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Abstract 

With the increasing academisation of vocational educations the need for higher education to prove to 
students the relevance of theoretical domain knowledge to professional experience is growing. One way 
of doing so is to provide students with opportunities for professional training during the course of their 
studies. The aim of this thesis is to explore the ways in which professional training help students to 
connect education with working life. The study is carried out through a practice theoretical lens on 
students’ information practices. It also entails exploring how their information activities contribute to 
their socialization within workplace communities and to their construction of professional identities. 
Through qualitative semi-structured interviews, the empirically driven analysis shows that students’ 
appropriation of information practices during professional training support learning, socialization into a 
workplace as well as identification with their future professional roles. Students’ information practices 
can be viewed as significant tools in the process of transition between education and profession where 
they function as facilitators for learning and participation in workplace activities. 

Key words: information practices, higher education, vocational training, professional identity 
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Förord 

På samma sätt som studenterna i den här studien under sina utbildningar rör sig mot arbetslivet är det 
en resa som jag som doktorand gjort genom forskarutbildningen. Det är så många jag har att tacka för 
att den här avhandlingen kom till, producerades och slutfördes. Även om det inte finns ord nog för att 
beskriva er insats ska jag försöka att i det här korta förordet tacka er. Först och främst mina handledare, 
Joacim Hansson och Frances Hultgren, som under hela resan oupphörligen kommit med både pepp och 
utmanande frågor. Er kunskap och era skarpa kommentarer kommer jag att ta med mig långt utanför 
arbetet med den här avhandlingen. Ni har varit de bästa och klokaste handledarna jag kunnat få. Jag 
kommer att sakna våra diskussioner som tagit avhandlingen åt olika håll, men alltid ett stort steg framåt. 

Utan er studenter som deltagit i intervjustudien hade den här avhandlingen inte blivit till. Jag är så 
tacksam för att ni allihop ville ta en del av er tid för att delta i intervjusamtalen. Det gäller även er 
programansvariga som medverkat i intervjuer och varit en hjälp för att komma i kontakt med studenter. 

Att jag överhuvudtaget fick möjlighet att påbörja en forskarutbildning finns det många att tacka för. Jag 
vill rikta särskilda tack till Joacim Hansson, Niklas Ammert, dåvarande prefekt för institutionen för 
kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, samt Jan Nolin och Åsa Söderlind på Högskolan i Borås för 
att ni tillsammans gjorde det möjligt för mig att gå forskarutbildning vid Högskolan i Borås.  

Det finns också många personer som läst och kommenterat texter under vägs gång. Här vill jag speciellt 
lyfta fram Anna Hampson Lundh som kommenterade min text på avhandlingsplanseminariet, samt 
Cecilia Gärdén som gav feedback som senior kommentator på halvtidsseminariet. På mitt 
slutseminarium bidrog Goran Puaca med värdefulla och insiktsfulla kommentarer som fick stor 
betydelse för avhandlingsarbetets slutfas. Grönläsarna Louise Limberg och Anders Frenander har gjort 
ett stort och förtjänstfullt arbete med att läsa och kommentera texten i dess slutskede. Tack för noggrann 
och kritisk läsning. 

Vid några olika tillfällen har jag under doktorandtidens gång fått möjlighet att delta i 
doktorandworkshops vid biblioteks- och informationsvetenskapliga konferenser. De forskare som 
fungerat som seniora kommentatorer vid dessa workshops förtjänar alla ett stort tack för engagemang i 
varje doktorands text och värdefulla feedback. På CoLIS 2013 Sanna Talja, på ISIC 2014 Jenna Hartel 
och Jannica Heinström och på CoLIS 2016 Jutta Haider. 

Under avhandlingsarbetets slutfas finns det särskilt några personer som förtjänar att omnämnas lite extra. 
Annelie Grimm varit ett stort stöd när det gäller att layouta avhandlingen. I slutfasen har också Katarina 
Michnik varit ovärderlig när det gäller att svara på frågor om allt som hör till disputation och 
färdigställande av en avhandling. 

På bibliotekshögskolan i Borås har under min doktorandtid funnits en inspirerande forskningsmiljö för 
mig som doktorand, som jag är tacksam att jag också haft möjlighet att vara en del av. 
Forskningsseminarierna har berikat min doktorandtid, och de har inte bara bidragit med kunskap som 
varit användbar för avhandlingen, utan även inför framtiden. Alldeles särskilt vill jag tacka de 
doktorander som kommenterat mina texter som lagts fram vid seminarier vid olika tillfällen. Stort tack 
för er tid och klarsynta kommentarer i olika faser av avhandlingsarbetet. Vid mitt slutseminarium bidrog 
även Ola Pilerot, Jenny Lindberg och Helena Francke med viktiga kommentarer. Att skriva en 
avhandling går inte alltid som på räls. Därför krävs det ofta stöd i olika former. Ett betydelsefullt stöd i 
mitt skrivande har varit vår skype-grupp där vi förutom att arbeta tillsammans på avstånd har delat 
doktorandtidens problem och glädjeämnen. Er som jag allra mest har mött bakom skärmen har varit 
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Amira Sofie Sandin, Ulrika Centervall och Maria Idebrant men flera andra har också i olika utsträckning 
bidragit till skype-gruppens ovärderliga stöd. 

Min avhandling har till stor del skrivits och blivit till i Växjö och ett stort och varmt tack för er förståelse 
under tiden med avhandlingsskrivande och för ert inspirerande lunchsällskap tilldelas därför mina 
kollegor på biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet; Koraljka Golub, Charlie 
Järpvall, Arwid Lund, Fredrik Hanell, Hanna Carlsson, Madeleine Lundman och Peter Kåhre. Ett extra 
tack till Lars Seldén för våra diskussioner om stort och smått i relation till avhandlingsarbetet, och även 
för våra många timmar tillsammans under studenternas uppsatshandledning. Det är inte bara studenterna 
som har lärt sig mycket om att skriva uppsats under dessa handledningspass. Mitt varma tack går även 
till en person som hela tiden möjliggjort för mig att gå forskarutbildning, Malin Lennartsson, prefekt 
vid institutionen för kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet. Dessutom vill jag tacka Karolina Lindh 
för engagerat samarbete och för viktig feedback i avhandlingens mittskede.  

Under forskarutbildningstiden har jag fått arbeta nära några varma och omtänksamma personer på 
fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet. Tack Petra Hunt, Camilla Rundberg, Helena 
Jörgensen, Lotta Engcrantz och Elisabeth Westlund för ert stöd på alla områden. Jag har uppskattat vårt 
samarbete så otroligt mycket genom åren. Dessutom ett alldeles speciellt tack till Elisabeth som funnits 
med under hela doktorandtiden och lyssnat och peppat. Jag är så glad för att din bild pryder omslaget på 
den här avhandlingen och för vår vänskap. 

Under arbetet med avhandlingen har det på många sätt visat sig att det krävs en pajas för att inte bli 
galen. En plats där jag kunnat tänka på andra saker än avhandlingen har varit stallet där mina hästar med 
sin närvaro fått mig att glömma avhandlingens utmaningar. Eftersom doktorandtiden också inneburit 
pendlande till Borås har en del hästhjälp behövts. Tack framförallt Jannicke och Jessica för häst- och 
stallhjälp, och för att ni stått ut med en del avhandlingsprat. Även mina föräldrar har en stor roll i den 
här avhandlingen genom allt stöd som kan behövas när avhandlingen tar all tid. 

Till den allra vackraste av själar – Patriot – tack för att jag har fått lära känna dig och fått umgås med 
dig varje dag. Utan din glädje – ingen avhandling. 

Resan har i och med den här avhandlingen bara börjat, och kanske har det bästa inte hänt än. 

 

Sara 
oktober 2019 
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1 Inledning 

”Det är ju en ny värld” säger Joanna (intervju 9), som är en av studenterna som jag har intervjuat, när vi 
pratar om att komma ut i yrkeslivet under praktikperioden. Att studenterna upplever att det finns en 
gräns mellan utbildning och yrkesliv blir tydligt i det Joanna säger, och hon är inte ensam om att se 
utbildningen och yrkeslivet som två olika världar. Praktikperioden under en akademisk utbildning blir 
för många studenter en tid när de får möjlighet att komma ut i yrkeslivet och prova på att arbeta med det 
som de tidigare har läst om i kurslitteraturen och tagit del av på föreläsningar och seminarier. Många 
kommer tillbaka till utbildningen och upplever att en ny värld har öppnats för dem och att de äntligen 
fått möjlighet att praktiskt lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. För de flesta är också en akademisk 
utbildning nyckeln till ett jobb i framtiden och praktikperioden ger studenterna möjlighet att skapa 
kontakter inom yrkeslivet som gör att de kan ”få in en fot” på arbetsplatsen när de är färdiga. På så sätt 
blir praktikperioden ett steg mot att röra sig mot yrkeslivet. Praktikperioden är något som många 
studenter ser fram emot och önskar mer av under utbildningen (jfr Billett 2009; Hoffmann & Berg 2014). 
För många studenter finns det en ständigt närvarande oro över vad de har med sig från utbildningen och 
vad ska arbeta med efteråt. Under praktikperioden omvandlas för de allra flesta oron till självförtroende 
och bidrar till att studenterna blir stärkta i sitt yrkesval. Den här studien handlar om studenters praktiker 
för att söka, använda och utbyta information i övergången mellan utbildning och yrkesliv i ljuset av 
professionsinriktade moment i högre utbildning. 

Praktikperiodens vara eller icke vara är en ofta diskuterad fråga inom högre utbildning (Billett 2009). 
Åsikterna och synvinklarna är nästan lika många som deltagarna i diskussionen. Högre utbildning syftar 
i flera fall till att ge studenten en bas att stå på inför framtida yrkesliv och mindre till att utbilda för en 
specifik profession. De mer professionsinriktade utbildningsprogrammen finns emellertid också 
representerade i den högre utbildningens utbud, och det är även dessa utbildningar som i större 
utsträckning innehåller någon form av professionsinriktade moment (Hoffmann & Berg 2014). De kan 
innebära dels en praktikperiod i en för utbildningen relevant verksamhet, dels andra typer av kontakter 
med yrkeslivet (Coleman 1989). Några exempel som förekommer är studiebesök, gästföreläsningar med 
yrkesverksamma, arbetsmarknadsdagar och mässor, mentorsverksamhet samt samverkan med företag 
eller organisationer kring olika projektuppgifter.  

Ofta skapar övergången mellan utbildning och yrkesliv problem för studenterna då de olika kontexterna 
ser olika ut (jfr Lloyd 2010a). De akademiska studierna förefaller på många sätt skilja sig från yrkeslivet, 
vilket medför svårigheter för studenterna att förflytta sig till yrkeslivet (Billett 2009, jfr Lave & Wenger 
1991). En stor del av att kunna orientera sig i yrkeslivet handlar om att lära känna dess normer och 
värderingar (Ball 2008, jfr Johannisson & Sundin 2007). Syftet med professionsinriktade moment i 
akademisk utbildning kan således vara att skapa en bildlig brygga mellan utbildningen och yrkeslivet, 
vilken också gör att studenterna successivt har möjlighet att stifta bekantskap med yrkeslivet (Huggins 
2017). Förflyttningen mellan utbildning och yrkesliv medför också en passering av den upplevda 
gränsen mellan utbildning och yrkesliv (jfr Akkerman & Bakker 2012). Möjligheterna för en smidig 
övergång mellan utbildning och yrkesliv kan underlättas genom att möten skapas, som till exempel 
under en praktikperiod. 

Ofta ses professionsinriktade moment som en möjlighet för studenterna att relatera sin teoretiska grund 
från kurser och litteratur till erfarenheter av hur en praktisk verksamhet fungerar. Dessutom ger det 
studenterna tillfälle att ta del av och utveckla yrkeslivets erfarenhetsbaserade kunskap (jfr Ball 2008; 
Bird, Chu & Oguz 2015). Praktikperioder kan däremot också ses som att studenterna enbart sätter sig in 
i en specifik del av yrkespraktiken, vilket inte anses främja deras kunskaper mer än inom det begränsade 
området. I många fall är professionsinriktade moment i utbildningen mycket populärt bland studenterna, 
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främst för att de erbjuder möjlighet till kontaktskapande i yrkeslivet som ses som en fördel den dagen 
de ska bege sig ut på arbetsmarknaden. Det finns en önskan bland studenter att få göra något ”på riktigt” 
i utbildningen, det vill säga att praktiskt få utföra arbetsuppgifter i den kommande yrkespraktiken och 
samtidigt få chansen att samtala med yrkesverksamma och med egna ögon se hur de arbetar (Billet 2009, 
2011; Huggins 2017).  

Ofta benämns högre utbildning som akademisk utbildning, och syftar till att den studerande efter 
avslutad utbildning ska få en akademisk examen, till exempel en kandidatexamen eller en 
masterexamen. Högre utbildning genomförs både i form av fristående kurser och färdiga 
utbildningsprogram där studenten följer en förutbestämd struktur bestående av olika kurser, vilka sedan 
leder fram till en examen. Fristående kurser kan i sin tur läsas just som fristående, eller sättas samman 
av studenten själv för att så småningom generera en examen. Den här avhandlingen kommer att fokusera 
på studenter som studerar på olika utbildningsprogram. Det studenterna ytterligare har gemensamt är att 
de studerar på utbildningsprogram som innehåller någon form av professionsinriktade moment, men 
utbildningarna skiljer sig åt vad gäller form, upplägg och graden av generalisering kontra specialisering. 
En akademisk utbildning syftar sällan till att ge yrkesspecifika kunskaper, utan snarare till att erbjuda 
den studerande en uppsättning verktyg samt möjligheter att utveckla ett kritiskt reflekterande tankesätt 
som ger förutsättningar för att i yrkeslivet skapa en mer erfarenhetsbaserad kunskap (jfr Lindberg 2015). 

Yrkespraktikens normer skiljer sig åt jämfört med den akademiska praktiken (Moring 2009a; Pilerot 
2009). Informationsaktiviteter såsom att söka, använda och utbyta information tillskrivs olika mening i 
olika praktiker. Studien inriktas mot hur studenter under en akademisk utbildnings praktikperioder, 
studiebesök och projektuppgifter söker, använder och utbyter information med andra för att utveckla 
kunskap om hur arbetsuppgifter utförs och hur yrkeslivets ofta oskrivna normer och regler ser ut. Det 
kan till exempel handla om att fråga lärare eller andra studenter, skugga yrkesverksamma när de utför 
arbetsuppgifter eller att ta del av berättelser och anekdoter från yrkeslivet. Under all akademisk 
utbildning möter studenterna nya perspektiv och får med sig erfarenheter. Lärande ses i den här studien 
som starkt sammankopplat med aktiviteter som att söka, använda och utbyta information (Limberg, 
Sundin & Talja 2012). Information ses här som en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. Det är 
därför svårt att studera informationsaktiviteter utan att också beröra lärande.  

Studien syftar till att bidra till kunskap om vilken roll informationsaktiviteter spelar för studenterna vid 
övergången mellan utbildning och yrkesliv. Övergång används i denna studie för att beskriva studenters 
process för att förflytta sig mellan akademisk utbildning och arbetsliv. Fokus läggs på att studera 
aktiviteter som att söka, använda och utbyta information och dess betydelse för hur studenterna kan 
orientera sig i yrkeslivet under professionsinriktade moment och så småningom agera på egen hand i 
yrkespraktiken. Studiens relevans för biblioteks- och informationsvetenskap är att bidra med kunskap 
om hur studenters informationspraktiker utvecklas och omformas när studenterna möter yrkeslivet under 
professionsinriktade moment och hur de här aktiviteterna ligger till grund för hur studenterna lär sig att 
agera i yrkeslivet. Praktikernas formande och omformande betraktas som en processliknande resa som 
pågår kontinuerligt under utbildningstiden. 

Professionsinriktade moment i akademisk utbildning har under lång tid varit föremål för diskussion, och 
är ett ämne som inte blivit mindre aktuellt med avseende på akademisering av professionsförberedande 
utbildningar (se t ex Agevall, Olofsson, Platzer & Sjöstrand 2011; Smeby & Sutphen 2015). En snabb 
framväxt av professionella yrkesgrupper har skett som en följd av att många yrken idag har 
akademiserats och knutits till en vetenskaplig grund (Brante 2009). Även övergången mellan utbildning 
och yrkesliv utgör ett utifrån utbildningshåll väl ventilerat område där utgångspunkt har tagits i 
diskussionen kring anställningsbarhet och arbetsmarknad. Både övergången mellan utbildning och 
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arbetsliv och informationspraktikers betydelse för övergången utgör delar av studiens 
forskningsproblem. 

1.1 Forskningsproblemet 

Forskningsproblemet rymmer olika delar som tillsammans skapar en helhet. Samtliga delar av 
forskningsproblemet bidrar till studiens utformning. Nedan fokuseras och diskuteras 
forskningsproblemets olika delar och på vilka sätt de är intressanta att studera.  

Genom akademiseringen av professionsförberedande utbildningar har nya förutsättningar skapats, vilka 
bidrar till olika dilemman (Agevall & Olofsson 2015; Brante, Johansson, Olofsson & Svensson 2015; 
Smeby & Sutphen 2015). Ökade krav ställs på vetenskaplighet och forskningsanknytning i 
professionsförberedande utbildningar. Professioner definieras enligt Abbott (1988) som avgränsade 
yrkesgrupper baserade på akademisk utbildning med en vetenskaplig grund. Ett av huvudsyftena med 
akademisk utbildning är bland flera andra att studenterna ska förberedas för professionell yrkesutövning 
(Agevall 2017). Professionsinriktade moment har utgetts för att vara en möjlig väg för att överbrygga 
den uppfattade diskrepansen mellan utbildning och yrkesliv och att relationerna mellan dem kan 
utvecklas (jfr Bird, Chu & Oguz 2015; Coleman 1989; Huggins 2017). Professionsinriktade moment 
kan dock även ifrågasättas genom att diskutera i vilken utsträckning som studenter får insyn i och kan 
delta i yrkesverksamheten under exempelvis studiebesök eller praktikperioder (Ball 2008; Berner 2010). 
Således behöver abstrakt kunskap relateras till praktisk yrkesutövning under tiden som studenter rör sig 
mot arbetslivet (jfr Abbott 1988; Agevall, Olofsson, Platzer & Sjöstrand 2011). Utbildningarnas 
akademisering har knutits till en vetenskaplig grund (Brante 2009). Ett exempel för att illustrera detta 
är socionomutbildning som är förbundet med forskning i socialt arbete. Emellertid finns också kravet 
på samverkan med det omgivande samhället och anställningsbarhet bland kraven för 
professionsförberedande utbildningar. Akademiseringen av yrkesutbildningar och de nya förväntningar 
som ställs på utbildningarna utgör i den här studien en plattform för att undersöka hur studenters 
informationspraktiker utvecklas och förändras i övergången mellan utbildning och arbetsliv, vilket kan 
antas ske successivt under en akademisk utbildning. 

Diskussionen om vikten av professionsinriktade moment i akademiska utbildningar har förts på olika 
nivåer inom utbildningsväsendet under lång tid och har visat sig vara en av de stora frågorna inom 
utbildningsprogram såsom lärarprogrammet och sjuksköterskeutbildningen (jfr Billett 2009). Problemet 
inom högre utbildning ligger ofta i att utbildningen teoretiserar den praktiskt orienterade och 
erfarenhetsbaserade kunskapen som finns i yrkeslivet, och studenterna upplever därför under resans 
gång att de har svårt att översätta och använda den teoretiska kunskapen i yrkespraktiken (jfr Huggins 
2017; Smeby & Sutphen 2015). Här har ett spänningsfält identifierats bestående av akademiska 
utbildningars uppdrag att vara vetenskapligt förankrade, men samtidigt utbilda studenter som är 
anställningsbara (jfr Lindberg 2015; Seldén 2007). 

I texten ovan läggs grunden till studiens forskningsproblem, sett ur ett samhällsrelaterat och ett 
professionsrelaterat perspektiv. Vidare diskuteras forskningsproblemet ur ett informationsvetenskapligt 
perspektiv där fokus läggs på hur informationsaktiviteter som att söka, använda och utbyta information 
kan utgöra en grund för studenternas övergång mellan utbildning och yrkesliv. 

Utbildning och yrkesliv utgör två olika praktiker som ser olika ut och har olika normer och värderingar 
(Moring 2009a). Att ha förmåga att orientera sig i en ny kontext och dess förutsättningar är en viktig del 
för att kunna komma in i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen (jfr Hjörland & Albrechtsen 1995; 
Lloyd 2007, 2009). När det gäller utbildning och yrkesliv och dess olika förutsättningar har ytterligare 
ett spänningsfält identifierats som främst berör övergången dem emellan. Övergången mellan olika 
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praktiker och de dilemman som uppstår när individer förflyttar sig mellan två olika praktiker utgör ett 
område i forskningen som många biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare har ägnat sig åt att 
studera (jfr Hedman, Lundh & Sundin 2009; Lindberg 2015; Lloyd 2007, 2009; Moring 2009a; Pilerot 
2009). Dilemman uppstår i och med att informationspraktiker under utbildningen skiljer sig från 
informationspraktiker i arbetslivet, vilket medför problem när studenter övergår från utbildning till 
arbetsliv. Övergången ska betraktas som något som sker kontinuerligt under loppet av utbildningstiden.  

I forskningen har ett gap kunnat identifieras inom den informationsvetenskapliga forskningen där 
övergången mellan utbildning och arbetsliv tidigare inte studerats utifrån informationspraktikers 
utveckling och förändring i relation till professionsinriktade moment, samt informationspraktikers roll 
för studenters integrering i arbetslivet. Däremot är studenters och forskares informationspraktiker väl 
studerat inom biblioteks- och informationsvetenskapen och forskningsområdet har en lång tradition och 
historia inom ämnet (se t ex Talja & Maula 2003; Pilerot 2014). Flera forskare har studerat hur 
yrkesverksamma inom yrken som traditionellt sett inte hanterar mycket information söker, använder och 
utbyter information (se t ex Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996; Veinot 2007; Lloyd 2005, 2007). Studien 
utgör ett svar på det identifierade gapet i forskningen. 

Studien utgår ifrån ett praktikteoretiskt perspektiv där studenters socialt konstruerade 
informationspraktiker betraktas som centrala. Perspektivet förser mig med verktyg för att betrakta 
sökning, användning och utbyte av information som kontextbundna aktiviteter som formas av och 
formar olika praktiker (Limberg, Sundin & Talja 2012; Talja & McKenzie 2007). Informationspraktiker 
betraktas i den här studien som ett medel för socialisering, deltagande och lärande. Det blir därför 
intressant att undersöka hur studenters informationspraktiker skapas, utvecklas och förändras under 
övergången mellan utbildning och arbetsliv. Kontrasterna mellan utbildning och yrkesliv framträder 
tydligt eftersom aktiviteternas innebörd förhandlas fram i praktiken. På så sätt aktualiseras 
problematiken med utbildningens respektive yrkeslivets olika karaktär och svårigheten för studenter att 
orientera sig i yrkeslivet. Ett praktikteoretiskt perspektiv medför också att studenters progression av 
informationspraktiker under utbildningstiden kan lyftas fram. 

I nästa avsnitt diskuteras vilken syn på informationspraktiker som förekommer i den här studien och hur 
begreppet används i studien. 

1.2 Vad är en informationspraktik? 

Informationspraktiker består av upprepade aktiviteter såsom att söka, dela, använda och utvärdera 
information utifrån våra historiska och kulturella förutsättningar (Talja & McKenzie 2007). Utifrån detta 
kan informationspraktiker betraktas som bärare av rutiner och normer. En informationspraktik formas 
av kontextens sociala förutsättningar, exempelvis deltagarna och deras relationer, olika artefakter och 
verktyg, samt samspelet mellan dessa olika beståndsdelar. På så sätt kan en informationspraktik sägas 
forma sig själv utifrån rådande förutsättningar (Hedman & Lundh 2009; McKenzie 2003a; Talja, 
Tuominen & Savolainen 2005). Informationssökning bör ses som en socialt konstruerad aktivitet och 
som en del av en praktik (Lloyd & Talja 2010). Informationen har ingen mening förrän den skapas i 
praktiken och används, genom socialt skapad meningsförhandling. Därmed betonas informationens 
sociala och kontextuella aspekter. Informationsaktiviteter blir på så sätt en del av deltagandet och 
meningsförhandlingen i en praktik eller praktikgemenskap (Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). 
Utifrån den här synen på informationsaktiviteter som kontextualiserade företeelser skapas begreppet 
informationspraktik (Limberg, Sundin & Talja 2012). Informationspraktiken blir därmed en samling 
aktiviteter som medieras socialt (Lloyd 2011).  
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Inom biblioteks- och informationsvetenskap är information ett betydelsefullt begrepp, vars innebörd har 
diskuterats flitigt. Även i denna studie är information centralt. Samtidigt är det ett begrepp som är svårt 
att sätta en entydig generell definition på. Information används i studien för att beteckna något som är 
nytt för individen eller gruppen. Det finns utifrån biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning ett 
flertal olika sätt att se på information. I studien framträder framförallt två synsätt. Information kan anta 
en materiell form av exempelvis tidskriftsartiklar och det är ofta den form av information som avses i 
ett formellt utbildningssammanhang. Information kan också ses som processerna som utgör olika 
informationsaktiviteter, exempelvis att söka information eller att använda information. Information ses 
som skapad i en viss kontext och är beroende av sitt sammanhang för att vara meningsbärande. Synen 
på information samspelar med ett praktikteoretiskt perspektiv där informationens innebörd avgörs av 
praktikens förutsättningar. Därför är det svårt att ge en specifik definition av begreppet information. För 
denna studie innebär det att information kan ges en betydelse i den akademiska praktiken, och en annan 
i yrkespraktiken. 

Studien tar sitt avstamp i att informationsaktiviteter formas i praktiken, och att praktiken formar 
informationsaktiviteterna. Därmed kan framhållas att utbildningspraktiken formar 
informationsaktiviteter på ett sätt, medan yrkespraktiken skapar en annan typ av informationsaktiviteter, 
beroende på de olika praktikernas förutsättningar och sociala sammansättning. 

Begreppet informationskompetens är nära relaterat till informationspraktiker. Kunskapen om och 
förmågan att orientera sig i en socialt formad praktik konstitueras genom deltagande i gemensamma 
diskurser och aktiviteter (t ex Limberg, Sundin & Talja 2012). Begreppet informationskompetens kan 
därför sägas vara skapat av de sociala relationer som finns i en praktik, och ser därför annorlunda ut 
beroende på praktikens utformning (Lundh, Limberg & Lloyd 2013; Lundh & Lindberg 2012). 
Informationskompetens är därför starkt förknippat med meningsskapande och bör betraktas som att ha 
förmågan att identifiera och agera på lämpligt sätt i enlighet med de normer, förväntningar och rutiner 
som omger individen och på så sätt kunna identifiera och effektivt använda informationskällor (Limberg, 
Sundin & Talja 2012). I kapitel 3 kommer jag att återvända till informationspraktiker och i kapitel 4 
ytterligare diskutera begreppet samt studiens praktikteoretiska utgångspunkter. I denna studie utgör även 
professionsinriktade moment ett centralt begrepp. Därför tittar nästa avsnitt närmare på dess innebörd 
och hur det används i studien. 

1.3 Vad innebär professionsinriktade moment? 

Inom ramen för den här studien används begreppet professionsinriktade moment för att beskriva de 
lärandetillfällen inom högre utbildning där det finns en samverkan mellan utbildning och yrkesliv 
(Billett 2009, 2011). Professionsinriktade moment som term innefattar därmed aktiviteter såsom 
praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), gästföreläsningar med yrkesverksamma, 
mentorsverksamhet och studiebesök (Coleman 1989; Huggins 2017). Professionsinriktade moment 
används för att inte förväxla dessa aktiviteter med innebörden av begreppet praktik, vilket används i 
betydelsen av ett specifikt handlingsmönster (jfr informationspraktik ovan). Praktikbegreppet används 
således enbart för det ändamålet i den här studien.  

Professionsinriktade moment i högre utbildning kan innebära gästföreläsningar eller seminarier med 
yrkesverksamma, mentorsverksamhet av olika slag, arbetsmarknadsdagar där företag och organisationer 
har möjlighet till kontakt med studenter, eller studiebesök i olika verksamheter (jfr Coleman 1989). 
Ytterligare exempel på professionsinriktade moment är fältstudier där studenterna ofta har med sig en 
uppgift att arbeta med som en del av en kurs. Det finns också verksamhetsförlagd utbildning på allt från 
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några dagar till en hel termin. Längre perioder med verksamhetsförlagd utbildning benämns ofta som 
praktikperioder.  

Syftet med professionsinriktade moment i högre utbildning är att ge studenterna möjlighet att föra 
samman sina teoretiskt grundade kunskaper med mer praktiskt och erfarenhetsbaserade kunskaper från 
fältet (Bird, Chu & Oguz 2015). Detta ska inte förväxlas med att yrkesanpassa utbildningen utifrån krav 
som ställs från fältet, det vill säga att det sker en marknadifiering av utbildningen genom att formulera 
utbildningens mål som enbart förberedande inför att arbeta med specifika arbetsuppgifter (jfr Billett 
2008, 2009). Under senare tid har det skett en förändring inom högre utbildning i form av en 
kommersialisering, som påverkar såväl studenters val av utbildning som deras uppfattningar av 
densamma (Beach & Puaca 2014). Särskilt gäller förändringen yrkesförberedande utbildningar, vilket 
också är den starkast växande gruppen inom högre utbildning. Yrkesförberedande utbildningar har som 
uppgift att vara både akademiska och förberedande för professionell yrkesutövning, liksom studenterna 
som strävar efter både akademisk utbildning och anställningsbarhet (Puaca 2013). Det handlar 
fortfarande om en akademisk utbildning med mål för teoretisk kunskapsutveckling och analytisk 
förmåga (jfr Lindberg 2015, s. 154; Säljö 2003). Många utbildningsprogram leder till en generell 
examen, och alltså ingen yrkesexamen, men innehåller ändå professionsinriktade moment av olika slag. 
De program som ger en yrkesexamen och en yrkestitel efter avslutad utbildning, har också 
professionsinriktade moment med en mer yrkesnära prägel (Billett 2011; Higham & Farnsworth 2012). 
Problemet med praktikperioder kan dock vara att studenten endast har möjlighet att ta del av en specifik 
del av yrkesverksamheten och att lärandet på så sätt blir begränsat (Berner 2010). 

Professionsinriktade moment ges i studien en roll som ger möjlighet att studera studenters 
informationspraktiker i övergången mellan utbildning och yrkesliv. I sin tur skapas på så sätt också en 
plattform för lärande, socialisering och identitetsskapande i yrkeslivet genom professionsinriktade 
moment. De professionsinriktade momenten formar en grund för att tala om processen som utgör 
övergången och gränspasseringen mellan utbildning och yrkesliv. Forskningen om professionsinriktade 
moment har på olika sätt guidat studien, och teman i det empiriska materialet har styrt vilken forskning 
som varit relevant att ta del av. I texten är det nu dags att gå vidare och titta närmare på hur 
professionsinriktade moment skapar en arena för att studera studenters informationsaktiviteter. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur studenters praktiker för att söka, använda och utbyta 
information konstrueras, rekonstrueras och utvecklas i övergången mellan utbildning och arbetsliv. För 
att uppnå syftet studeras studenters berättelser om sina informationsaktiviteter som uppstår i relation till 
de professionsinriktade moment som ingår i utbildningen. Praktiker uppstår och upprätthålls i de flesta 
fall utifrån informell grund (jfr Reckwitz 2002), vilket gör att praktiker kopplade till professionsinriktade 
moment kan ställas i relation till utbildningens i övrigt formella karaktär. Studien kommer därför också 
att visa på de professionsinriktade momentens funktion i formella utbildningssammanhang (Billett 2009, 
2014; Bird, Chu & Oguz 2015; Coleman 1989). 

Studien tar sina utgångspunkter i perspektiv där människor anses delaktiga i praktiker genom sociala 
aktiviteter (Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). Olika praktiker för att söka, använda och utbyta 
information ses i den här studien som en förutsättning för lärande, och lärande ses i sin tur som något 
som sker i praktiken (jfr Limberg, Sundin & Talja 2012; Talja & McKenzie 2007). I syftet ingår därför 
också att studera hur studenters praktiker för att söka, använda och utbyta information samspelar med 
lärande i övergången mellan utbildning och arbetsliv. I och med studiens praktikteoretiska 
utgångspunkter betraktas informationsaktiviteter som konstruerade av praktiken, och som utformande 
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av praktiken. På så sätt syftar studien till att bidra med kunskap för omformandet av studenternas 
praktiker för att söka, använda och utbyta information när de lär känna yrkespraktiken i samband med 
olika former av professionsinriktade moment. Praktikernas omformande antas utspela sig under 
utbildningstiden, vilket visar på behovet av att väva in en tidsaspekt i studien. 

Studiens empiriska grund utgörs utav studenters berättelser om sina erfarenheter av 
informationsaktiviteter i relation till professionsinriktade moment. Studien baseras på ett empiriskt 
material bestående av nio individuella intervjuer och 22 gruppintervjuer med studenter på fem olika 
utbildningsprogram där olika former av professionsinriktade moment ingår i utbildningarna. För att 
belysa studenters utveckling av sina informationspraktiker under utbildningens gång befinner sig 
studenterna på olika platser i sina utbildningar. Samtliga program antar studenter med grundläggande 
behörighet och ges på grundnivå, även om några av programmen även innefattar kurser på avancerad 
nivå. Studiens syfte uppnås genom att använda en praktikteoretisk ansats för att kunna skapa förståelse 
för hur studenterna med avseende på att söka, använda och utbyta information upplever 
professionsinriktade moment. Ett arbetssätt inspirerat av ett empiridrivet angreppssätt har hjälpt mig att 
genom det empiriska materialet hitta ett tillvägagångssätt för att analysera studenternas berättelser. 
Därför tar studien avstamp i studenternas beskrivningar och jag låter deras berättelser ligga till grund 
för studiens resultat. 

Med utgångspunkt i de följande forskningsfrågorna åskådliggörs ytterligare den här studiens syfte. 

 Vad karaktäriserar studenters informationsaktiviteter 
a) under de lärosätesbaserade studierna? 
b) under professionsinriktade moment? 

 Varför och på vilka sätt anpassas studenters informationsaktiviteter när de möter arbetslivet 
genom professionsinriktade moment? 

 Hur skapas och omskapas relationen mellan akademisk utbildning och arbetsliv med avseende 
på studenternas informationsaktiviteter genom professionsinriktade moment? 

Som en del av studiens kontext beskrivs i följande avsnitt lagtexter och styrdokument som direkt eller 
indirekt har betydelse för professionsinriktade moment och deras utformning i högre utbildning. 

1.5 Lagtexter och styrdokument 

Universitets- och högskolesektorn regleras nationellt i ett flertal olika lagtexter och styrdokument, vilka 
kort beskrivs nedan. Jag har strävat efter att dels sammanfatta dokumentens innehåll, dels peka på deras 
relevans för professionsinriktade moment och övergången mellan utbildning och arbetsliv. Till detta 
kommer styrdokument i form av utbildningsplaner för respektive utbildningsprogram, som ytterligare 
beskriver de professionsinriktade moment som ingår i programmet, dess omfattning och plats i 
programmet. Beskrivning av professionsinriktade moment inom ramen för respektive 
utbildningsprogram i den här studien finns nedan i kapitel sex, i anslutning till programbeskrivningarna. 

Högskolelagen (1992:1434) reglerar i stor utsträckning universitetets verksamhet med avseende på 
samverkan med det omgivande samhället, god forskningssed och att bedriva utbildning och forskning 
med god kvalitet. Även studenters rätt till inflytande i deras utbildningar behandlas, liksom att det ska 
finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning (3§). När det kommer till samverkan anges att 
lärosätena ska informera om sin verksamhet och på olika sätt tillgängliggöra forskningsresultat för resten 
av samhället (2§). Det finns också en skrivelse om att studenterna efter avslutad grundutbildning ska 
vara förberedda för att agera och möta problem i arbetslivet (8§).  
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Högskoleförordningen med examensordningen (1993:100) innehåller ytterligare regler och 
bestämmelser för universitets- och högskolors verksamhet, utfärdade av regeringen som ett komplement 
till högskolelagen. Exempel på områden som regleras är lärosätenas organisation, anställningar för lärare 
och doktorander, utbildning och betyg, samt betyg och examensbevis. I examensordningen som är en 
bilaga anges vilka examina som får utfärdas och vilka läranderesultat som studenterna förväntas ha 
uppnått vid examen. Av de examina som uppges finns de generella som exempelvis kandidatexamen 
och masterexamen, samt yrkesexamina varav socionomexamen och psykologexamen är två. 
Läranderesultaten för varje examen specificeras sedan ytterligare i utbildnings- och kursplaner (se även 
Pettersen 2008, s. 263). Endast lärosäten som har stat, kommun eller landsting som huvudman omfattas 
av högskolelagen respektive högskoleförordningen. Därtill har universitets- och högskolerådet (UHR) 
rätt att på uppdrag av regeringen utfärda föreskrifter som förtydligar bestämmelserna i såväl 
högskolelagen som högskoleförordningen, vilka brukar benämnas universitets- och högskolerådets 
författningssamling. 

I Regeringens proposition En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (2009/10: 149), 
även kallas autonomireformen, ges statliga universitet och högskolor större frihet bland annat gällande 
den interna organisationen och läraranställningar genom flertalet avregleringar av dessa. Därmed ökade 
alltså självbestämmandet för landets lärosäten och de fick större möjligheter att anpassa verksamheten 
efter sina särskilda förutsättningar. Det gäller också utbildningar och kurser där lärosätena till större del 
själva gavs tillfälle att planera och avpassa efter de befintliga behoven. Autonomireformen bidrar till 
den här studiens kontextualisering av högre utbildning på så sätt att den har legat till grund för hur olika 
utbildningar utformas. I propositionen bedömdes intresset att öka lärosätenas samverkan med det 
omgivande samhället, vilket idag ses som en integrerad del av lärosätenas verksamhet. Detta kan ses 
som en av förutsättningarna för att utöka andelen professionsinriktade moment i utbildningarna.  

En av de större reformerna inom högre utbildning i Europa var Bolognaprocessen som syftade till att 
utöka möjligheterna för utbyte mellan europeiska lärosäten och öka studenternas anställningsbarhet. 
Bolognaprocessen ska i den här studien förstås som en förändring i utbildningssystemet som påverkat 
synen på införandet av professionsinriktade moment och dess syfte i högre utbildning. 
Bolognaprocessen och dess konsekvenser bidrar i den här studien till att kontextualisera högre 
utbildning och sätta in den i ett sammanhang där vissa krav och normer medföljer, vilka påverkar dagens 
utformning av högre utbildning. I anslutning till Bolognaprocessen anpassades de flesta akademiska 
utbildningar till de kravområden som specificerades, exempelvis jämförbart examenssystem mellan de 
europeiska länderna, anställningsbarhet hos studenter, fokus på studenternas lärande, kvalitetssäkring 
av akademiska utbildningar, samt tillgängliggöra högre utbildning för alla (Bolognaprocessen 2018). 
Anpassningen har gett upphov till en rad förändringar inom högre utbildning, gällande utbildningens 
utformning, liksom syftet med högre utbildning. Det är också tydligt att kraven på anställningsbarhet 
har påverkat kursplaner och lärandemål (Olofsson 2011). Som ett resultat av Bolognaanpassningen finns 
för de flesta professioner idag krav på en treårig kandidatexamen, vilket ser ut på liknande sätt i hela 
Europa. Kandidatexamen ses även som en av förutsättningarna för att ett yrke ska räknas som en 
profession (Brante 2013, 2014; Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015; Nolin 2008).  

Ytterligare styrdokument som högre utbildning har att rätta sig efter är Diskrimineringslagen (2008:567) 
och Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor. 
Dessutom finns några myndigheter med uppdrag att följa upp universitets- och högskolors verksamhet, 
som exempelvis Universitetskanslerämbetet (uppföljning och kvalitet i utbildningen), Universitets- och 
högskolerådet (antagning och studieinformation) och Centrala studiestödsnämnden (CSN). 
Tillsammans utgör lagtexterna, styrdokumenten och myndigheterna som beskrivits ovan den yttre ramen 
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för högre utbildning nationellt sett. Därutöver har lärosätena själva möjligheten att utforma utbildningar 
och examensmål så att det passar deras verksamhet (se bilaga 9 och 10). 

Efter att ramen för professionsinriktade moment i högre utbildning är satt genom de övergripande 
styrdokumenten på nationell nivå beskrivs i nästa avsnitt hur studien är strukturerad i förhållande till de 
olika kapitlenas syfte och innehåll. 

1.6 Studiens disposition och utformning 

Studiens första del innehåller inledande avsnitt som syfte och forskningsproblem, samt presentation av 
vad informationspraktiker innebär och hur begreppet används i studien. Dessutom innehåller ett av 
avsnitten ett initialt resonemang om professionsinriktade moments syfte i högre utbildning, liksom hur 
professionsinriktade moment planeras och hanteras. I nästa kapitel beskrivs och diskuteras tidigare 
studier som behandlar professionsinriktade moment och tillhörande problemområden. Studierna utgör 
en del av grunden för att studera övergången mellan utbildning och arbetsliv. 

Ett praktikteoretiskt förhållningssätt till informationsaktiviteter och hur de kan ses som utformande av 
sociala praktiker förklaras och diskuteras i kapitel fyra. I följande kapitel resoneras om studiens 
metodologiska utgångspunkter och jag strävar efter att i kapitel fyra lägga en grund till ett empiridrivet 
arbetssätt. I fortsättningen av kapitel fem beskriver jag hur det empiriska materialet producerades genom 
enskilda intervjuer och gruppintervjuer med studenter.  

I studiens andra del återfinns studiens resultat. Studenters berättelser presenteras i kapitel sex med 
avseende på deras informationsaktiviteter under genomförande av professionsinriktade moment på 
respektive utbildningsprogram. Studiens andra del ägnas åt analysen av det empiriska materialet utifrån 
ett praktikteoretiskt perspektiv. Kapitel sju till och med tio är strukturerade enligt de 
informationspraktiker som studenterna gett uttryck för i sina beskrivningar i intervjumaterialet. Del två 
avslutas med att studiens forskningsfrågor besvaras och slutsatser presenteras. Det avslutande kapitlet 
diskuterar studiens forskningsresultat och kunskapsbidraget.  
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2 Professionsinriktade moment - ett sätt att röra sig i riktning mot arbetslivet? 

Den här studien går ut på att bidra med ny kunskap om övergången mellan utbildning och arbetsliv 
genom att studera studenters informationsaktiviteter i två praktiker, akademiska studier respektive 
professionsinriktade moment. Detta kapitel redogör för vad vi hittills vet om professionsinriktade 
moment i högre utbildning och relevanta problemområden. Närmare bestämt behandlar det forskning 
som jag tagit del av både före och efter genomförandet av den empiriska undersökningen och som gett 
ingångar till och inspirerat såväl den empiriska undersökningen som min analys av det empiriska 
materialet. Professionsinriktade moment i högre utbildning har varit föremål för forskning framförallt 
inom pedagogik men det går också att finna exempel på relevanta studier inom andra discipliner. 
Forskningen om professionsinriktade moment tangerar såväl professionsförankring i akademiska 
utbildningar som lärande i arbetslivet.  

Framförallt Nederländerna och Tyskland, men även Storbritannien, USA, Australien och Sverige 
framstår som länder som bidrar till forskningen om relationen mellan utbildning och arbetsliv. Flera 
studier berör olika internationella utbildningssystem, till exempel Bolognaprocessen, som har relevans 
för professionsinriktade moment (se t ex Powell, Bernhard & Graf 2012). En annan del av forskningen 
behandlar skillnaden mellan yrkesutbildningar och högre utbildning och hur hybridvarianter av dessa 
kan medverka till studenters integrering på arbetsplatsen (Powell & Solga 2010). Lärande under 
professionsinriktade moment förbises ofta i forskningen (Billett 2014). Däremot har 
professionsinriktade moment studerats utifrån om och hur de på olika sätt verkar för att sammanföra 
akademiska utbildningar och yrkespraktik. Syftet med kapitlet är därför att ge en översikt över hur 
utbildning och yrkespraktik kan sammanföras och skapa en uppsättning användbara begrepp för att 
studera övergången mellan utbildning och yrkesliv. En betydande del av kapitlet behandlar 
uppdelningen mellan olika kunskapsformer i akademiska utbildningar. En annan återkommande aspekt 
är samverkan mellan utbildning och den professionella praktiken, och hur utrymme för lärande och 
socialisering skapas mellan utbildning och yrkespraktik. Innehållet mynnar ut i en diskussion om olika 
problemområden relaterade till att sammanföra utbildning och yrkesliv.  

2.1 Argument för och emot professionsinriktade moment i högre utbildning 

I utbildningssektorn diskuteras ständigt hur högre utbildning ska uppnå praktisk relevans och 
skillnaderna mellan utbildning och yrkesliv har alltid skapat spänningar (Fenton-O’Creevy, Hutchinson, 
, Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015, jfr Laursen 2015, s. 89; Olofsson 2011, s. 246; Säljö 2003). 
Idag har flera akademiska utbildningar anpassats för att underlätta övergången till arbetslivet för 
studenter. Till stor del kommer önskemålen från studenter, arbetsgivare och politiska aktörer (Agevall 
& Olofsson 2015; Coleman 1989; Hasanefendic, Heitor & Horta 2016, s. 328; Lindberg 2015, s. 154). 
De flesta professionsförberedande utbildningar, som till exempel socionom, sjuksköterska och 
bibliotekarie, innehåller idag olika former av professionsinriktade moment och det blir tydligt att 
intresset för professionsinriktade moment ökar (Hoffmann & Berg 2014, s. 1). Att inkludera 
professionsinriktade moment i högre utbildning bygger på antagandet att studenters professionella 
kunskap utvecklas utifrån de egna erfarenheterna (Schaap, de Bruijn, van der Schaaf & Kirschner 2009). 
Likaså medför professionsinriktade moment att studenter ställs inför yrkespraktikens utmaningar (Bird 
& Crumpton 2014, s. 97) och får bättre förståelse för professionen (Coleman 1989). Det underlättar för 
studenter att lösa problem i yrkeslivet (Bird, Chu & Oguz 2015).  

Akademiseringen av yrkesutbildningar ses ofta som startskottet för vad vi idag benämner som 
professioner, och det var också här som resan började mot att sammanföra teoretiska och 
professionsinriktade moment i utbildningarna (jfr Billett 2009; Seldén 2007). När högre utbildning 
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förändras är en av utmaningarna att knyta samman professionsinriktade moment med teoretiska 
kunskaper (Harwood 2010). Ökad efterfrågan på marknaden av nya kompetenser har medfört att nya 
professioner har uppstått (Brante 2014; Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015). Traditionellt sett 
har professioner vuxit fram som en följd av nya vetenskapliga upptäckter men nya professioner har till 
stor del tillkommit efter politiska beslut att akademisera tidigare yrkesutbildningar (Brante, Johnsson, 
Olofsson & Svensson 2015; Nolin 2008). Som exempel kan nämnas socionomutbildningen som tidigare 
var socialhögskolan, men som nu blivit en akademisk utbildning med vetenskaplig grund i disciplinen 
socialt arbete (Brante 2013). Det har alltså skett en professionalisering av yrkena. 

Många nyare utbildningar har anpassats enligt akademisk standard vilket bland annat visar sig i kravet 
att utbildning ska vila på en vetenskaplig grund (Agevall & Olofsson 2015; Laursen 2015, s. 102). 
Kandidatexamen ses idag som en förutsättning för att kunna benämna ett yrke för en profession (Brante 
2013, 2014). Kunskap relaterad till professionell yrkesutövning har alltmer anpassats till en vetenskaplig 
kunskapsbas, vilket brukar kallas akademisk drift (Harwood 2010). En följd av akademiseringen av 
yrkesutbildningar har blivit att professionsinriktade moment har ersatts med teoretiska modeller, och 
ökade krav på att använda vetenskaplig information (Smeby 2015; Smeby & Sutphen 2015). 
Förmodligen som en konsekvens av att den tidigare färdighetsträningen ansetts för snäv för den 
nuvarande, mer komplexa, yrkespraktiken. Lindberg (2015) nämner exempelvis akademiseringen av 
bibliotekarieutbildningen som en bidragande faktor till att bibliotekarierollen på senare år har förändrats.  

Professionsinriktade moment tenderar att förekomma oftare inom utbildning på grundnivå än på 
avancerad nivå. Gästföreläsningar, mentorsverksamhet, kortare perioder av verksamhetsförlagd 
utbildning är exempel på professionsinriktade moment, som samtliga länkar samman utbildningen med 
det kommande yrkeslivet (jfr Olofsson 2010; Rubenstein 2017, s. 47). Det övergripande syftet med 
professionsinriktade moment är att knyta samman abstrakt, professionsförberedande kunskap med 
professionella erfarenheter till en enhet (Agevall & Olofsson 2015; Hoffmann & Berg 2014, s. 3; 
Rubenstein 2017). Det framförs flera andra motiv för professionsinriktade moment. När de fungerar väl 
kan nämnas bland annat interaktion med professionella, deltagande i arbetsuppgifter, handledning, 
kontaktskapande, samt reflektion över yrkespraktiken (Billett 2009, s. 839, Hoffmann & Berg 2014, s. 
3; Huggins 2017, s. 19; Kuijpers & Meijers 2012). Coleman (1989, s. 26) framhåller att varje 
utbildningsprogram bestämmer vilken roll och syfte professionsinriktade moment har, men i nuläget 
drar sig fler och fler utbildningar mot att yrkespraktik integreras på olika sätt fördelat över hela 
utbildningstiden, snarare än längre praktikperioder (Agevall & Olofsson 2015, s. 31; Powell, Graf, 
Bernhard, Coutrot & Kieffer 2012). När professionsinriktade moment diskuteras framkommer en del 
argument där forskningen ställer sig kritisk till införandet av dem. 

2.1.1 Är professionsinriktade moment alltid en fördel? 

Argumenten mot att inkludera professionsinriktade moment i högre utbildning har uttrycks främst 
eftersom det anses gå emot syftet med högre utbildning (Billett 2009, s. 828). Akademisk utbildnings 
syfte är inte att arbetsmarknadsanpassa utbildningsprogrammen, utan att bilda studenterna (jfr Säljö 
2003). Införande av professionsinriktade moment har därför lett till farhågor om att yrkeslivets krav och 
intressen alltför mycket inkräktar på utbildningars innehåll och att studenters kritiska förhållningssätt 
blir lidande (Billett 2008). Studiens utbildningsprogram har flera olika styrdokument att förhålla sig till, 
vilket gör att många olika krav finns på deras innehåll. Likaså omges professionsinriktade moment inte 
sällan av en omfattande organisation som kan vara resurskrävande för lärosätena att hantera. En icke-
tillfredsställande organisation av momenten medför att de inte blir meningsfulla för studenterna, som 
inte får samma möjligheter till kontaktskapande och interaktion med yrkeslivet. En utmaning för högre 
utbildning idag är att utveckla väl fungerande samverkan med arbetslivet. Att underlätta övergången 
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mellan utbildning och yrkesliv genom att anpassa utbildningar till yrkespraktikens krav är ett enkelt, 
men inte oproblematiskt sätt att betrakta dilemmat (Lindberg 2015, s. 154). Ett av syftena med högre 
utbildning är att samtidigt som den förhåller sig kritisk till yrkesverksamheten också ha uppsikt över 
aktuella frågor (Säljö 2003, s. 318). På så sätt anses utbildningens professionsrelevans öka utan att 
utbildningarna för den skull endast utvecklas mot att tillgodose arbetsmarknadens behov. 

Professionsinriktade moment syftar mestadels till att skapa kommunikation mellan utbildning och 
yrkesliv och till reflektion hos studenter, snarare än konkret förberedelse för yrkeslivet. Smeby (2015, 
s. 15) framhåller att längre praktikperioder gör att studenter blir utbildade till ett jobb, snarare än till en 
profession (jfr Berner 2010). Berner (2010) föreslår istället andra former av professionsinriktade 
moment i utbildningen med dialog mellan studenter, lärare och yrkesverksamma (jfr Kuipers, Meijers 
& Gundy 2011). För utbildningar som är nära kopplade till en specifik profession och en tydlig 
arbetsmarknad ökar relevansen för att inkludera professionsinriktade moment. Sammantaget utgör 
professionsinriktade moment ett inslag i högre utbildning som kräver diskussion och eftertanke innan 
de implementeras för att inte bidra med negativa erfarenheter för studenter. 

Grundtanken är att högre utbildning ska förbereda och utrusta studenter inför deras första anställning, 
(Smeby & Sutphen 2015). Trots detta kritiseras studenter efter examen för att inte ha tillräckliga 
kunskaper för professionellt arbete i yrkesverksamheten. Enligt Billett (2008) har utökat fokus på 
professionsinriktade moment lett till att studenter snabbare förväntas kunna agera i yrkespraktiken. För 
det mesta får studenter sin yrkeserfarenhet på arbetsplatsen, medan den professionsförberedande 
kunskapsbasen byggs upp under akademiska studier. Trots implementering av professionsinriktade 
moment krävs därför en tid på arbetsplatsen då nyanställda har möjlighet att lära sig arbetsplatsens 
normer och regler. 

2.2 Rörelsen mellan yrkesförberedande kunskap och professionell erfarenhet 

I studien är det centralt att förstå olika former av kunskap som relaterade till varandra, och inte som två 
separata fenomen. Yrkesförberedande kunskap ses som lärande om professionens teoretiska grund och 
sker under lärosätesbaserade studier (Brante 2014; Stoffle & Leeder 2005). För studenter betraktas ofta 
akademiska studier som obligatoriskt för att gå vidare till yrkeslivet medan professionell erfarenhet ses 
som betydelsefull i yrkeslivet (Lindberg 2015, s. 147). Olika kontexter skapar olika förutsättningar för 
lärande (Billett 2014, s. 675). Utifrån problematiken med olika kunskapsformer förespråkar Smeby och 
Sutphen ett sammanhang mellan utbildning och yrkesliv och att detta innebär ”relationships between 
various aspects of knowledge and practice as well as relationships between learning arenas” (Smeby & 
Sutphen 2015, s. 3).  

Relationen mellan utbildningen och den professionella yrkesutövningen förhandlas ständigt inom ramen 
för utbildningen (Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015). En professionsutbildning utgör en 
kombination av yrkesförberedande och erfarenhetsbaserad kunskap (jfr Olofsson 2011, s. 246). Därmed 
blir varje professionsutbildning en egen kunskapsdomän och studenterna får en yrkesförberedande och 
yrkesmässig grund (Tuomi-Gröhn, Engeström & Young 2003). Den erfarenhetsbaserade kunskapen 
(”veta hur”) visas aktivt i handling i den specifika situationen och förväntas att lyftas in under 
utbildningens gång. En av utmaningarna för högre utbildning är därför att översätta ’veta varför’ till 
’veta hur’ och professionell kunskap som krävs för yrkesutövning (Agevall, Olofsson, Platzer & 
Sjöstrand 2011). På det sättet kan praktiken sägas vara det som sammankopplar kunskapen med handling 
(Lave & Wenger 1991). Att som student inkluderas i gemenskapen på arbetsplatsen under 
praktikperioder bidrar till att skapa en relation mellan yrkespraktik och utbildning (Hoffmann och Berg 
2014, s. 12; Smeby 2015).  
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2.3 Skapande av yrkesidentitet 

Det unika med professionsinriktade moment är att de befinner sig i gränslandet mellan utbildning och 
yrkesliv, vilket ger studenter möjlighet att påbörja skapandet av sin professionella identitet (de Bruijn 
& Leeman 2011; Lindberg 2015, Moring & Hedman 2006).  

Studenter ser vikten av att under praktikperioden få möjlighet att delta i yrkespraktiken på lika villkor 
som yrkesverksamma, något som skapar en känsla av tillhörighet hos studenterna (Hoffmann och Berg 
2014, s. 12). Utmärkande för tillhörighetskänslan är att studenter använder ”vi” när de talar om 
yrkeskollektivet. Även Lindberg (2015, s. 151) framhåller att yrkesidentitet skapas i och mellan sociala 
praktiker. Skapande av en yrkesidentitet medför också att studenten utvecklar praktisk yrkeskompetens 
(Billett 2001). Det innebär att yrkesidentitet i denna studie är ett centralt begrepp för att studera 
studenters informationspraktiker och hur de förändras när studenter utvecklar professionell kunskap. 
Skapande av en yrkesidentitet används även för att studera hur studenters informationspraktiker formas. 
Ömsesidigt bidrar yrkeskompetens till att studenter börja skapa sin yrkesidentitet (Ball 2008). För 
skapande av en yrkesidentitet är förebilder centralt för studenter (Bird, Chu & Oguz 2015, s. 299; 
Hoffmann & Berg 2014, s. 5). Förebilder kan utgöras av yrkesverksamma eller lärare. Lärare ses ofta 
ett stöd för studenter för att sammanföra yrkesförberedande kunskap och yrkeskunskap, exempelvis 
genom konkreta exempel (de Bruijn & Leeman 2011, s. 698). Yrkesidentitet används i denna studie 
även för att uttrycka hur studenter anpassar sig till yrkespraktikens normer. För att beskriva det 
omgivande samhällets förväntningar på en viss roll i arbetslivet används i studien begreppet yrkesroll. 
Omgivningens förväntningar bestäms utifrån yrkesrollens arbetsuppgifter och position. Skillnaden 
mellan yrkesidentitet och yrkesroll är att yrkesrollen skapas av omgivningen och behöver därmed inte 
sammanfalla med yrkesidentiteten. 

När studenter utvecklar professionell kunskap närma de sig yrkespraktikens normer, värderingar och 
kollektiva kunskapsbas (Hoffmann & Berg 2014, s. 3). Studenten möter alltså kulturen som har växt 
fram på den specifika arbetsplatsen, vilket kan kopplas till Kemmis & Grootenboer (2008) definition av 
praktikens kulturella dimension. Kunskap om normer, värderingar och yrkesdomänens kunskapsbas 
internaliseras, studenten växer in i yrkesdomänen och påbörjar skapande av yrkesidentiteten, vilket 
innebär en socialiseringsprocess (Lindberg 2015; Schaap, de Bruijn, van der Schaaf & Kirschner 2009, 
s. 482, 488). På så sätt får studenten tillgång till tyst kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap som inte 
artikuleras i tal och skrift (Schaap, de Bruijn, van der Schaaf & Kirschner 2009, s. 487).  

2.4 Lärande inför yrkeslivet  

Ofta framställs dessutom lärande i arbetslivet som något helt annat än, och utan beröringspunkter med 
lärande under utbildningen. Synen på relationen mellan erfarenhetsbaserad kunskap och 
yrkesförberedande kunskap går många gånger isär (Laursen 2015, s. 102). Däremot behandlar 
policydokument vägen mellan utbildning och yrkesliv, och där ses utbildning i första hand som 
förberedelse för yrkeslivet och vägen dit beskrivs som linjär. Detta synsätt bygger framförallt på 
forskning som behandlar överföring av kunskap mellan utbildning och yrkesliv (Hodkinson 2005; 
Pettersen 2008, s. 122). Studenter på professionsförberedande utbildningar uttrycker många gånger 
bristande erfarenhetsbaserad kunskap vid övergången till yrkespraktiken (Laursen 2015, s. 89). 
Lindberg (2015) beskriver att studenter upplever diskontinuitet i övergången mellan utbildning och 
yrkesliv. Många studenter anser att de tillägnar sig en stor del yrkesförberedande kunskap under 
utbildningen som de inte tror kan användas i arbetslivet (jfr Lindberg 2015).  
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Därför har högre utbildning en utmaning i att förklara hur teori sammankopplas med yrkespraktiken. 
Erfarenhetsbaserade färdigheter är många gånger studenters mål med utbildningen. För studenter 
grundar sig svårigheten i att teorier saknar relevans för den erfarenhetsbaserade kunskapen (Olofsson 
2011, s. 246). Trots att dilemmat redan diskuteras behöver frågan lyftas kontinuerligt (Olofsson 2010, 
s. 14). Laursen (2015) framhåller etableringen av meta-kommunikation där utmaningar diskuteras och 
som för teorier och professionell yrkesutövning närmare varandra.  

2.5 Samspel mellan utbildning och arbetsliv 

Förflyttning mellan utbildning och yrkesliv medför en rad komplexa utmaningar, som att relatera 
akademiska praktikers lärandeprocesser till yrkeslivets lärandeprocesser (Akkerman & Bakker 2012). 
En del av problemet är att samsyn på lärande saknas, vilket medför att ett gemensamt synsätt inte kan 
utvecklas, trots att en av de främsta anledningarna till professionsinriktade moment är att sammanlänka 
utbildning och yrkesliv (se t ex Bird, Chu & Oguz 2015). Billett (2007, 2009, 2011) framhåller 
studenters utmaning med två skilda sociala kontexter, och hur dessa samspelar för att tillsammans skapa 
kunskap kring professionen. I Lindbergs (2015, s. 154) studie av bibliotekariestudenter och nyutbildade 
högskolebibliotekarier framkommer att studenter ser få beröringspunkter mellan utbildning och yrkesliv 
och Lindberg framhåller att det tydligast märks genom att studenter känner osäkerhet inför kunskapens 
legitimitet. Därför önskar studenter fler professionsinriktade moment för att skapa och upprätthålla 
kontakt med yrkeslivet. 

I olika studier studeras utbildningens och professionens olika praktiker, samt glappet mellan utbildning 
och kompetenskrav för anställning (Hasanefendic, Heitor & Horta 2016, s. 328). För lärare och forskare 
är interaktion med yrkespraktiken centralt för att hålla sig uppdaterade om dess utmaningar (Huggins 
2017, s. 21). En viktig komponent som sammanbinder utbildning och yrkespraktik är handledning (se t 
ex de Bruijn & Leeman 2011, s. 699). Handledning i olika former utgör en arena för diskussion och 
reflektion, där studenter möter nya perspektiv (Kemmis, Heikkinen, Fransson, Aspfors & Edwards-
Groves 2014). Billett (2011, s. 28) poängterar även vikten av dialog mellan studenter, aktivt deltagande 
under professionsinriktade moment, samt diskussionsmöjligheter med erfarna medarbetare.  

En del av forskningen fokuserar på att utbildning och yrkesliv bör anta liknande former för att gynna 
studenters lärande (Heggen, Smeby & Vågan 2015, s. 72). Akkerman och Bakker (2012) ifrågasätter 
synsättet och säger att det finns en strävan efter att utbildningen liknar yrkespraktiken för att förenklas 
övergången. De föreslår att utbildningsansvariga och yrkesverksamma istället bör sträva efter att 
upprätta relationer på tvärs mellan praktikerna. Förhållningssättet främjar gränspassering istället för 
kunskapsöverföring, och upprätthåller interaktion mellan utbildning och yrkesliv (jfr Hasanefendic, 
Heitor & Horta 2016, s. 329).  

Med hjälp av autentiska uppgifter är meningen att studenter lättare ska överbrygga klyftan mellan 
utbildning och yrkesliv (de Bruijn & Leeman 2011). En annan anledning är att ge studenter stöd för att 
ta med sig kunskap från praktikperioder till olika specifika situationer som kan uppstå i yrkespraktiken 
(Sutphen & Heggen 2015, s. 138). Grundtanken är att lärande sker i samma kontext som kunskapen ska 
användas, eller i situationer som är autentiska med den kontexten (Billett 2009). Det innebär en svagare 
variant av systemet där utbildningen försöker efterlikna situationer som uppstår i arbetslivet. Inslag med 
situationsanknytning kan variera mellan olika utbildningar och olika lärosäten (Brage & Svensson 2011; 
Heggen, Smeby & Vågan 2015, s. 73).  

Professionsinriktade moment ses som en gränsfunktion som underlättar förståelsen av kontexterna, samt 
passagen och interaktionen mellan dem (jfr Akkerman & Bakker 2012). Ytterligare bidrar 
kommunikation till att utbildningar kan utvärdera och uppdatera sina programplaner utefter 
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yrkespraktikens aktuella frågor (Ball 2008; Coleman 1989). Samtidigt får yrkesverksamma möjlighet 
att uppdatera sig om aktuell forskning, vilket innebär att det finns flera lärandeparter vid 
professionsinriktade moment; studenter, handledare, samt lärare och utbildningsansvariga (Billett 2014; 
Nordsteien & Byström 2018). Informationsutbyte mellan noviser och erfarna medarbetare genererar 
lärande och skapar mer jämlika relationer mellan noviser och medarbetare (Nordsteien & Byström 
2018). Då kan noviser bidra till att förändra och utveckla yrkespraktiken genom deltagande i vardagliga 
arbetsuppgifter (Billett 2014, s. 675; Lave 1993).  

Många studenter upplever anpassningen av yrkesförberedande kunskap till yrkeskompetens som svår 
(Fenton-O’Creevy, Brigham, Jones & Smith 2015). Gränspasseringsaktiviteter, det vill säga övergången 
från utbildning till yrkesliv, medför lärande som förändrar och utvecklar studenters identitet. Gränsen 
mellan praktikerna kan utnyttjas för deltagande, lärande och socialisering eftersom spänningar mellan 
utbildning och yrkesliv lyfts fram och på så sätt utmanar varandra (Wenger 1998; Wenger-Trayner 
2015). Gränsaktiviteter och gränsmöten utgör således verktyg för lärande. Interaktion med andra 
praktiker innebär också att den egna praktiken ifrågasätts och blir mer självreflekterande. 

Samsyn mellan utbildning och yrkespraktik innebär att mål och uppgifter i anslutning till 
professionsinriktade moment är formulerade utifrån såväl utbildningskontexten som yrkespraktiken 
(Akkerman & Bakker 2012). ”Consequently, work is not to be seen as a context outside the educational 
practice, but as part of the schooling process” menar Akkerman & Bakker (2012, s. 156). När studenter 
erbjuds interaktion med yrkespraktiken underlättar förflyttningen från den akademiska praktiken till 
yrkespraktiken samtidigt som gränspasseringen främjar lärande (Kubiak, Fenton-O’Creevy, Appleby, 
Kempster, Reed, Solvason & Thorpe 2015). Professionsinriktade moment svarar därmed för en 
sammanbindande funktion (jfr Wenger 2000). Studenters möjligheter att smidigt passera gränsen mellan 
utbildning och arbetsliv påverkas också av lärares förmåga att konstruera gränsobjekt för att 
åstadkomma gränsmöten mellan praktiker, till exempel uppgifters utformning (Konkola, Tuomi-Gröhn, 
Lambert & Ludvigsen 2007). Professionsinriktade moment betraktas därför inte som isolerade, utan som 
samverkande delar för att ge studenter möjlighet att uppnå lärandemålen och att övergå till yrkeslivet. 
Kurs- och utbildningsplaner kan konstrueras för att minska gränserna mellan utbildning och yrkesliv, 
vilket bidrar till att en samsyn skapas (Higham & Farnsworth 2012).  

Lärande i olika kontexter ses ofta som varandras motsatser (jfr Billett 2014). Ett sätt att förstå sambandet 
mellan olika lärandeformer är att utveckla relationen mellan utbildning och yrkesliv. Det kan 
åstadkommas genom att upprätthålla en dialog mellan student, lärare, handledare och andra 
yrkesverksamma (Bird, Chu & Oguz 2015, s. 300; Winters, Meijers, Kuijpers & Baert 2009). Nyckeln 
till dialogskapande är ofta lärare utifrån deras erfarenhet (Agevall & Olofsson 2015, s. 30). Dialog och 
samspel medför att utvecklingen av ett gemensamt lärandefält närmar sig (Akkerman & Bakker 2012; 
Berner 2010). Där behöver de olika relationer som finns mellan kontexterna poängteras (Hodkinson 
2005; jfr Byström & Lloyd 2012). Att skapa relationer mellan forskning och undervisning är ett sätt att 
uppmärksamma studenter på vikten av reflektion över yrkespraktiken och att använda forskning för att 
utveckla färdigheter och kritiskt tänkande (Kyvik, Vågan, Pröitz & Aamodt 2015, s. 105). 

2.6 Sammanfattning 

Forskningen förser oss med perspektiv och strategier för en utökad samsyn och utvecklad dialog mellan 
högre utbildning och yrkespraktik. Det övergripande synsättet har en stark influens av att betona 
interaktionen mellan utbildning och yrkesliv, vilket ger studenter verktyg och möjligheter att smidigare 
passera gränsen emellan dem. Många gånger är det socialisering, deltagande och lärande under 
professionsinriktade moment på gränsen mellan utbildning och yrkesliv som framhålls som en nyckel 
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för en smidig förflyttning till yrkeslivet för studenter. Det är också möjligt att urskilja uttryck för en 
rörelse mellan yrkesförberedande kunskap och professionella färdigheter under utbildningstiden. 
Professionsinriktade moment kan på så sätt bidra till ökad förståelse för en samsyn mellan kontexterna 
istället för en synvinkel som innebär att utbildningskontexten ska efterlikna yrkespraktiken. Här spelar 
integrering av erfarenhetsbaserad kunskap en stor och viktig roll. Forskning som behandlar 
professionsinriktade moment och relaterade problemområden bidrar i den här studien med betydelsefull 
kunskap om hur utbildning och arbetsliv kan sammanföras i högre utbildning och hur studenters 
övergång till arbetslivet påverkas under utbildningen genom deltagande och socialisering i 
yrkespraktiken. Studierna ger framförallt flera olika perspektiv på hur högre utbildning idag kan hantera 
och planera professionsinriktade moment för att skapa en ytterligare lärandegemenskap och låta 
studenter under utbildningen delta i och reflektera över yrkespraktiken med den högre utbildningens 
syfte och uppdrag i åtanke. 

Efter att detta kapitel har lagt grunden för hur professionsinriktade moment kan utgöra medel för att 
sammanföra akademisk utbildning och yrkespraktik redogör jag i följande kapitel för forskning om 
informationspraktiker i olika sammanhang. 
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3 Informationspraktiker – sociala och kollektiva processer 

I det tidigare kapitlet presenterades forskning om professionsinriktade moment samtidigt som 
professionsinriktade moment problematiserades som ett medel för att sammanföra utbildning och 
yrkespraktik. I detta kapitel presenteras biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som 
bedrivits med en praktikteoretisk bas. Studierna som presenteras har på olika sätt inspirerat den 
empiriska undersökningen genom att de bidragit med relevanta synvinklar för att ytterligare skapa 
förståelse för studenters informationsaktiviteter. Forskning med utgångspunkt i praktikvetenskapliga 
perspektiv koncentreras inom biblioteks- och informationsvetenskap till Skandinavien, Nordamerika 
och Australien. I det följande resoneras om såväl forskning som ger en historisk tillbakablick över 
utvecklingen för studier som fokuserar på informationspraktiker, som forskning om 
informationspraktiker i en utbildningskontext och i vardagslivet. 

3.1 Från dåtid till nutid 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har generiska termer som informationsbeteende eller 
informationssökningsbeteende traditionellt varit ett framträdande område där individers beteende för att 
söka information har studerats med grund i kognitiva teoretiska perspektiv (Dervin & Nilan 1986; Talja, 
Tuominen & Savolainen 2005; Wilson 2010). Mot bakgrund av teoretiska perspektiv som ytterligare 
betonar kollektiva handlingar och sociala praktiker har istället informationspraktiker vuxit fram som ett 
alternativt sätt att studera hur människor söker, använder och utbyter information (Cox 2012; Limberg, 
Sundin & Talja 2012; Moring & Lloyd 2013; Rivera & Cox 2014; Savolainen 2007; Talja & Hartel 
2007; Talja & McKenzie 2007).  

Enligt McKenzie (2002) är begreppet informationspraktiker att föredra framför informationsbeteende 
eller informationssökning eftersom det i större utsträckning fokuserar på kollektiva processer, aktiviteter 
och handlingar som ingår i informationsbeteende och informationssökning. Savolainen (2007) påpekar 
också att begreppet informationspraktiker är bredare än informationsbeteende såsom det definieras av 
Wilson (2000). Fördelen med begreppet informationspraktiker är att det betonar att informationssökning 
konstrueras socialt i dialog mellan människor, istället för att baseras på individens tänkande och 
aktiviteter (Savolainen 2007, s. 120; Tuominen, Savolainen & Talja 2005). Begreppet 
informationssökning förekommer dock i modeller för såväl informationsbeteende som studier av 
informationspraktiker, med skilda sätt att beskriva och tolka informationssökning (Savolainen 2007, s. 
122). 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har mestadels studenter, akademiker och professioner som 
dagligen hanterar stor mängd information studerats (Case & Given 2016; Leckie, Pettigrew & Sylvain 
1996; Veinot 2007). Konsekvensen är att vi har mindre kunskap om hur informationspraktiker 
karaktäriseras inom yrken som inte kräver akademisk utbildning (Case & Given 2016; Veinot 2007). 
Forskares informationssökning har studerats flitigt, både i relation till användningen av digitala resurser 
(Talja & Maula 2003) och samarbete i forskargemenskaper (Talja 2002). Utgångspunkten i Taljas 
(2002) studie är att forskare knyter an till sociala och kulturella normer som finns i den akademiska 
praktiken (jfr Rönnerman & Kemmis 2016). Informationssökning framhålls som en komplex process 
som förändras utifrån resultaten individens sökningar ger (Bates 1989). Bates (1989) förklarar att hon 
ser sökfrågan som dynamisk under hela sökprocessen. Trots att Bates inte nämner informationspraktik 
som begrepp medför hennes betoning på sökprocessen som en rad olika aktiviteter som kan utvecklas 
och förändras att modellen fördelaktigt kan användas för att studera studenternas informationspraktiker.  
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Informationspraktiker formas alltid i en kontext (Lloyd & Talja 2010; Savolainen 2007). Studier som 
fokuserar på informationspraktiker och sociala kontexter har genomförts i olika empiriska sammanhang. 
Som exempel kan nämnas i utbildningssammanhang med koppling till elevers lärande (Lundh & 
Limberg 2008; Lundh 2010; Lundh & Alexandersson 2012), med anknytning till vuxnas lärande 
(Gärdén 2010), i anslutning till informationssökning i vardagslivet (Chatman 1991, 1996, 1999; 
McKenzie 2003a; Pettigrew 1999, relaterat till hobbyaktiviteter (Gorichanaz 2015; Hartel 2003, 2010; 
Lloyd & Olsson 2018; Prigoda & McKenzie 2007), med koppling till medborgarskap och aktivt 
deltagande i samhället (Lindh 2015; Rivano Eckerdal 2012), på arbetsplatsen och i övergången mellan 
utbildning och yrkesliv (Hedman, Lundh & Sundin 2009; Moring 2009a, 2009b; Lloyd 2005, 2009; 
Nordsteien & Byström 2018). 

3.2 Informationspraktiker i vardagslivet 

Trots att den här studien behandlar informationspraktiker i formella utbildningssammanhang finns några 
relevanta begrepp att hämta från forskning om informationspraktiker i andra sammanhang. 
Informationspraktiker har inte enbart studeras i utbildnings- och arbetslivssammanhang, utan också 
utifrån hur människor söker, använder och utbyter information i vardagen. I vardagen använder 
människor information för en mängd olika syften, vilket innebär att information söks och utbyts på 
väldigt olika sätt. Idag sker en stor del av vår informationssökning via google (se t ex Sundin, Haider, 
Andersson, Carlsson & Kjellberg 2017). 

Människor föredrar informella informationskällor såsom familj, vänner och bekanta, och ofta används 
flera olika (McKenzie 2003a, 2003b). Genom att studera kommunikationen mellan människor kunde 
Pettigrew (1999) studera hur praktiker uppstår utifrån ett tillfälligt sammanhang där människor samlas 
i ett specifikt syfte. Tonvikten läggs på informellt informationsutbyte och rollen för formella 
informationskällor tonas därför ner. Oväntade samtal utgör också en del av de informationspraktiker 
som uppstår när biblioteksanvändare samlas på sitt lokala folkbibliotek (Prigoda & McKenzie 2007). 
Forskarna visar på hur kollektiva aspekter medför att människor utbyter information, vilket bidrar till 
relationsskapande mellan människor som inte känner varandra. I den här studien kommer forskning om 
informationssökning i vardagslivet att användas för att ytterligare förstå studenternas 
informationspraktiker. Studierna visar informationssökningens variation och komplexa natur. 

Elfreda Chatman riktade mestadels in sin forskning på minoritetsgruppers informationspraktiker (1991, 
1996, 1999). I hennes studier undersöks informationsaktiviteter hos utsatta grupper, exempelvis 
kvinnliga interner, kvinnliga vaktmästare och äldre kvinnor på servicehem. Trots att Chatmans studier 
inte behandlar studenters informationspraktiker kan flera av hennes resultat appliceras även på studenter. 
Fokus i Chatmans studier är att genom etnografiska metoder studera hur människor löser vardagliga 
problem och situationer i sin informationsvärld. Ett centralt begrepp i hennes studier är ’den lilla 
världen’ som representeras av den närmaste kontexten runtomkring en grupp människor. I den här 
världen finns en uppsättning normer och kulturella värderingar som bestäms av det sociala 
sammanhanget och som människorna där har anpassat sig till. Hennes teorier om normer har bidragit 
till studiens analys på så sätt att det i det empiriska materialet blivit tydligt att kännedom om normer är 
en viktig del av studenters övergång till arbetslivet. En gemensam nämnare för grupperna som Chatman 
har studerat är att de inte litar på information från personer utanför ’den lilla världen’, utan hellre förlitar 
sig på information från människorna de närmast omger sig med (jfr även Gorichanaz 2015). Chatmans 
forskning används i den här studien också för att skapa förståelse för bedömningar av trovärdiga 
informationskällor som studenterna gör i samband med akademiska studier och professionsinriktade 
moment.  
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Chatman (1991) påpekar att barriärer kan uppstå när människor går utanför ’den lilla världen’ för att 
söka information eftersom de inte vet hur de ska nå informationen, vilket också är intressant att överväga 
gällande studenter som går från utbildning till yrkesliv. Begreppet informationsfattigdom är centralt i 
Chatmans studier och innebär att vissa grupper människor antas ha tillgång till och använda information 
i mindre utsträckning än andra. Dessa grupper betraktas därför som informationsfattiga. I studier av 
utsatta grupper framkommer fyra olika sätt att hantera information. I den här studien används Chatmans 
teorier för att undersöka i vilken utsträckning studenter får ta del av information exempelvis under 
professionsinriktade moment, samt vilken information som yrkesverksamma enligt arbetsplatsens 
normer kan dela med studenter. 

I en studie av blivande tvillingmammors informationspraktiker utgår McKenzie (2003a, 2003b) ifrån 
informationsaktiviteter som diskursiva aktiviteter. Hon framhåller olika typer av informationspraktiker 
där praktikerna både kan bestå av att aktivt söka information och att aktivt scanna omgivningen för att 
finna information. Aktiv informationssökning innebär att individen identifierar användbara 
informationskällor som kan vara antingen personer eller dokument. Informationspraktiker behöver inte 
innebära aktiv informationssökning med väldefinierade sökfrågor utan det kan handla om att stöta på 
information av en slump eller att via mellanhand ta del av information. I dessa fall möter individen 
information istället för att aktivt söka den (jfr Erdelez 1999). Muntliga källor är vanliga i McKenzies 
studie av tvillingmammor och sociala berättelser fyller en central roll i kvinnornas 
informationspraktiker. Sociala berättelser används i den här studien för att beskriva interaktionen mellan 
människor där berättelser spelar en stor roll för lärande i en social gemenskap (jfr McKenzie 2003a). 
Berättelserna kan behandla exempelvis situationer och arbetsmetoder på arbetsplatsen. Sociala 
berättelser utgör ett exempel på att mellanmänsklig interaktion innebär en viktig funktion i studiens 
analys. Oftast är det personer i omgivningen eller personer med stor kunskap inom ett ämne som 
betraktas som tillförlitliga informationskällor. Personer i den nära omgivningen kan anses mindre 
kunnig inom området och behandlas därför inte som tillförlitlig (McKenzie 2003a, 2003b). För studenter 
kan informationskällor utgöras av personer i studentens närhet, till exempel kompisar och 
familjemedlemmar, men även av kunniga personer inom yrkesområdet. I nästa avsnitt fortsätter 
resonemanget om faktorer för att undersöka studenters val av informationskällor med hjälp av begreppet 
kognitiv auktoritet. 

3.2.1 Kognitiv auktoritet 

I den här studien används begreppet kognitiv auktoritet för att studera vilka informationskällor 
studenterna identifierar som trovärdiga både i de akademiska praktikerna och i yrkespraktiken, och vad 
som betecknas som relevant information med utgångspunkt i sociala praktiker (jfr Savolainen 2006). 
Enligt Wilson (1983) kan vi människor få kunskap på två olika sätt, dels genom våra egna erfarenheter, 
dels genom att lyssna på andra människors berättelser om deras erfarenheter. Han väljer att kalla detta 
secondhand knowledge, alltså andrahandskunskap. Enligt honom skulle det vara omöjligt för oss 
människor att enbart inhämta kunskap från våra egna erfarenheter. Det innebär att vi är beroende av att 
ta del av andra människors kunskap för att bilda oss en uppfattning om världen. Det innebär också att 
för att en person ska betraktas som kognitiv auktoritet så krävs det interaktion mellan minst två 
människor eftersom en kognitiv auktoritet aldrig utses av auktoriteten själv (Wilson 1983). Wilson 
(1983) poängterar dock att det inte är alla människor som vi lyssnar på och tar till oss kunskap ifrån, 
utan dem vi litar på tillerkänns kognitiv auktoritet. Trovärdighet utgör kärnan i Wilsons teori om 
kognitiv auktoritet, och kan ses som ett slags kvalitetskriterium grundat i kompetens och tillit. Översatt 
till informationssökning kan en person bedömas vara en trovärdig informationskälla av en specifik 
person medan andra inte gör samma bedömning (McKenzie 2003b, se även Johannisson & Sundin 
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2007). Även kontexten påverkar bedömningen. På det sättet utgör kognitiv auktoritet ett användbart 
begrepp när det kommer till att studera vilka informationskällor som studenter förlitar sig på.  

Kognitiv auktoritet har använts flitigt i biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning där bland 
annat auktoritet i Wikipedia-artiklar, auktoritet gällande val av webbkällor och trovärdighet bland 
forskare har studerats (Limberg 1998; Pilerot & Limberg 2011; Soo Young Rieh 2002; Sundin 2008, 
2011; Sundin & Francke 2009; Sundin, Francke & Andersen 2009; Sundin & Hedman 2005; Sundin, 
Limberg & Lundh 2008) med bakgrund i teoretiska perspektiv som betonar diskurser som människor 
ingår i. I McKenzies studie (2003b) blir det tydligt att information som individen funnit används i samtal 
mellan människor för att underbygga argument och motivera val. Om en person tillerkänns auktoritet i 
ett samtal blir sannolikt andra personer intresserad av att lyssna på den här personen som då tillskrivs 
kognitiv auktoritet (Wilson 1983, s. 24). I olika sammanhang, exempelvis inom en profession eller på 
en arbetsplats, bildas konsensus för vilka personer som bör betraktas som kognitiva auktoriteter. 
McKenzie (2003) lyfter fram kopplingen mellan kognitiva auktoriteter och vad hon kallar auktoritativ 
kunskap. Det innebär kunskap som av människor i en viss kontext, till exempel en arbetsplats, framhålls 
som legitim. Haythornthwaite (2002) har undersökt hur sättet att kommunicera påverkar vilka en person 
väljer att kommunicera med. Haythornthwaites studie undersöker kommunikation i webbkällor men 
studiens resultat går också att applicera på val av informationskällor i andra kontexter eftersom hon 
betonar de interpersonella relationerna människor har framförallt med personer i deras närhet (jfr 
McKenzie 2003a). Människor kommunicerar helt enkelt hellre med personer i deras omgivning som de 
redan har starka band till. Haythornthwaites resultat gör det möjligt att studera med vilka personer 
studenterna väljer under sina praktikperioder och hur de väljer vilka informationskällor som är 
betydelsefulla för dem. 

Det följande avsnittet ägnas åt att resonera om tidigare genomförda studier som koncentreras runt 
informationspraktiker i arbetslivet, vilket ger studien en inramning och några ytterligare utgångspunkter 
som är betydelsefulla i studiens analys. De tidigare studierna ger ingångar till studiens 
forskningsproblem och motiverar också forskningsproblemets olika delar. 

3.3 Informationsaktiviteter i arbetslivet 

En rad studier har behandlat informationsaktiviteter i arbetslivet (se t ex Byström 2002, 2007; Byström 
& Lloyd 2012; Isah & Byström 2016; Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996; Talja & Hansen 2005; Talja 
& Maula 2003). Alla bidrar de med centrala perspektiv och förståelse för studiens analys. Syftet med 
avsnittet är att bygga en grund för att i analysen kunna tala om informationspraktiker i arbetslivet, samt 
hur informationspraktiker utvecklas och förändras mellan utbildning och arbetsliv. Talja och Hansen 
(2005, s. 125) understryker att informationsaktiviteter inkluderas i såväl de sociala praktiker som tillhör 
arbetsuppgifter, som de som tillhör vardagslivet. Praktikteoretiska perspektiv på informationsaktiviteter 
i arbetslivet ”is also oriented toward gaining a deeper understanding of how groups organize their work 
practices through interacting with texts, coworkers, technologies and other objects of the material world” 
(Talja & McKenzie 2007, s. 101). Utifrån det betraktas studenternas interaktion med olika 
informationskällor som betydelsefullt i studien och analysen pekar på hur utveckling sker i relation till 
olika informationskällor. Informationspraktiker i arbetslivet innehåller alltid en social gemenskap 
mellan medarbetare, en gemensam infrastruktur med verktyg och redskap, samt ett gemensamt 
språkbruk (Talja & Hansen 2005). Således blir informationsaktiviteter inbäddade i vårt deltagande i de 
sociala gemenskaperna i arbetslivet. Det sistnämnda utgör en grundläggande tanke för studien och blir 
därmed framträdande i analysen. 
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På arbetsplatsen är det vanligt att information förmedlas genom sociala uttryckssätt (se t ex Lloyd 2006, 
2010b; Olsson 2010a, 2013) som gestaltas genom muntliga berättelser som medarbetarna delar med 
varandra. Rollen för sociala berättelser blir således att sprida information mellan medarbetarna, och dess 
betydelse för deltagande i yrkespraktiken utgör ett centralt antagande i studien. Berättelserna kan 
antingen förmedlas efter att en arbetsuppgift har utförts för att återge händelsen, eller under tiden en 
arbetsuppgift utförs. Tillsammans med textbaserade och fysiska uttryckssätt för att förmedla information 
utgör muntliga berättelser en helhet där de olika uttryckssätten går in i varandra. Exempelvis är sociala 
berättelser nära förknippat med fysiska praktiker som texten tidigare resonerade om. För en novis 
innebär de olika uttryckssätten att en bild skapas över hur yrkeslivets informationslandskap ser ut (Lloyd 
2010a). Sociala berättelser skapar en informell atmosfär och en känsla av samhörighet men kan också 
få effekten av att öka berättarens auktoritet (Olsson 2016). En informell atmosfär på arbetsplatsen bidrar 
till informell spridning av kunskap inom gemenskapen.  

I studien betonas också dialogen mellan människor som en central komponent för 
informationsaktiviteter som därmed måste utföras med hjälp av någon form av språk (Johannisson & 
Sundin 2007, se även Sundin & Johannisson 2005). Diskurser utgör i deras studie ett verktyg för att 
människor aktivt ska kunna delta i informationspraktiker (Johannisson & Sundin 2007). Att använda 
diskurser som ett verktyg blir synligt framförallt i informationspraktiker relaterade till en viss arbetsplats 
eller profession. Dessa studier som fokuserar på diskurser har hjälpt mig att i analysen föra fram dialogen 
mellan människor och språket som två viktiga beståndsdelar av informationspraktiken. Sjuksköterskor 
betraktas som ingående i en gemenskap där diskursen genom meningsförhandling bestämmer giltiga 
normer och kunskap (jfr Sundin 2003). I gemenskapen bedöms också om informationen är relevant, 
exempelvis visar studien på att tillit till experter, exempelvis läkare, är stor när det gäller att välja ut 
relevant information. I analysen betraktas bedömning av informationskällor i arbetslivet som en del av 
informationspraktikers utveckling. I Sundins studie (2003) av sjuksköterskors användning av 
yrkesrelaterad information ses sjuksköterskors informationsanvändning som beroende av den sociala 
kontexten och maktförhållanden framkommer tydligt. Studierna av Johannisson och Sundin (2007), 
Sundin & Johannisson (2005) och Sundin (2003) används i den här studien för att belysa förhållandet 
mellan dialogen mellan människor och informationspraktikernas skapande och omskapande.  

Tidigare i texten har resonerats om informationsaktiviteters kollektiva egenskaper och dess nära relation 
till dialogen mellan människor på en arbetsplats eller inom ett yrke. Informationsaktiviteter medverkar 
till att praktiker skapas, utvecklas och upprätthålls (jfr Pilerot 2014; Pilerot och Limberg 2011). 
Informationsutbyte bidrar även till att skapa en kollektiv förståelse mellan medarbetare på arbetsplatsen. 
I arbetslivet framhålls informella samtal som en viktig faktor för informationsutbyte (Pilerot & Limberg 
2011), vilket har medfört att jag i det empiriska materialet försökt finna uttryck för när samtal mellan 
till exempel student och medarbetare blir en del av studenternas informationsaktiviteter. Således är det 
möjligt att tala om informationsaktiviteter som yrkespraktikens sammanbindande länk, men också att 
yrkespraktiken har betydelse för hur informationsaktiviteter utformas.  

I den här studien utgör yrkesidentitet ett betydelsefullt begrepp som påverkar studenternas 
informationspraktiker i övergången mellan utbildning och yrkesliv (jfr Moring 2009a, 2011; Lindberg 
2015). Förhållningssättet till informationssökning blir relevant att diskutera i relation till skapande av 
yrkesidentiteter och hur studenter genom sin identitetskonstruktion utvecklar sina informationspraktiker 
(Lindberg 2015, jfr Hedemark & Lindberg 2017). Dessutom influerar professionsdiskursen den 
individuella yrkesidentiteten, vilken även knyter an till en kollektiv nivå (Sundin & Hedman 2005). Den 
kollektiva yrkesidentiteten formar hur yrkesverksamma agerar och pratar i förhållande till yrket. På så 
sätt medverkar yrkesidentiteten till individens informationsaktiviteter och informationsaktiviteterna blir 
därför ett uttryck för yrkesidentiteten (Sundin & Hedman 2005).  
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En av utgångspunkterna i den här studien är att informationsaktiviteter ser olika ut i akademiska studier 
jämfört med arbetslivet och att kontexten påverkar hur vi ser på till exempel informationssökning (jfr 
Hedman, Lundh och Sundin 2009). Lärares informationssökningsaktiviteter har studerats under både 
utbildning och yrkesliv med hjälp av symbolisk interaktionism och begreppet kognitiv auktoritet (Lundh 
& Sundin 2006). För lärare märktes en stor skillnad mellan utbildningspraktiken och yrkespraktiken när 
det gällde deras syn på informationssökning. Den egna informationssökningen som student ställdes i 
centrum under utbildningen och det förbyttes sedan till att elevernas informationssökning betonades i 
yrkeslivet. Under utbildningen framträder de vetenskapliga informationskällorna som centrala, medan i 
yrkeslivet blir kollegorna allt viktigare som informationskälla (Lundh & Sundin 2006, jfr Leckie, 
Pettigrew & Sylvain 1996).  

Grunden i Morings (2009a, 2009b, 2011) studier är relationen mellan informationssökning och lärande 
och hur informationskompetens utvecklas i övergången mellan olika gemenskaper med skiftande 
normer för informationssökning och giltig information. Övergången mellan utbildning och arbetsliv är 
central i den här studiens empiriska material och i analysen försöker jag finna berättelser som beskriver 
informationsaktiviteter i övergången. Förflyttningen mellan utbildning och arbetsliv får betydelse för 
hur studenter ser på till exempel informationssökning, vars mening förhandlas mellan både individer 
och praktikgemenskaper (jfr Moring 2009a, 2011). Moring talar om att informationspraktiker formas i 
relation till den omgivande kontexten och därför skapas nya och omskapas gamla informationspraktiker 
i och mellan olika sociala gemenskaper, bland annat mellan utbildning och arbetsliv. Morings studier 
(2009a, 2009b, 2011) utgör ett viktigt bidrag för den här studiens förståelse av hur studenters 
informationspraktiker kan tolkas som centrala för deras socialisering, deltagande och lärande i samband 
med professionsinriktade moment. Följaktligen ska informationsaktiviteter inte ses som en individuell 
aktivitet hos professionella, utan något som påverkas både av den sociala kontexten och 
arbetsuppgifternas karaktär och komplexitet (Byström 2002, 2007; Byström & Lloyd 2012; Isah & 
Byström 2016). 

Tidigare i texten har konstaterats att begreppet informationskompetens är nära relaterat till 
informationspraktiker. Lloyd (2005, 2007, 2009) behandlar i sina tidigare studier övergången mellan 
utbildning och yrkesliv och hur informationskompetens formas i yrkeslivet för brandmän och 
ambulanssjukvårdare. För att understryka relationen mellan informationskompetens och lärande 
använder sig Lloyd (2010a, 2012) av begreppet informationskompetenspraktiker där hon betonar 
praktikerna runtomkring informationskompetens. För den här studien är Lloyds resultat där hon visar 
att synen på information förändras i arbetslivet ett centralt antagande. Under de akademiska studierna 
handlar det mest om att få teoretisk kunskap, medan det i arbetslivet finns implicita koder för varje 
arbetsplats som nyanställda behöver lära sig (2010b). Sedan sker interaktion mellan individen och 
yrkespraktiken, exempelvis på arbetsplatsen genom att individen tar del av yrkeserfarenheter. 
Interaktion mellan människor är en av de grundläggande aspekterna i den här studien, vilket bidragit till 
att interaktion har fokuserats i analysen av det empiriska materialet. I övergången mellan utbildning och 
arbetsliv blir individen mer delaktig i yrkespraktiken genom att kommunicera med medarbetare som har 
längre erfarenhet. Sociala berättelser spelar stor roll för att åstadkomma en kollektiv förståelse av yrket 
hos nyanställda (Lloyd 2009, jfr Brown & Duguid 1991). Därför har jag försökt att hitta uttryck och 
beskrivningar för när och hur sociala berättelser används av studenter i yrkespraktiken. Sociala 
berättelser betraktas som en grund för det fördjupade lärandet som sker i yrkespraktiken (jfr Wertsch 
1998). 

Tillsammans bildar studier om informationspraktiker i vardagslivet, yrkeslivet och i andra sammanhang 
en grund för att skapa en ytterligare förståelse för att utifrån studenters informationspraktiker studera 
övergången mellan utbildning och arbetsliv. Studierna utgör också viktiga bidrag för att tolka rollen för 
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studenters informationspraktiker när det kommer till deltagande och socialisering i arbetslivet under 
professionsinriktade moment. De visar på specifika begrepp som har stor betydelse vid studier av 
informationspraktiker, såsom interaktion, deltagande, relationsskapande, identitetsskapande, samt 
meningsskapande. I nästa kapitel presenteras och diskuteras studiens praktikteoretiska förhållningssätt 
och dess konsekvenser för studiens helhet. 
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4 Praktikteoretiskt perspektiv 

I de föregående kapitlena har forskning om professionsinriktade moment och informationspraktiker i 
olika kontexter presenterats och därmed gett viktiga utgångspunkter. Grunden för den här studien läggs 
genom att anta ett praktikteoretiskt förhållningssätt som innebär att betrakta människors handlingar och 
aktiviteter som sociala praktiker. Biblioteks- och informationsvetenskap talar om informationspraktiker, 
det vill säga praktiker för att söka, använda och utbyta information. För att måla upp bilden av ett 
praktikteoretiskt förhållningssätt till informationsaktiviteter tar jag stöd i Lave och Wengers (1991) 
texter om deltagande och situerat lärande och Wengers (1998) beskrivningar av begreppet 
praktikgemenskaper. Även Reckwitz (2002), Nicolini (2012), Cox (2012) och Schatzki (2001; 2017) 
bidrar med viktiga perspektiv på praktikbegreppet. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt som alla är knutna 
till varandra. Den första delen behandlar ett praktikteoretiskt förhållningssätt som utgör studiens 
grundförutsättningar, och den andra delen resonerar om hur ett praktikteoretiskt förhållningssätt kan 
appliceras för att förstå informationspraktiker som situerade aktiviteter. 

4.1 Praktikteoretiskt förhållningssätt – en introduktion 

Praktikorienterade forskningsperspektiv har använts inom biblioteks- och informationsvetenskapen för 
att studera informationsaktiviteter (Cox 2012; Pilerot, Hammarfelt & Moring 2017; Savolainen 2007; 
Talja & McKenzie 2007). Det märks inte minst på de många samlingsverk i form av översikter över 
praktikteoretiska perspektiv som har publicerats under senare år, exempelvis Nicolini (2012) och Hui, 
Schatzki och Shove (2017). Ett praktikteoretiskt perspektiv bygger på ett sätt att betrakta världen som 
fokuserar på praktiker, till exempel läspraktiker eller utbildningspraktiker, och vad som händer inom 
ramen för dessa (Nicolini 2012; Reckwitz 2002). Praktiker kan förklaras som aktiviteter som utförs i 
olika sammanhang. För att återgå till exemplen ovan kan en praktik vara att läsa deckare, eller att 
diskutera innehållet i kurslitteraturen tillsammans med andra studenter. Praktikteorier utgör snarare en 
familj av teorier som utgår ifrån att praktikbegreppet står i centrum. Varje inriktning har olika fokus och 
belyser olika aspekter, exempelvis rutinrelaterade aktiviteter eller fysiska aspekter av en praktik (Cox 
2012; Hui, Schatzki & Shove 2017; Kemmis & Grootenboer 2008; Lloyd 2010b; Nicolini 2012; Pilerot, 
Hammarfelt & Moring 2017; Reckwitz 2002). Det finns också flera aspekter som förenar de olika 
praktikteorigrenarna, vilket medför att det ibland talas om dem som en praktikteori (Nicolini 2012). 
Praktiken konstitueras av människors interaktion och sociala aktiviteter, det vill säga vad som sägs och 
görs i praktiken (Schatzki 2001). Reckwitz framhåller att en praktik är  

a routinized type of behaviour which consists of several elements, interconnected to one other: 
forms of bodily activities, forms of mental activities, ‘things’ and their use, a background 
knowledge in the form of understanding, know-how, states of emotion and motivational 
knowledge.                 (Reckwitz 2002, s. 249) 

Reckwitz (2002) framhäver alltså praktikens regelbundna aktiviteter som ett av de främsta kännetecknen 
för praktiken. Praktiken ska också ses som starkt knuten till sin specifika kontext. På så sätt är praktiker 
både dynamiska och föränderliga och det går att urskilja ett ömsesidigt synsätt där de sociala 
aktiviteterna formas av och formar praktiken (Reckwitz 2002; 2017, Rönnerman & Kemmis 2016). 
Definitionen och innebörden av de sociala aktiviteterna bestäms utifrån varje praktik och kan ha olika 
betydelse i olika praktiker. Praktikteoretiska perspektivs ”main tenet is to seek the social in practices, in 
embodied routine activities subtended by implicit, collective knowledge” (Reckwitz 2017, s. 114). 
Normer och oskrivna regler är därför en betydelsefull del av praktiker (Schatzki 2017).  
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Ofta talas det om praktiker som bestående av vad människor gör och vad de säger, samt vilka relationer 
som finns mellan människor och mellan människor och artefakter (Reckwitz 2002; Rönnerman & 
Kemmis 2016). Därför fokuseras i den här studien studenternas informationsaktiviteter i relation till 
professionsinriktade moment bestående av deras handlingar, relationer och samtal. Hur människor 
uttrycker sig säger inte bara något om innehållet i samtalet utan också om kontexten där samtalet förs, 
därför är samtal och språkliga uttryckssätt att betrakta som aktiviteter (Schatzki 2017, s. 131-132). Inte 
enbart hur samtal förs exempelvis mellan studenter och professionella är därmed av vikt i analysen av 
det empiriska materialet, utan även vad samtalet berättar om sammanhanget. Emellan praktiker uppstår 
relationer som gör att praktiker tillsammans bildar större komplex (Hui 2017; Hui, Schatzki & Shove 
2017; Schatzki 2017). Wenger (1998) understryker att praktiker består av aktiviteter och att det är den 
historiska och sociala kontexten som ger våra aktiviteter struktur och mening. Sociala aktiviteter kan 
dessutom enligt Schatzki (2001) endast studeras genom att undersöka kontexten där aktiviteterna hör 
hemma. En av fördelarna med att applicera ett praktikteoretiskt förhållningssätt anser jag är att 
praktikteorier sätter samspelet mellan människor i fokus (Nicolini 2012). Relationer mellan människor 
har på många sätt guidat analysen och bidragit till studiens resultat genom att interaktion mellan 
människor utgör dess grund. Som Reckwitz (2002, s. 257) förklarar så ger varje praktikteori särskilda 
implikationer om metodologiska och analytiska förhållningssätt, vilket innebär att valet av praktikteori 
medför att studien får en viss inriktning (jfr Hui, Schatzki & Shove 2017). 

Innan jag går mer specifikt in på hur ett praktikteoretiskt förhållningssätt spelar roll i den här studien 
och hur det kan appliceras på informationsaktiviteter, vill jag beröra de problematiska aspekter som ofta 
anges i fråga om praktikteorier. Hui, Schatzki och Shove (2017) berör frågan om att individen tenderar 
att försvinna i praktikteorier. De besvarar den genom att framhålla att fokus på praktiker inkluderar 
fokus på människan, individen eftersom det är just människan som utför aktiviteterna och handlingarna 
i en praktik. De betonar också att praktikforskare som Reckwitz, Schatzki, Nicolini och Wenger är mer 
inriktade mot att studera även individen, medan andra hellre fokuserar på praktiker som större enheter 
(Nicolini 2017). Wenger prioriterar dock bort individfokus, till fördel för teorier om ett situerat lärande 
i praktiker (jfr Moring 2009a). För att ge individen mer utrymme skriver Hui (2017) att begreppet 
praktikgemenskap behöver omförhandlas. För den här studien finns fördelar med att lägga ett starkt 
fokus på praktiker eftersom det ger mig möjlighet att se en större helhet, men jag vill trots det inte 
utelämna individens medverkan för praktikers utformning. Anledningen till kritiken skulle kunna vara 
att praktikteoriernas stora frammarsch inom flertalet discipliner på senare år har bidragit till att de 
teoretiska utgångspunkterna inte riktigt har hunnit med i samma takt som empirin som studeras (Hui, 
Schatzki & Shove 2017). För mig har det varit en viktig del av studien att ta del av både grundläggande 
teoretiska riktningar, och nyligen genomförda studier, framförallt inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Min bild av praktikteorier hålls på så sätt uppdaterad och nya forskningsresultat 
blir en del av studien. 

Valet har fallit på att koncentrera studien till ett ramverk bestående av några praktikteoretiska 
förhållningssätt där de centrala delarna baseras på teorier om människors deltagande, lärande och sociala 
gemenskaper. Jag väljer exempelvis att inte gå djupare i praktikers materialitet, trots att flera 
praktikteoretiker ser materialitet som en karatäristisk beståndsdel av praktiker (jfr t ex Reckwitz 2002; 
2017; Schatzki 2017). Med detta i åtanke har valet fallit på att fokusera på andra delar av praktiker, som 
har visar sig mer relevanta för den här studiens sammanhang. Nästa avsnitt koncentreras kring hur 
biblioteks- och informationsvetenskap betraktar praktiker och vilka konsekvenser det får för studien. 
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4.2 Informationspraktiker 

Ett av den här studiens centrala begrepp är informationspraktiker som är starkt förknippat med 
deltagande och lärande (Limberg, Sundin & Talja 2012). Ett praktikorienterat perspektiv ger mig 
möjligheten att studera informationsaktiviteter utifrån en synvinkel där människor interagerar med 
information genom situerade praktiker (Cox 2012; Lloyd 2010b). Informationspraktiker identifieras som 
sociala praktiker som kan skapas och omskapas i en specifik kontext genom interaktion mellan 
människor (Talja & McKenzie 2007; Talja & Hartel 2007). Informationspraktiker bör därför ses som 
komplexa sociala aktiviteter där både information och informationssökning finns representerat i olika 
handlingar och situationer (Lloyd & Talja 2010). Informationspraktiker definieras alltså som de olika 
tillvägagångssätt som människor använder för att söka, använda och utbyta information i både yrkes- 
och vardagsliv och består av upprepade aktiviteter som görs av vana (Pilerot & Limberg 2011). 
Informationspraktiker är därför beroende av den omgivande kontexten och formas utifrån de sociala 
förutsättningar som finns i en specifik kontext (Case & Given 2016; Tuominen, Savolainen & Talja 
2005). I kontexten finns personer (deltagare), relationer mellan personer, olika artefakter och verktyg, 
samt relationer mellan personer och artefakter (jfr Kemmis & Grootenboer 2008; Rönnerman & Kemmis 
2016).  

Informationspraktiker är nära sammankopplat med begreppet informationskompetens (Kapitzke 2003; 
Limberg, Sundin & Talja 2012; Marcum 2002). Av Limberg, Sundin och Talja (2012) definieras 
informationskompetens som informationspraktiker utförda med avsikt att finna viktig information i det 
samhället vi har idag. Det medför att informationskompetens betraktas som kontextbundet som inte kan 
läras utanför den specifika kontexten (Bruce 1997; Lloyd 2012; Lundh, Limberg & Lloyd 2013). 
Informationskompetens innebär därmed att individen kan orientera sig bland tillgängliga 
informationskällor och hitta relevant information i en specifik kontext (Limberg, Sundin & Talja 2012). 
Det betyder att människor skapar egna former av informationskompetens inom de grupper de agerar, 
exempelvis i akademiska studier eller på en arbetsplats. 

Istället för att fokusera på enskilda individers färdigheter och aktiviteter medför informationspraktiker 
att kollektivet betonas (Savolainen 2007). Orlikowski (2002) understryker praktikens upprepade och 
återkommande situerade aktiviteter som konstitueras av praktikens deltagare. Det finns emellertid en 
diskrepans mellan hur olika forskare ser på informationspraktiker (Talja, Tuominen & Savolainen 
2005). Lloyd (2010a) betraktar snarare aktiviteter som enligt Savolainen ingår i praktiker, som praktiker. 
Studiens förhållningssätt lutar sig mot ett synsätt där informationsaktiviteter utförs av praktikens 
deltagare och som formar och formas av dess praktik (Limberg, Sundin & Talja 2012). 

Lave och Wenger (1991) vidareutvecklade teorier om att lärande sker vardagligen i praktiken, situerat 
till en viss kontext. Deras texter om att lärande är dynamiskt skapade genom studier av lärande på 
arbetsplatsen grunden för begreppet praktikgemenskaper. Brown och Duguid förde sedan vidare Lave 
och Wengers teorier till en organisationskontext där de utvecklade och anpassade idéerna om situerat 
lärande, normer och värderingar i sociala praktiker på till exempel arbetsplatser (Brown & Duguid 
1991). I kommande stycke beskrivs närmare hur ett perspektiv som betraktar informationspraktiker som 
situerade aktiviteter har format studien. 

4.2.1 Informationspraktiker som situerade aktiviteter 

Ett praktikteoretiskt perspektiv möjliggör att fokusera på informationsaktiviteter som situerade sociala 
praktiker (Lave & Wenger 1991) där begreppet praktikgemenskap blir centralt (Wenger 1998). 
Informationsaktiviteter ställs i centrum, och aktiviteternas karaktär bestäms av praktikens egenskaper 
och förutsättningar (Brown & Duguid 1991, jfr Rönnerman & Kemmis 2016, s. 95). Inom biblioteks- 
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och informationsvetenskap appliceras idag ofta ett situerat perspektiv på informationsaktiviteter. En 
första ansats till att utveckla perspektivet om situerat lärande gjorde Wenger tillsammans med den 
pedagogiska antropologen Lave 1991 då de behandlar just situerat lärande och vad de kallar legitimt 
perifert deltagande. Wenger utvecklar sedan begreppen och börjar använda begreppet praktikgemenskap 
i senare verk (1998; 2000; Wenger, Dermott & Snyder 2002; Wenger & Snyder 2000; Wenger Trayner 
2015). Lave och Wengers teorier ska i den här studien tolkas som en del i ett ramverk för att förstå 
informationspraktikers situerade karaktär och dess betydelse för deltagande (jfr Amin & Roberts 2008; 
Brown & Duguid 1991). I den här studien studeras studenters berättelser om deras 
informationspraktiker, och vad som karaktäriserar dem. Informationspraktikers natur gör dem svåra att 
synliggöra, och därför studera utifrån vilka aktiviteter som faktiskt utförs.  

Teorier om lärande som situerat utgår från människors sociala deltagande i vardagslivet och deras 
medverkande i olika praktikgemenskaper (Cox 2012; Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). En 
praktikgemenskap utgår från en grupp människor som delar samma arbetsplats, profession eller 
fritidsaktivitet (Wenger 1998). Mot begreppet praktikgemenskap har emellertid riktats en hel del kritik, 
vilken till stor del har berört framställningen av praktikgemenskaper som något enbart positivt och utan 
spänningar. Det framstår alltså som ett slags romantiserat och friktionsfritt begrepp. Deltagande är 
centralt i en praktikgemenskap och begreppet legitimt perifert deltagande används för att beskriva 
processen där nykomlingen närmar sig praktikgemenskapen. I den här fasen spelar tillgång till 
gemenskapens information stor roll för att nykomlingen ska kunna delta i gemenskapens aktiviteter. 
Begreppet praktikgemenskaper ska i den här studien förstås som de sociala gemenskaper som omger 
varje yrkesgrupp eller arbetsplats (Sundin 2003, s. 41, jfr Byström & Lloyd 2012). Moring (2009a; 2011) 
utvecklar en teoretisk begreppsram för hur nyanställdas informationspraktiker kan studeras inom och 
mellan olika praktikgemenskaper.  

Inom praktikgemenskapen finns ett gemensamt sätt att söka, utbyta och använda information som 
gemenskapen kommit fram till genom att ömsesidigt förhandla om hur dessa aktiviteter ska utföras. Det 
som sker är dock ingen öppen och explicit förhandlingssituation, utan förhandlingen som sker är ofta 
svår att få syn på eftersom den inte är strukturerad och ska heller inte förstås som enbart oproblematisk. 
Genom förhandling ges informationsaktiviteter gemensam mening (jfr Moring 2009a, 2011). 
Meningsförhandling sker både när praktikgemenskapen står inför nya erfarenheter och när människor 
möts i situationer som är kända sedan tidigare (Isah 2012, jfr Hjörland & Albrechtsen 1995; Hjörland 
2002). Därför kan informationspraktiker förändras och utvecklas men interaktionen mellan människor 
finns kvar (Wenger 1998). Informationsaktiviteter har stor betydelse för deltagande i sociala 
gemenskaper och bör därför betraktas som en förutsättning för att lärande ska kunna ske (Limberg, 
Sundin & Talja 2012). Människor interagerar med varandra inom praktiken och skapar på så sätt 
relationer med varandra och med den värld vi lever i (Rivera & Cox 2014). Människor, i det här fallet 
studenter, ses också som en faktor som driver praktiken vidare (Hui, Schatzki & Shove 2017, s. i).  

Det är även möjligt för människor att delta i flera olika praktikgemenskaper samtidigt, vilket gör att de 
möter olika förutsättningar för till exempel informationssökning (Moring 2009a, 2011; Wenger 1998, 
2000). Att röra sig fram och tillbaka mellan olika gemenskaper kan liknas vid att passera gränser 
(Wenger 1998; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015). Själva gränspasseringen uppfattas som 
tillfällen där människor utsätts för nya perspektiv, vilket gör att redan existerande 
informationsaktiviteter ifrågasätts. Det medför att gränspassering ibland medför att konflikter uppstår 
kring hur exempelvis informationssökning ska utföras i utbildningskontexten respektive i arbetslivet. 
För att främja kommunikationen mellan olika gemenskaper och underlätta övergången mellan dem är 
det många forskare som talar om mäklare och gränsobjekt (Wenger 2000, jfr Davenport & Cronin 1998; 
Davies & McKenzie 2004; Isah 2012; Kubiak, Fenton-O’Creevy, Appleby, Kempster, Reed, Solvason 
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& Thorpe 2015). I den här studien förstås begreppen mäklare och gränsobjekt som medel för hur 
utbildning och yrkesliv kan utveckla sina ömsesidiga relationer och kontaktytor. Mäklare innebär en 
person med kunskap om olika praktikgemenskaper och som därför kan skapa förbindelser mellan 
praktikgemenskaperna, exempelvis genom att öppna upp för gemensamma samtalsämnen. 
Gränsobjektet är ett objekt av gemensamt intresse för flera praktikgemenskaper, något som kan 
underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv, exempelvis kursuppgifter som genomförs i 
samverkan med professionen. Gränsobjekt kan också ha rollen av att upprätthålla gränsen mellan olika 
praktikgemenskaper. Ett gränsobjekt kan i flera fall utgöras av en artefakt, men kan också vara något 
bildligt. I den här studien försöker jag komma fram till vilka och vad som kan betraktas som mäklare 
respektive gränsobjekt och hur dessa används relationsskapande mellan utbildning och arbetsliv. 

Nära sammankopplat med meningsförhandling är skapande av en yrkesidentitet, vilket dels kan sägas 
vara skapandet av sin professionella roll, dels känslan av tillhörighet i en yrkesgemenskap (Fenton-
O’Creevy, Dimitriadis & Scobie 2015; Wenger 1998). För att skapande av en professionell identitet ska 
kunna ske spelar information en central roll (jfr Moring 2009a; Sundin 2003). Med hjälp av information 
kan studenter påbörja skapandet av sin yrkesidentitet (Wenger 2000). Identitetsskapande ses här som en 
betydelsefull del för att komma in i en social yrkesgemenskap. Människor identifierar sig med 
praktikgemenskaper där de känner sig hemma, det vill säga där det finns andra personer som delar deras 
tankar, synsätt och erfarenheter (Brown & Duguid 1991; Wenger 2000). Identitetsskapande är en 
pågående process och samtidigt en form av personlig utveckling som formas av att vi försöker samordna 
intryck, till exempel upplevelser, som skapar våra identiteter. Under högre utbildning utsätts studenter 
för en stor mängd nya erfarenheter, vilket bidrar till att de under utbildningen påbörjar skapandet av 
såväl en studentidentitet som en professionell identitet. Under identitetsprocessen vill människor gärna 
visa tillhörighet till en social gemenskap för sin omgivning, vilket innebär att bekräftelse från 
professionella yrkesutövare blir en viktig byggsten i skapandet av en professionell identitet (Moring 
2009a). Begreppet yrkesidentitet används för att resonera om hur studenterna på olika sätt identifierar 
sig med sitt kommande yrke och professionens normer och regler. Identifiering inkluderar även deras 
avståndstagande från andra yrkesgrupper för att stärka sin egen identitet. På så sätt är skapande av en 
identitet beroende av relationer till andra människor. I den här studien ses informationspraktiker som 
betydelsefulla för identitetskonstruktionen genom att de används för att visa sin tillhörighet med en 
social gemenskap. Tvärtom antas även skapande av yrkesidentitet påverka studenters 
informationspraktiker (jfr Sundin 2003). 

4.2.2 Appropriering 

Appropriering kan ses som en fördjupning eller ytterligare dimension av lärande. Startpunkten för 
lärande är ofta något som kan liknas vid imitationer av andra människor, vilket utvecklas till att kunna 
agera, exempelvis i yrkespraktiken. Agerandet kan förstås som en appropriering, som ska skiljas ifrån 
att lära sig att använda något på ett mer ytligt stadium. I denna studie utgör appropriering ett 
betydelsefullt bidrag för att skapa förståelse för vad som händer när studenterna befinner sig i 
yrkespraktiken under professionsinriktade moment. Mer specifikt går det att beskriva appropriering som 
ett uttryck för att göra någonting till sitt eget (Wertsch 1998). Det handlar i de flesta fall om olika typer 
av redskap, vilka kan utgöras av fysiska ting men även språk kan utgöra ett redskap (jfr Säljö 2014). 
Språket är en av de förutsättningar som krävs för att människor ska kunna dela erfarenheter med 
varandra. Säljö (2014) förklarar att genom kommunikation via språket kan människor etablera en 
gemensam förståelse och skapa kunskap. Förståelsen kopplas i denna studie till lärandet som sker i 
yrkespraktiken. Därmed är interaktion via språkliga uttryck en av de faktorer som spelat in vid analysen 
av det empiriska materialet. I denna studie betraktas också arbetsmetoder som något som studenterna 
kan appropriera. Både språkanvändning och arbetsmetoder kan iakttas i yrkespraktiken och studenter 
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utsätts därför för olika handlingar i yrkespraktiken som de så småningom kan genomföra på egen hand. 
Att göra något till sitt eget handlar också om att anpassa det till den praktiken som det sker i. Ett fördjupat 
lärande går att urskilja när studenter kan använda arbetsmetoder och applicera dem på situationer som 
de tidigare inte stött på. Appropriering anses därför tillföra förklaringar till hur och varför praktiken 
formar informationspraktiker och hur informationspraktiker formas av praktiken. Det finns en nära 
relation mellan identitetsskapande och appropriering i och med att appropriering handlar om att göra 
något till sitt eget, vilket kan ses som att införliva något i sin identitet. Ett exempel är återigen språket. 
Det blir naturligt att använda vissa facktermer eller begrepp efter att studenten deltagit tillräckligt länge 
i yrkespraktiken. 

4.2.4 Informationspraktikens fysiska dimension 

Informationspraktiker behöver inte synas explicit genom språkbruket, utan kan också vara handlingar 
som sker implicit, exempelvis genom handlingar utförda av den mänskliga kroppen (Talja & McKenzie 
2007). Praktikens fysiska dimension diskuteras av flera forskare, bland andra Schatzki (2001) och 
Reckwitz (2002). Kopplat till den fysiska dimensionen blir det självklart att människans upplevelser 
skapas genom praktikerna. Det blir på samma gång uppenbart att det inte går att befinna sig utanför 
praktikerna. Kunskap inom olika gemenskaper kan uttryckas verbalt genom språket eller genom att 
utföra till exempel arbetsuppgifter (Lloyd & Olsson 2018). Informationspraktikens skiftande fysiska 
uttryckssätt innebär att den mänskliga kroppen utvecklar rutiniserade handlingar och aktiviteter som har 
uppkommit i ett visst kulturellt sammanhang, till exempel en arbetsplats (Hedemark och Lindberg 
2018). Likaledes ger det professionella möjlighet att använda kroppen som ett professionellt verktyg. 
Därför har jag i min analys av det empiriska materialet strävat efter sökandet efter handlingar och 
aktiviteter som blir synliga genom deltagarnas agerande (jfr t ex Bonner & Lloyd 2011). Reckwitz 
(2002, s. 251) skriver att ‘[a] social practice is the product of training the body in a certain way; when 
we learn a practice, we learn to be bodies in a certain way (and this means more than to use our 
“bodies”)’. Enligt honom handlar det alltså om att inte enbart använda sin kropp på ett specifikt sätt, 
utan också att vara i praktiken som en del utav den. 

Det praktiska utförandet av en fysisk aktivitet kan ge andra människor information. Den mänskliga 
kroppen utgör en informationskälla som förmedlar hur någonting, exempelvis en arbetsuppgift, ska 
göras eller hur något sker (Cox, Griffin & Hartel 2017; Gorichanaz 2015; Lindh 2015). Dessa signaler 
kan sedan tolkas av andra.  

“Corporeal information can be understood as information that is experienced through the situated 
and sensory body as it interacts with material objects, artefacts and other people that inhabit the 
same landscape”               (Lloyd, 2010b, ingen paginering) 

I denna studie kan studenter antas få information från andra människor genom informationens fysiska 
uttryckssätt, och sprida information till andra. ’Veta hur’ uttrycks med hjälp av praktikens fysiska 
dimension. Dock förbises ofta den mänskliga kroppen som informationskälla till förmån för formella 
och textuella informationskällor (Lloyd 2014). I formella utbildningssammanhang framställs lärande 
som abstrakt och prioriterar inte den mänskliga kroppen som en källa till kunskap. Yrken med högre 
status förknippas vanligtvis med abstrakt kunskap. För Schatzki innebär praktiker att mänsklig aktivitet 
samordnas runt olika gemensamma förståelser. På så sätt framställer Schatzki praktiker som det som 
bestämmer hur den mänskliga kroppen ska karakteriseras, däribland vår identitet och hur våra 
informationspraktiker utvecklas. Med detta som bakgrund hävdar både Lloyd (2010b), Schatzki (2001) 
och Reckwitz (2002) att mycket av vår kunskap finns i den mänskliga kroppen och på samma sätt bidrar 
den fysiska informationen till att upprätthålla pågående processer. När vi vet hur vi ska utföra en aktivitet 
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kan vi också förevisa det för andra. Lloyd beskriver den mänskliga kroppen “[a]s a site of knowledge, 
the body in action produces a narrative that can be observed by others” (2011, s. 291). Ett exempel på 
informationspraktiker som sprider och förmedlar information är om det inom en yrkesgrupp eller på en 
arbetsplats finns en specifik klädkod som signalerar att medarbetarna exempelvis arbetar som 
psykologer (jfr Veinot 2007, s. 166). Klädseln inom ett människovårdande yrke kan vara specifikt och 
dessutom bär medarbetare inom yrken som kräver legitimation namnskylt, vilken också kan ses som en 
del av informationspraktiken.  

En social praktik kopplad till en arbetsplats eller en profession förstås som ett särskilt sätt att utföra 
arbetsuppgifter och som talar om hur dessa arbetsuppgifter utförs (Reckwitz 2002, s. 251). För att göra 
explicit hur arbetsuppgifter ska genomföras finns dessutom en uppsättning regler och riktlinjer att 
förhålla sig till och som svarar på frågan varför något är som det är (Lloyd 2010b). Ökad förståelse för 
praktiken gör att arbetsuppgifter kan utföras på ett korrekt sätt (Cox 2012, s. 178). Samtidigt som 
rutinrelaterade aktiviteter utgör en stor del av praktiker, går det också att ifrågasätta om aktiviteter kan 
utföras på exakt samma sätt, vilket gör att även rutinmässiga aktiviteter kan innehålla en fortgående 
förändring (Hui 2017, s. 53). När det gäller informationspraktikens fysiska form blir det relevant att tala 
om hur information sprids genom fysiska uttryckssätt och hur den så kallade tysta kunskapen samspelar 
med fysiska praktiker. Därför ägnas nästa avsnitt åt att resonera om rollen för fysiska praktiker och tyst 
kunskap i studien, samtidigt som texten också går närmare in på olika kunskapsformer som är relaterade 
till fysiska praktiker. 

4.2.5 Fysiska praktiker och tyst kunskap 

Tyst kunskap beskrivs av Veinot (2007, s. 159) som oskrivna regler, outskrivna relationer och en 
gemensam förståelse som utspelar sig med hjälp av den mänskliga kroppen (jfr Lave & Wenger 1991). 
Därmed beskriver hon tydligt relationen mellan tyst kunskap och fysiska praktiker. Orlikowski (2002) 
hävdar att tyst kunskap aldrig kan existera utan explicit kunskap och att de utvecklas i samspel med 
varandra. Tyst kunskap baseras på en erfarenhetsbaserad känsla som har utvecklats genom lång 
erfarenhet exempelvis inom ett yrke eller hobbyaktivitet (Olsson 2016, jfr Hartel 2003, 2010; Hjörland 
& Albrechtsen 1995; Lloyd & Olsson 2018). I studiens analys fokuseras studenters aktiviteter och 
handlingar som kan förknippas med att utveckla en känsla för hur olika arbetsuppgifter ska utföras. I 
Olssons (2016) studie av arkeologer under fältstudier handlar det om att kunna säga någonting om 
föremål utifrån information förmedlad genom att titta och känna på föremålet. Arkeologers 
informationspraktiker utgörs därmed till stor del av fysiska praktiker. I studien kommer Olsson också 
fram till att arkeologstudenter under fältstudier behöver tillgodogöra sig flera fysiska praktiker som 
förberedelse för yrkespraktiken. Detta utgör en viktig utgångspunkt i studiens analys. En central del av 
arkeologstudenters lärande är handledning i fält med erfarna handledare (jfr Kemmis, Heikkinen, 
Fransson, Aspfors & Edwards-Groves 2014; Lave & Wenger 1991). Fysiska praktiker utgör i den här 
studien ett angreppssätt för att studera vad som händer under studenternas professionsinriktade moment. 

Tyst kunskap ger upphov till distinktionen mellan vad som brukar benämnas ’veta hur’ och ’veta varför’ 
där grunden för praktikteoretiker utgörs av att människor utvecklar ett gemensamt ’veta hur’ inom en 
praktik (se t ex Lloyd 2010b; 2011; Schatzki 2001). Enligt Reckwitz är ’veta hur’ en av de 
sammanlänkande delarna som krävs för att det ska gå att tala om praktiker som analysenhet (2002, s. 
250).  

’Veta hur’ innebär kunskap om hur någonting ska utföras, särskilda handlingar i en specifik praktik (jfr 
Brown & Duguid 1998, s. 95), det vill säga fysiska och praktiska färdigheter. Tyst kunskap är inte alltid 
explicit artikulerad, medan ’veta varför’ har innebörden av teoretisk kunskap som kan beskrivas med 
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hjälp av språket. I den här studien betraktas ’veta hur’ som en viktig del av analysen som gör det möjligt 
att skapa förståelse för vad som blir resultatet av studenternas informationspraktiker. ’Veta hur’ 
betraktas som svårt att överföra mellan människor men också mellan praktiker (Lloyd 2010b). Däremot 
kan ’veta hur’ spridas inom en gemenskap som en arbetsplats och kräver erfarenheter från 
yrkespraktiken. ’Veta varför’ är mer abstrakt och ryms i huvudet snarare än i den mänskliga kroppen. 
Grunden för att inkludera professionsinriktade moment i högre utbildning ryms inom forskning rörande 
att lärande sker i den specifika kontexten och att kunskap är en produkt av situationen eller aktiviteten 
där den produceras. Möten mellan människor utgör en del i tanken om att fysisk aktivitet är grunden för 
lärande (Morris & Beckett 2004, refererad i Lloyd 2010b). Lloyd beskriver kroppen som ett viktigt 
redskap när människor skapar förståelse för information som vi möter genom kollektiva processer 
(2010). I studiens analys har en central del koncentrerats till novisers behov av att upprepade gånger 
iaktta hur arbetsuppgifter utförs och att därefter prova på själv. I det empiriska materialet har jag sökt 
efter aktiviteter och handlingar som ger uttryck för studenternas fysiska praktiker, vilket har guidat 
analysförfarandet. Detta avsnitt har lagt grunden för att skapa en ökad förståelse för den fysiska 
dimensionen av studenters informationspraktiker, och hur tyst kunskap blir en väsentlig del av 
förståelsen. 

Alla begrepp som beskrivs och diskuteras ovan i det här kapitlet bidrar tillsammans till att forma ett 
praktikteoretiskt förhållningssätt för denna studie. Det går att urskilja att många olika aspekter samspelar 
inom ramen för ett praktikteoretiskt förhållningssätt. Gemensamt för begreppen som diskuteras är att de 
är knutna till ett perspektiv där praktiker och människors aktiviteter står i centrum. Inom ramen för 
praktiker ingår ett gemensamt ofta rutinmässigt sätt för människor att utföra handlingar på, som till 
exempel hur information förmedlas på en arbetsplats eller hur arbetsuppgifter utförs. För arbetsplatser 
och yrken finns uttalade normer och regler för hur arbetsuppgifter utförs, och mindre explicita 
förhållningssätt (jfr Schatzki 2017). Var makt och kognitiv auktoritet finns bestäms kollektivt inom 
praktiker, av deltagarna själva. Det sker en växelverkan där diskurs och praktik påverkar varandra. När 
nya deltagare lär känna en praktik är det viktigt för dem att identifiera formella och informella 
maktpositioner finns. 

I följande kapitel presenteras och diskuteras studiens metodologiska ram och det empiridrivna arbetssätt 
som har guidat studien. I nästa kapitel beskrivs även hur det empiriska materialet producerades genom 
individuella intervjuer och gruppintervjuer med studenter på fem olika utbildningsprogram som 
inkluderar olika former av professionsinriktade moment. Utifrån studiens praktikteoretiska 
utgångspunkt blir det viktigt att i det empiriska materialet fånga informationspraktikers kollektiva 
aspekter och de informationsaktiviteter som utgör studenternas informationspraktiker. Hur detta gjordes 
beskrivs i nästkommande kapitel där även analysens utformning och fokus presenteras. 
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5 Metodologisk ansats, empiri och analys 

Det här kapitlet inleds med en presentation av en empiridriven ansats som har legat till grund för studien. 
Ett empiridrivet angreppssätt har inneburit att ta avstamp i det empiriska materialets rika berättelser och 
genom det har det varit möjligt att fokusera på studenternas berättelser. I det här kapitlet redogörs för 
och diskuteras hur det empiriska materialet producerades, hur tillvägagångssättet vid intervjuerna har 
sett ut och därefter användningen av det teoretiska ramverket för att utforma analysramen. Studiens 
empiriska material har dels genererats genom individuella intervjuer, dels gruppintervjuer med 
studenter. Kapitlet inleds med diskussion av metodval för att producera det empiriska materialet, och 
sedan fortsätter kapitlet med att redogöra för hur intervjuer och gruppintervjuer genomfördes.  

Valet av metoder för att generera det empiriska materialet gjordes med utgångspunkt i en önskan att 
studera deltagarnas beskrivningar av olika situationer i samband med professionsinriktade moment, och 
att undersöka deras berättelser på ett djupare plan (jfr Charmaz 2006; Kvale & Brinkmann 2009). Det 
empiriska materialet behövde utformas så att det fångade in studenternas informationsaktiviteter och 
informationspraktikers kollektiva aspekter. Det var också viktigt att få möjlighet att ta del av berättelser 
från studenter som hunnit olika långt i sina respektive utbildningar. Studien applicerar ett kvalitativt 
förhållningssätt till forskning där jag är särskilt intresserad av deltagarnas syn på professionsinriktade 
moment (jfr Silverman 2013, s. 105). Forskningsfrågorna har därför utformats med avseende på att 
djupare studera upplevelser av ett begränsat fenomen. 

Valet av metod för att generera empiriskt material baserades också på att jag ville att intervjudeltagarna 
skulle ges möjligheten att diskutera och tillsammans med varandra och med mig som forskare producera 
kunskap. Jag ser interaktionen mellan deltagare och mellan deltagare och forskare som ett värdefullt sätt 
att genomföra intervjuer och gruppintervjuer. Inte minst spelar det stor roll att möjligheten har funnits 
att under intervjuerna be deltagarna utveckla sina diskussioner ytterligare för att få ett rikt nyanserat 
intervjumaterial (Barbour 2007; Silverman 2013). 

5.1 Metodologisk ansats 

Studien genomförs med ett empiridrivet arbetssätt där studenternas berättelser i det empiriska materialet 
får bilda en grund för förståelse för hur olika praktiker för att söka, använda och utbyta information hos 
studenter skapas och omskapas utifrån professionsinriktade moment i akademiska 
professionsutbildningar. En grundläggande förutsättning i studien är att människor deltar i praktiker och 
det är i praktiken som aktiviteter som att söka, använda och utbyta information sker. Dessutom betraktar 
jag praktiken som det som individen approprierar genom att ta utgångspunkt i teoretiska perspektiv där 
informationsaktiviteter ses som en del av praktiken. Studien vilar således på antagandet att kunskap är 
något som produceras i det sociala samspelet mellan individer. Kunskap ses som producerad inom ramen 
för samtalet i intervjuer mellan mig som intervjuare och studenterna som deltagare (jfr Charmaz 2008, 
s. 402). Som forskare betraktar jag mig därmed som en del av intervjusituationen, vilket innebär att det 
empiriska materialet ses som en produkt av forskningsprocessen, och inte som objektiva data som kan 
observeras och samlas in (Charmaz 2008, s. 402). Därför har det varit intressant att ta hänsyn till 
dialogen mellan mig som intervjuare och deltagarna, samt deltagarna emellan i gruppintervjuerna, 
snarare än de enskilda uttalandena för varje deltagare. 

Ett empiridrivet angreppssätt har fått mig att ta utgångspunkt i utsagorna i det empiriska materialet, 
vilket innebär att den här studiens resultat grundas i studenternas berättelser. Arbetssättet har delvis 
inspirerats av grundad teori utifrån bland andra Charmaz (2006, 2008). Charmaz (2008, s. 398, 402) ser 
handlingar och aktiviteter som centrala och i likhet med den praktikteoretiska utgångspunkten betonas 
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att handlingar och aktiviteter är sociala och uppstår i ett socialt sammanhang. Det innebär att 
subjektivitet är en del av all analys av empiriskt material, liksom produktionen av det. 

En problematisk aspekt i samband med ett arbetssätt som utgår ifrån ursprungstanken med grundad teori 
har varit att forskaren bör ställa sig utanför sin förförståelse utifrån tidigare studier och teoretiska 
utgångspunkter (jfr Seldén 2005). Jag går dock inte så långt i den här studien att jag helt utelämnar 
teoretiska perspektiv och tidigare studier utan jag har låtit båda dessa faktorer påverka min kodning och 
min förståelse av det empiriska materialet, även om grunden för min analys tas från empirin (jfr Charmaz 
2008, s. 402). Utan de teoretiska utgångspunkterna hade jag inte kunnat upptäcka de teman som funnits 
i intervjumaterialet och som senare bildat grundvalen för en modell. 

Det är främst den grundade teorins pragmatiskt orienterade utgångspunkt som har inspirerat den här 
studiens metodologiska ansats. Grundprinciperna för grundad teori har hjälpt mig att utforska det 
empiriska materialet, vilket också har gjort att det genomgående funnits en öppenhet för att finna 
oväntad kunskap i materialet (jfr Charmaz 2008; Seldén 2005). Trots att jag har förhållit mig öppen 
inför innehållet i det empiriska materialet har jag också låtit min förförståelse utifrån tidigare studier 
spela in vid min analys av materialet. Därför har efter hand ett växelspel mellan empirin och 
utgångspunkter från de tidigare studierna vuxit fram. I den här studien lät jag teman växa fram 
framförallt utifrån det empiriska materialet, men inspirerades också av tidigare genomförda studier. Att 
alltför mycket fastna i empirin hade förmodligen medfört att det skulle blivit svårt att från 
vardagskunskapen komma vidare till vetenskaplig kunskap.  

En annan viktig utgångspunkt är att jag strävar efter att undersöka de utsagor som framkommer i 
genomförda intervjuer och gruppintervjuer, snarare än att studera hur det faktiskt ser ut. 
Intervjumaterialet ses alltså som berättelser som återberättas och konstrueras från studenternas 
beskrivningar av professionsinriktade moment (jfr Silverman 2013, s. 45). Det här är också en av 
Charmaz (2006, s. 27) utgångspunkter när hon beskriver på vilka olika sätt ett rikt empiriskt material 
kan produceras. Studenternas informationspraktiker studeras alltså utifrån deras berättelser som har 
rekonstruerats av studenterna med grund i deras upplevelser och erfarenheter. Av den anledningen är 
inte syftet med den här studien att ge en enda sann beskrivning av informationspraktiker, utan tyngden 
läggs istället på den bilden som studenter själva ger av sina informationspraktiker. Praktiker kan vara 
svåra att studera då de i de flesta fall inte är visuellt synliga och ibland inte heller tydliga och väl 
avgränsade. Intervjuer som metod för produktion av empiriskt material medför mindre möjligheter att 
observera visuella aspekter av praktiker, som exempelvis människors interaktion med varandra. Det är 
rimligt att anta att en annan forskare till viss del hade fått annorlunda svar på intervjufrågorna och att 
delvis andra faktorer hade fokuserats i det empiriska materialet om det hade analyserats av en annan 
forskare. Här är det viktigt att påpeka att det empiriska materialet i den här studien ses som en 
samproduktion mellan forskaren och deltagarna, varför skillnader kan uppstå om forskaren och 
deltagarna byts ut. 

I följande delar av kapitlet beskrivs mer ingående vad som var avgörande för mitt val av metoder och 
hur materialproduktionen utfördes. I nästa avsnitt resonerar jag om att betrakta individuella intervjuer 
som samtal där det empiriska materialet har producerats i samspel mellan forskaren och deltagarna, 
samtidigt som valet att genomföra både individuella intervjuer och gruppintervjuer motiveras. 

5.2 Individuella intervjuer som samtal 

I det här avsnittet ryms resonemang om såväl val av individuella intervjuer som metod för att producera 
empiriskt material, som individuella intervjuers särskilda särdrag. Avsnittet koncentreras till stor del 
runt tanken om intervjuers möjlighet för forskare och deltagare att tillsammans skapa empiriskt material. 
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Valet av intervjuer som metod för att producera empiriskt material gjordes främst med samspelet mellan 
forskare och deltagare i åtanke. Möjligheten till fördjupning i deltagarnas berättelser bidrog också till 
beslutet. I den här studien ses intervjusamtalet, liksom meningsbyggandet, som en förutsättning för att 
generera empiriskt material. Intervjuer ses därmed som ett samtal där forskare och intervjuperson skapar 
mening tillsammans för att producera det empiriska materialet, och mindre som att deltagarna redogör 
för sina upplevelser (jfr Rivano Eckerdal 2012). Genomgående under intervjuerna har betonats de 
interaktionella aspekterna mellan deltagarna och mig som forskare. Holstein och Gubrium (2003, s. 67) 
framhåller det sociala mötet som uppstår i en intervjusituation där både intervjuperson och forskare 
deltar. Utgångspunkten i materialproduktionen har varit att kunskap produceras i och under intervjun. 

Under intervjuerna fanns det ibland anledning att ge deltagarna förslag på hur de kunde tänka kring vissa 
frågor (jfr Moring 2009a). Min roll som forskare utökades på så sätt till att likna en medskapare av 
mening i samtalen, vilket sedan bidrog till resultaten (jfr Riessman 2003). Strävan under intervjuerna 
har varit att både forskare och deltagare aktivt ska vara delaktiga i att producera kunskap genom samspel 
i samtalet. Det har genomgående funnits en aktiv diskussion mellan deltagarna och mig som forskare. 
Som medverkande till kunskapsproduktionen i en intervjustudie är det viktigt att se till forskarens roll 
som har en viktig uppgift gällande att hålla samtalet inriktat mot studiens fokus (Zhang & Wildemuth 
2009). I de genomförda intervjuerna sågs balansen i samtalet under några intervjuer som en utmaning, 
medan samtalet under de flesta intervjuer fokuserade på för studien relevanta områden. Det var en fördel 
för mig som forskare att ta med mig förförståelse från tidigare genomförda studier och om 
utbildningsprogrammens inriktning och uppbyggnad för att kunna producera ett innehållsrikt 
intervjumaterial tillsammans med deltagarna. Under de individuella intervjuerna krävdes aktivt 
lyssnande från forskarens sida för att greppa deltagarens resonemang. Periodvis fördes samtalet framåt 
av deltagarens berättelser, vilket sågs som positivt eftersom samtalet fortfarande handlade om 
professionsinriktade moment.  

Trots att intervjuer i den här studien betraktas som samtal har det funnits ett behov av att strukturera upp 
dem (jfr Luo & Wildemuth 2009). Andra faktorer som frångick ramen för vardagliga samtal är att både 
forskare och deltagare hade vissa roller som följdes under intervjuernas gång. Den klassiska rollen för 
forskaren är att ställa frågor och rollen för deltagaren är att svara på frågorna. Under intervjuernas gång 
luckrades dessa roller upp och en mer tvådelad dialog kunde åstadkommas. Till skillnad från ett 
vardagssamtal fanns för de genomförda intervjuerna ett förutbestämt syfte som deltagarna blivit 
informerade om i god tid innan intervjun. Förutom dessa ingredienser lånar jag även några karaktärsdrag 
från intervjuer som har en mindre strukturerad karaktär, såsom vikten av lämpliga följdfrågor och 
utrymme för mer öppna reaktioner, från både forskaren och deltagarna (Luo & Wildemuth 2009).  

Jag utgick under intervjuerna till stor del från deltagarnas berättelser och det gav mig möjligheten att 
ställa följdfrågor, liksom att använda påståenden för att engagera deltagarna (jfr Moring 2009a). Under 
den empiriska studiens gång anpassade jag frågorna eller påståendena till varje deltagare respektive 
grupp i takt med att min egen förståelse för forskningsproblemet ökade (Luo & Wildemuth 2009). Det 
medförde också att jag kunde växla mellan teman, frågor och påståenden under intervjuerna och under 
den empiriska studiens fortlöpande, vilket innebär att intervjuer som har genomförts vid olika tidpunkter 
har samma fokus, men något varierande frågor och teman. Det övergripande målet med intervjustudien 
har främst varit att utveckla både deltagarnas reaktioner och tankesätt för att få förståelse för deras 
informationsaktiviteter i relation till professionsinriktade moment, och att även utveckla intervjuernas 
genomförande under tid. 

En utmaning under intervjuernas genomförande var att deltagarna ibland hade svårt att resonera om 
frågornas innehåll, exempelvis informationssökning. Troligen berodde det främst på att jag som forskare 
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och deltagarna hade olika utgångspunkter för att tala om informationsaktiviteter. Deltagarna hade en 
annan ingång till innebörden av till exempel informationssökning, och ibland krävdes därför input för 
att de skulle kunna utveckla sina reflektioner (jfr Moring 2009a). När deltagarna behövde stöd för att 
komma framåt i sitt resonemang ombads de att fokusera på relevanta händelser och på att berätta om 
dessa. Detta fick funktionen av att inleda och öppna intervjusamtalet och introducera intervjuns fokus. 
På samma sätt fungerade detta för att få en bakgrund och inspiration för deltagarna. Det har svarat för 
ett betydelsefullt stöd för deltagarna genom att jag bad dem att berätta om en händelse som de själva 
upplevt relaterat till professionsinriktade moment, och vi kunde efter det börja diskutera deras 
upplevelser, känslor och övriga aspekter. Att komma igång med samtalet bidrog också till att etablera 
en relation med deltagarna så att de kände sig bekväma i intervjusituationen, vilket i sin tur gav ett rikare 
intervjumaterial (jfr Kvale & Brinkmann 2009). 

I den här studien gjordes valet att genomföra såväl individuella intervjuer som gruppintervjuer för att 
producera empiriskt material. De individuella intervjuerna medförde att samtalet kring studieobjektet 
kunde fördjupas ytterligare mer än i gruppintervjuerna. Under de individuella intervjuerna fanns mer 
plats för forskaren att ställa följdfrågor och att be deltagaren att fördjupa intressanta aspekter i sina 
berättelser. De individuella intervjuerna var också mer beroende av forskarens input i samtalet för att 
resonemanget skulle komma vidare, något som kan kopplas till den gemensamma produktionen av 
empiriskt material. I gruppintervjuerna vilade interaktionen till större del på diskussionen mellan 
deltagarna i gruppen, även om forskarens roll fortfarande var att bibehålla balans och fokus i samtalet. 
Interaktionen mellan gruppdeltagarna gjorde att vissa diskussioner fördjupades medan andra 
behandlades mer ytligt. I det kommande avsnittet övergår texten till att resonera om gruppintervjuer som 
vald metod och hur de genomfördes. 

5.3 Gruppintervjuer 

Gruppintervjuer är en metod som bygger på liknande metodologiska värderingar som individuella 
intervjuer men de genomförs istället i en mindre grupp av utvalda deltagare som anses ha värdefulla 
erfarenheter av vissa situationer eller fenomen (Bryman 2011, s. 448; Wildemuth & Wilkins Jordan 
2009). I utformningen av den empiriska studien och i mina reflektioner om gruppintervjuer har jag 
inspirerats av litteratur rörande fokusgrupper, på grund av att aspekter och dilemman rörande 
fokusgrupper många gånger också berör gruppintervjuer. De genomförda gruppintervjuerna fokuserade 
på gruppens sociala samspel och mening som skapades inom gruppen (jfr Bryman 2011). Därför ansågs 
gruppintervjuer speciellt fördelaktiga när studien strävade efter att förflytta fokus från forskaren till 
deltagarna (Wiklund, Voog & Kjellberg 2013). Gruppintervjuerna liknade ett vardagligt samtal eller ett 
möte (jfr Wilkinson 2004). Fördelarna med att genomföra gruppintervjuer framför individuella 
djupintervjuer sågs som möjligheten att ta del av flera personers utsagor vid samma tillfälle. Gruppens 
deltagare kunde också ta del av varandras berättelser vilket medförde att deras utsagor till viss del bygger 
på de andra deltagarnas (Wilkinson 2004). Gruppdeltagarna utvecklade på ett naturligt sätt varandras 
uttalanden och därmed formades ett gruppsamtal som fokuserades på frågorna i intervjuguiden. 

Gruppintervjuer har varit ett fördelaktigt val av metod för materialproduktion eftersom gruppens 
dynamik och samlade erfarenheter speglade kontexten där deltagarna normalt sett befann sig i sitt 
vardagsliv (Millward 1995, refererad i Wildemuth & Wilkins Jordan 2009). Samtliga gruppintervjuer 
genomfördes med studenter från samma årskull, som kände till varandra redan innan intervjun. Dock 
eftersträvades att studenterna studerade på olika terminer inom programmen för att lyfta fram 
tidsaspekten och resan mot övergången till arbetslivet. Några deltagare hade ett socialt umgänge utöver 
studierna. En av följderna med att deltagarna kände varandra väl är att de dels antogs ha en gemensam 
uppfattning om intervjuns innehåll, dels att deras gemensamma uppfattning kan undertrycka andra 
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uppfattningar i gruppen. Utgångspunkten under gruppintervjuerna var därför att deltagarna i vardagen 
troligen redan hade diskuterat de professionsinriktade moment som ingick i programmet eftersom 
momenten i många fall utgör centrala delar i programmen. I de genomförda gruppintervjuerna ansågs 
det snarare vara en fördel med deltagare som kände varandra, eftersom de i stor utsträckning inspirerade 
de andra deltagarna. Diskussionen framstod fortfarande som mångfacetterad (jfr Wilkinson 2004). I det 
följande kommer texten fortsatt att ägnas åt ett resonemang om gruppernas gemensamma produktion av 
kunskap och hur diskussionen utvecklades i grupperna med hjälp av dess deltagare. 

5.3.1 Gemensam produktion av kunskap 

Under gruppintervjuerna inspirerades deltagarna av de andra i gruppen och hade även möjlighet att 
jämföra sina egna utsagor med varandra. Det bidrog till att deltagarna kunde berätta sina egna historier 
och dessutom rekonstruera sina berättelser utifrån gruppens diskussion (jfr Barbour 2007, s. 42). Det 
gav också möjlighet att studera hur deltagarna skapade mening utifrån gruppens samtal. 
Gruppdynamiken medförde att det blev tydligt när någon inte samtyckte och deltagaren behövde då 
aktivt gå emot gruppens uppfattning. Deltagarna gavs därmed chansen att ta del av de andra deltagarnas 
argument för att sluta sig till en viss åsikt samt att de kunde hålla med de andra deltagarna, som de själva 
annars inte skulle ha kommit på (jfr Bryman 2011). Deltagarna i en gruppintervju kan även ifrågasätta 
varandras uttalanden och åsikter. I gruppintervjuerna ledde ifrågasättande till att deltagarna reflekterade 
över sin ståndpunkt och utvecklade sina argument. Det blev grunden till en givande diskussion som 
bottnade i flera olika synvinklar från deltagarna, vilket gav en bild av hur de förhåller sig till 
informationsaktiviteter.  

Deltagarna lärde också av varandra under intervjuns gång, vilket gjorde att de efter hand mer eller 
mindre medvetet ändrade åsikt som en följd av samtalet (Barbour 2007; Bryman 2011). Att deltagarna 
ändrade ståndpunkt i en fråga sågs snarast som en fördel där jag fick tillfälle att studera processen som 
ledde fram till deltagarnas kunskap. Gruppintervjuer som vald metod i den här studien anses därför ha 
ytterligare en fördel i och med möjligheten att studera hur olika deltagare reagerade på varandras 
uttalanden, så att jag kunde iaktta gruppens sociala samspel (Bryman 2011). Deltagare som till en början 
ansåg att de inte hade så mycket kunskap och åsikter inom ämnet engagerades också av de andra 
deltagarnas resonemang (Barbour 2007). För mig blev det på så sätt tydligt när det fanns olikheter i det 
empiriska materialet och det förenklade analysprocessen där skillnaderna analyserades (Wildemuth & 
Wilkins Jordan 2009). 

Farhågan i förväg var att idéerna som uppkom kanske inte skulle få tiden och möjligheten att utvecklas 
till fullo i gruppintervjuerna, eftersom de liknar samtal i vardagslivet med snabba turtagningar och korta 
inlägg från deltagarna. Det hade i vissa fall kunnat leda till att utrymmet för att utveckla varje idé skulle 
bli litet, vilket jag tog hänsyn till under intervjuerna som var rejält tilltagna i tid. Endast vid några enstaka 
gruppintervjuer fann deltagarna och jag att det inte fanns tid att fördjupa aspekter de tagit upp under 
samtalets gång. Fortsättningsvis kommer texten att ägnas åt ett närliggande tema i form av gruppernas 
dynamik och utmaningar för forskaren i förhållande till gruppernas sammansättning. 

5.3.2 Gruppdynamik och samspel 

För gruppintervjuer spelar gruppens sammansättning stor roll för hur samtalet gestaltar sig. I några 
grupper uppstod utmaningar i form av att någon av deltagarna dominerade diskussionen, medan andra 
hade svårare att framföra sina åsikter (jfr Bryman 2011). En av svårigheterna var att få de mer dominanta 
deltagarna att stanna upp emellanåt och lyssna på de andra deltagarna. En del av min uppmärksamhet 
under genomförandet lades därför på att genom frågor till specifika deltagare uppmana samtliga att delta 
lika mycket i samtalet (jfr Barbour 2007). Rollen som forskare blev i dessa fall att ta hänsyn både till 
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gruppens röst, och att fånga upp de röster som inte samspelar med resten av gruppen. För att få fram 
allas röster i samtalet bad jag dessa deltagare att utveckla sina åsikter. En annan risk med gruppintervjuer 
är att deltagarna istället anpassar sina åsikter till andra deltagares och därför inte framför sina egna 
synpunkter. Det kunde märkas i några av grupperna där deltagarna föreföll alltför samstämmiga, och 
det märktes ofta i kombination med att en informell ledare tog över samtalet. Även här försökte jag att 
fråga deltagarna som inte kom fram med sina berättelser naturligt i samtalet. 

I analysen togs också hänsyn till varför vissa ämnen diskuterades mer och andra mindre eller inte alls. 
Dessutom fanns ibland en tendens att deltagarna diskuterade ämnen som inte var relevanta för mitt syfte, 
och därmed kunde problem uppstå i och med att jag fick svårt att ta tid till de frågor jag ville ställa 
(Wiklund, Voog & Kjellberg 2013). Omvänt kunde jag också uppleva svårigheter i att samtidigt hålla 
diskussionen på spåret och att inte bryta in för mycket och påverka deltagarna (Wiklund, Voog & 
Kjellberg 2013). För att hålla samtalet koncentrerat kring deltagarnas upplevelser av 
informationsaktiviteter försökte jag att föra in frågor eller påståenden i samtalet som var direkt relaterade 
till de ämnen som samtalet skulle röra sig runt. 

Medvetenheten om att många deltagare kan tycka att gruppintervjuer verkar skrämmande, var viktig för 
mig att ha i åtanke under genomförandet. Samtidigt var jag medveten om att andra deltagare anser att 
samtal i grupp inger en trygghet (Barbour 2007). Individuella intervjuer skapade ett empiriskt material 
som gick djupare i enskilda deltagares beskrivningar medan gruppintervjuer genererade material som 
deltagarna ansåg att de kunde dela med gruppen. Flera grupper bestod av deltagare som kände varandra 
sedan tidigare, vilket genererade samtal där deltagarna kände trygghet. I grupper där deltagarna inte 
umgicks krävdes att samtalet fördes framåt genom input och frågor då samtalet annars inte fick samma 
flyt. Nästa avsnitt ägnas åt att ytterligare beskriva och diskutera forskarens roll i gruppintervjuer. 

5.3.3 Forskarens roll i gruppintervjuer 

Forskarens roll i gruppintervjuer är att balansera intervjuns olika röster och att hålla intervjun inom 
ramen för studiens syfte (Barbour 2007). Under gruppintervjuerna strävades efter att samtalet skulle 
fokusera på deltagarnas berättelser. Samtalet under gruppintervjuerna tilläts därför ofta ta den riktning 
som deltagarna önskade. Vid några tillfällen kunde samtalet till och med gå utanför ämnet till viss del 
(Wiklund, Voog & Kjellberg 2013). Forskarens roll blev därmed snarare att uppmuntra diskussionen 
ytterligare och föra fram samtliga deltagares röster (Bloor 2001; Wilkinson 2011). Gruppsamtalets 
karaktär och innehållet som deltagarna producerade sågs som betydelsefullt för analysen och studiens 
forskningsfrågor. Det ses därför som ett sätt att finna det som deltagarna själva anser som relevant 
(Bryman 2011). 

En utmaning var att uppmana deltagarna att utveckla sina utsagor och berättelser om de var 
knapphändiga eller kortfattade. Därmed ansågs det som en fördel att jag sedan tidigare hade kunskap 
om intervjuernas innehåll (Wildemuth & Wilkins Jordan 2009). En fördel var att jag som forskare inte 
kände deltagarna sedan tidigare och troligen påverkades de därför inte att svara i linje med hur de tror 
att de förväntas att svara (Barbour 2007). Ett dilemma som uppmärksammades var att deltagarna kände 
till mitt arbete som lärare och besvarade därför frågorna utifrån en lärar-student-konversation (jfr 
Barbour 2007). Det tydliggjordes därför noga i början av varje intervju att det intressanta var 
studenternas perspektiv. Jag upplevde att deltagarna i flera fall såg mig som en insider (jfr Silverman 
2013) då de uppfattade att vi, genom forskarstudier respektive studier på grundnivå, hade något 
gemensamt. Det innebar att de verkade vara mer öppna i samtalet. Tidigare talades om gruppernas 
dynamik och i det följande avsnittet kommer texten att mer ingående behandla hur deltagarna till både 
individuella intervjuer och gruppintervjuer rekryterades. 
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5.4 Intervjudeltagare 

Tio utbildningsprogram valdes från början ut, vilka samtliga enligt respektive utbildnings- och 
programplan innehöll någon eller några olika former av professionsinriktade moment. 
Professionsforskningens indelning av professioner i tre olika grupper fick utgöra en övergripande grund 
för mitt urval. Professionsforskningen presenterar de klassiska professionerna som en grupp, de nya 
professionerna som en annan och preprofessioner som en tredje (jfr Brante 2009; Nolin 2008). De olika 
professionstyperna tillskrivs i forskningen särskiljande karaktärsdrag, vilka i sin tur skapar olika 
spänningsfält. Det kan exempelvis handla om spänningen mellan den akademiska och den praktiska 
sidan av ämnet när det kommer till de nya professionerna (Brante 2013). För de klassiska professionerna 
finns traditionella konfliktområden som maktfrågan och kunskapsmonopol, medan preprofessioner är 
dagens svar på behovet av nya kompetenser i samhället, till exempel inom teknik, idrott eller turism. 
Preprofessionerna representerar också den tredje generationens professioner vars utbildningar har gått 
från att vara praktiska till att bli mer akademiska (Olofsson 2016). Genom att välja deltagare från 
utbildningar vars professioner kan placeras på olika platser i det professionella landskapet aktualiseras 
också frågor som klass, kultur och genus. Olofsson (2016) utgår i sin beskrivning från ett mer komplext 
professionellt landskap, där relationerna mellan utbildning och arbetsliv är föränderliga. Relationer 
mellan utbildning och arbetsliv utgör centrala delar i den här studien, varför det var relevant att låta det 
professionella landskapet ligga till grund för studiens deltagarurval. Därför valdes i den här studien 
psykologprogrammet från de klassiska professionerna, socionomprogrammet från de nya 
professionerna, samt idrottsvetar-, personalvetar- och marknadsföringsprogrammet från 
preprofessionerna. De fyra sistnämnda utgör utbildningar där professionaliseringen har skett genom 
politiska beslut och därför inte är sprungna ur nya vetenskapliga upptäckter som exempelvis 
psykologprofessionen. Gemensamt för nya professioner och preprofessioner är att de inte lika tydligt 
har lyckats förena vetenskaplig teori med professionell yrkesutövning. Ytterligare en utmärkande faktor 
för dessa två grupper av professioner är att det finns två olika poler; en akademisk och en professionell, 
vilket gör att relationen mellan vetenskap och professionell yrkesutövning antas påverkas. Därför utgör 
dessa utbildningar en intressant grund för att studera professionsinriktade moment.  

Vidare har jag i urvalet även tagit hänsyn till att olika utbildningar rekryterar studenter från olika 
bakgrunder, såsom klass, kultur och genus (Beach & Puaca 2014; Puaca 2013). Både yrkesval och klass 
är en viktig princip för organisering i dagens samhälle (Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015). 
Klass är ofta en faktor som används för att förstå individens livsval, levnadsvillkor och identiteter. 
Traditionellt sett har professionella inom de klassiska professionerna åtnjutit högre samhällsstatus än de 
flesta nya professioner och preprofessioner. Ur den synvinkeln finns det anledning att fördela den 
empiriska undersökningen över flera olika grupper av professioner. Flera av de valda utbildningarna 
leder till en professionell yrkesutövning inom kvinnodominerade yrken, till exempel psykolog, 
socionom och personalvetare, vilket också påverkat genusfördelningen bland intervjudeltagarna 
(Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015). Jag var därutöver intresserad av att studera studenters 
erfarenheter från olika program eftersom de har olika kunskapsmässiga grunder (jfr Brante, Johnsson, 
Olofsson & Svensson 2015), inkluderar varierande former av professionsinriktade moment, samt på 
grund av programmens skiftande omfattning av professionsinriktade moment.  

Innan intervjustudien inleddes genomfördes bakgrundsintervjuer med programansvariga för att samla in 
bakgrundsinformation om utbildningens upplägg och innehåll. Programansvariga för varje program 
kontaktades via mail med förfrågan om att delta i en intervju. Det resulterade i deltagande från fem 
programansvariga. Under bakgrundsintervjuernas genomförande frågade jag programansvariga om de 
hade möjlighet att förmedla förfrågan till studenter på respektive program om att delta i min 
intervjustudie.  
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Nedan beskrivs deltagarurvalet som gjordes och de överväganden som jag ställdes inför både gällande 
individuella intervjuer och gruppintervjuer. Studenterna rekryterades från fem olika 
utbildningsprogram; det idrottsvetenskapliga programmet, marknadsföringsprogrammet, det 
personalvetenskapliga programmet, psykologprogrammet, samt socionomprogrammet. Samtliga 
program ges vid samma lärosäte. Utbildningsprogram med innehåll som ansågs ligga alltför nära 
forskarens disciplinära hemvist valdes bort. I nästa avsnitt resoneras djupare kring hur deltagarna för 
individuella intervjuer och gruppintervjuer valdes ut och hur grupper efter det sattes samman. 

5.4.1 Val av deltagare och sammansättning av grupper 

Som intervjudeltagare för både individuella intervjuer och gruppintervjuer valdes studenter på ett 
utbildningsprogram med grundläggande behörighet vid det utvalda lärosätet. Utbildningsprogrammen 
gavs samtliga på 100 % studietakt på campus, vilket innebär att det handlade om helfartsutbildningar 
där studenterna flera gånger i veckan har undervisningstillfällen på campus. Utbildningsprogrammen 
ger en kandidatexamen, förutom psykolog- respektive socionomprogrammet, som båda ger en 
yrkesexamen. Deltagarna studerar på alltifrån termin 1 till termin 9 på programmen. Deltagarna antas 
därför ha olika erfarenheter med sig och forma och omformar sina informationspraktiker på olika sätt 
under den pågående övergången till arbetslivet. Det har gett mig möjlighet att studera utvecklingen över 
tid. 

I tabellen nedan visas hur många gruppintervjuer respektive individuella intervjuer med studenter som 
genomförts inom de olika utbildningsprogrammen. 

Utbildningsprogram Gruppintervjuer 
(antal grupper) 

Individuella intervjuer 
(antal intervjuer) 

Idrottsvetenskapligt program 2 1 

Marknadsföringsprogrammet 3 1 

Personalvetenskapligt program 2 - 

Psykologprogrammet 7 6 

Socionomprogrammet 8 1 

Totalt 22 9 

 

Deltagare från olika program och terminer blandades inte emellan grupperna utan deltagare från samma 
program och termin deltog i samma grupp. Från en del terminer bildades flera olika grupper. 
Intervjupersoner till de individuella intervjuerna rekryterades från samma terminer som deltagarna i 
gruppintervjuerna. Urvalet gjordes med tanke att skapa mönster i grupperna som kunde synliggöras vid 
analysen (Bryman 2011), samt även för att skapa spridning mellan olika programs inriktningar och olika 
typer av professionsinriktade moment och dess omfattning. En viktig aspekt som iakttogs vid urvalet 
var att deltagarna hade kommit olika långt på sina utbildningar inom de olika programmen. Urvalet 
resulterade i 22 genomförda gruppintervjuer, samt 9 individuella intervjuer bestående av totalt 85 
studenter från det idrottsvetenskapliga programmet, marknadsföringsprogrammet, det 
personalvetenskapliga programmet, psykologprogrammet, samt socionomprogrammet. Efter att dessa 
intervjuer genomförts under en tidsperiod av cirka två månader under oktober-november 2015 
uppnåddes mättnad, det vill säga att en väldigt liten mängd nytt material framkom (jfr teoretisk mättnad 
Bryman 2011, s. 395). Därför avslutade jag den empiriska studien. I bilaga 6 presenteras såväl 
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individuella som gruppintervjuernas sammansättning mer ingående med avseende på program, termin, 
antal deltagare och varje intervjus längd. 

En av grupperna bildades med deltagare från både termin 2 och 5 eftersom de redan innan kände 
varandra. Detta sågs som en fördel då diskussionen antogs ha lättare att både komma igång och fortlöpa 
under dessa förutsättningar. Att deltagarna redan kände varandra visade sig skapa en trygg och bekväm 
stämning i gruppen, vilket var speciellt fördelaktigt när samtalet kom in på känsliga ämnen (jfr Barbour 
2007; Wilkinson 2004). Känsliga ämnen som togs upp under intervjuerna rörde inte det privata planet 
utan behandlade snarare olika personliga uppfattningar om lärare och utbildningarnas kvalitet. Vid flera 
tillfällen kom grupperna in på samtalsämnen där jag inte kunde följa resonemanget, och som inte heller 
förklarades för mig. I de fall samtalsämnet bedömdes ha relevans för studien bad jag dem att förklara 
mer och vi kunde sedan tillsammans resonera om ämnet. Risken hade annars varit att en del av samtalet 
kunde gått förlorat eftersom deltagarna inte uttryckte sig explicit. 

Gruppens sammansättning sågs som betydelsefull, men dess storlek var också en påverkande faktor. Jag 
har valt att genomföra studien med mindre grupper eftersom studenterna förväntas ha mycket att 
diskutera då det är deras egen utbildning som står i fokus (Bryman 2011; Wildemuth & Wilkins Jordan 
2009). Vid sökandet av ett djupare resonemang ansåg jag att grupperna skulle fungera bäst om 
deltagarna var något färre. Grupperna bestod av mellan två till sju personer, men de flesta gruppernas 
omfattning var tre till fyra deltagare (se bilaga 6). Flera gånger var det svårt att genomföra samtal 
eftersom deltagarna inte kom på avtalad tid, och inte heller besvarade utskickade mail. Det sågs heller 
inte som ett lämpligt alternativ att överrekrytera alltför mycket (jfr Bryman 2011), eftersom det kunde 
lett till alltför stora grupper. Jag betraktar gruppernas storlek som en fördel vad gäller hur jag som 
forskare kunde leda och hantera samtalet. I de större grupperna ställdes högre krav på mig som forskare 
att hålla kvar samtalet kring relevanta ämnen i och med att diskussionen ibland tog andra riktningar. Jag 
har därför valt att mestadels undvika större grupper och istället gjort ett medvetet urval där jag ansåg att 
deltagarna skulle ha intresse i att diskutera mina frågeställningar. Härnäst följer ett avsnitt där det mer 
konkret redogörs för den empiriska studiens tillvägagångssätt, från de första kontakterna till 
intervjusituationen. 

5.5 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet som beskrivs i det här avsnittet gäller såväl individuella intervjuer som 
gruppintervjuer. Till en början kontaktades tolv programansvariga för tio olika utbildningsprogram vid 
det utvalda lärosätet via mail med en förfrågan att medverka i en bakgrundsintervju på cirka en timme 
(se bilaga 4). De fick information om studiens syfte och behov att samla in bakgrundsinformation om 
programmens upplägg och innehåll inför att genomföra intervjuer och gruppintervjuer med studenter. 
Av de tolv tillfrågade programansvariga svarade åtta positivt att de fanns tillgängliga för en intervju. 
Det var även två programansvariga som aktivt svarade att de inte kunde delta i studien, samt två som 
inte besvarade min förfrågan alls. Tider som passade båda parter bokades därefter in. Vid varje intervju 
med programansvariga ställdes frågan om de ställde sig positiva till att jag tog kontakt med studenter på 
respektive program med förfrågan om att delta i min intervjustudie. Alla programansvariga visade 
intresse för att förmedla kontakt med kursansvariga för varje termin för att jag på så sätt skulle kunna 
komma i kontakt med studenterna. 
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I tabellen visas vilka bakgrundsintervjuer som genomfördes med programansvariga. 

 Utbildningsprogram Programansvarig/-a 
a Idrottsvetenskapligt program 1 deltagare 
b, c Marknadsföringsprogrammet 2 deltagare vid 2 olika tillfällen 
d Personalvetarprogrammet 1 deltagare 
e Psykologprogrammet 2 deltagare vid samma tillfälle 
f Socionomprogrammet 1 deltagare 

 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med frågor som behandlade programmets upplägg, 
studenter och koppling till professionen. Intervjuguiden (se bilaga 4) användes dock endast som stöd för 
intervjuaren och delgavs inte intervjudeltagarna innan intervjun och inte heller under intervjun. 
Intervjuguiden svarade vidare för att rama in samtalet men då konversationen flöt på behövde sällan 
intervjuguiden användas i någon större utsträckning. 

Kontakten med intervjudeltagare påbörjades med att varje programansvarig ombads lägga ut en 
förfrågan till programmets studenter om att delta i studien. Förfrågan till studenterna delgavs dem 
antingen via mail eller via universitetets lärplattform, beroende på vilken kanal som respektive program 
använde för kommunikation. I förfrågan bad jag studenterna att vid intresse av att delta kontakta mig 
via mail. Det här tillvägagångssättet genererade anmälan från fyra studenter på tre olika program. En av 
dessa deltog sedan i en av grupperna. De andra tre avböjde senare att delta. 

Kontakten med programansvariga återupptogs för att rekrytera fler deltagare. I ett mail till respektive 
programansvarig (se bilaga 2) bad jag att få göra ett besök på varje termin på programmet för att berätta 
om studien och fråga studenterna om de var intresserade av att delta. Jag efterfrågade i mailet också 
vilka som var kursansvariga lärare för kurserna som studenterna på respektive termin läste vid den här 
tidpunkten för att kunna boka in lämpliga tillfällen när jag kunde informera studentgrupperna. 
Sammanlagt fick jag svar från fem av de programansvariga som antingen försåg mig med 
kontaktuppgifter till kursansvariga lärare eller erbjöd mig att komma när de själva undervisade. Därefter 
togs kontakt med kursansvariga lärare och passande tider bokades in. Kontakten med kursansvariga togs 
löpande under perioden september-november 2015 och samtliga besök gjordes också under den här 
perioden. Det innebär att en tidsperiod på fyra år förlöpte mellan att det empiriska materialet 
producerades och att studien färdigställdes. Det innebär att utbildningsprogrammens struktur och 
innehåll kan ha förändrats, men bedömningen har gjorts att inga förändringar av betydelse har skett i 
förhållande till forskningsfrågorna. 

Jag genomförde besök hos studenter på allt ifrån termin 1 till termin 9 på utbildningsprogrammen. Vid 
besöket berättade jag om min studie, vad den handlade om och vad det innebar att delta i en intervju. 
Jag meddelade också att jag skulle spela in intervjuerna, men att jag inte skulle skriva ut deras namn och 
heller inte sprida varken det inspelade eller transkriberade materialet. Studenterna informerades om att 
de som ett tack för deltagandet skulle belönas med ett presentkort till ett biobesök. På plats i lokalen 
skickade jag runt en anmälningslista där studenterna fick anmäla sitt intresse genom att skriva upp sina 
kontaktuppgifter. Listan skickades i de flesta fall runt medan läraren fortsatte sin föreläsning eller under 
en paus. I ett fall bad jag läraren att posta den ifyllda listan till mig efter föreläsningen. Intresset hos 
studenterna var för det mesta gott och varje besök genererade i regel mellan 3-20 anmälda studenter.  

Via mail skickade jag sedan ut en förfrågan om tid för intervju till de anmälda studenterna (se bilaga 5). 
Gensvaret som jag fick då genererade en eller flera grupper per termin, samt en eller flera individuella 
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intervjuer. Då tidpunkterna för gruppintervjuerna inte passade alla studenter bokades via mail också 
några individuella intervjuer in. Tider för intervjuerna, både individuella och grupper, förlades oftast till 
de tillfällen då studenterna befann sig på campus för undervisning. Problem uppstod i några grupper då 
enskilda medlemmar inte kom på utsatt tid. I den mån antingen deltagarna eller jag hade tillgång till 
deras telefonnummer så kontaktades de via telefon. Dock hade ingen av dem möjlighet att medverka då 
de befann sig på annan plats vid den tidpunkten. De fick uppmaningen att ta kontakt med mig om de 
önskade delta i intervju vid ett senare tillfälle. Jag går vidare med att i nästa avsnitt beskriva hur formerna 
för de individuella intervjusamtalen respektive samtalen under gruppintervjuerna karaktäriserades. 
Förutom formerna för samtalen berörs även samtalens innehåll, samt hur intervjumaterialet sedan 
transkriberades. 

5.6 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2015 och vi träffades en gång under den tidsperioden. Alla 
intervjuer med studenter ägde rum i lärosätets lokaler, dit studenterna enkelt hade möjlighet att ta sig 
för intervjun. Vid planeringen av intervjuer och gruppintervjuer försökte jag att underlätta för deltagarna 
för att de skulle se det som en möjlighet att kunna medverka. De individuella intervjuerna tog mellan 45 
och 60 minuter i anspråk och gruppintervjuerna tog mellan 60 och 90 minuter. 

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av mig, som gruppledare, samt deltagarna. Eftersom 
deltagarna redan kände varandra krävdes ingen närmare presentation dem emellan. Därefter redogjordes 
för studiens syfte, att samtalet kommer att spelas in, samtalets förväntade längd, samt formerna för 
samtalet. Dessa informationspunkter var dessutom redan kända för deltagarna innan intervjuerna då de 
delgivits informationen vid den första mailkontakten. Redan tidigare var deltagarna också informerade 
om forskningsetiska punkter och användning av materialet. 

Intervjuguiden användes i de grupper och vid de tillfällen när jag ansåg att det var nödvändigt att behålla 
intervjuns fokus. Vid dessa tillfällen föreslogs samtalsämne utifrån intervjuguiden (se avsnitt 5.7). 
Intervjuerna var därmed inte strikt styrda av intervjuguiden utan antog sin egen form utefter deltagarnas 
samtalsämnen. Samtliga intervjuer inleddes med enklare frågor om intressen och val av 
utbildningsprogram som samtliga deltagare fann det lätt att besvara. Det fick på ett smidigt sätt igång 
diskussionen i intervjuerna. Vi diskuterade sedan runt deras erfarenheter av professionsinriktade 
moment och deras berättelser kring själva aktiviteterna och mötet med den kommande yrkespraktiken. 
Vi pratade även om på vilka sätt som deras utbildning knöt an till yrkespraktiken och vilka svårigheter 
som kunde uppstå om den inte gjorde det. Vidare samtalade vi om de upplevda skillnaderna mellan 
utbildning och yrkespraktik, och hur de aktivt arbetade för att överbrygga dem. Ett annat ämne i 
diskussionen var hur studenterna delade med sig av information från professionsinriktade moment och 
vilka som de talade med om de hade frågor. 

Under gruppintervjuerna fördes korta anteckningar av mig för att jag senare under intervjuerna skulle 
kunna gå tillbaka till ett specifikt samtalsämne som var intressant att fördjupa. Under de individuella 
intervjuerna fördes inga anteckningar för att få dem så lika som möjligt vid ett vanligt samtal. Vid varje 
intervju användes inspelningsutrustning för att spela in samtalet i sin helhet, vilket aktivt godkändes av 
intervjupersonerna respektive deltagarna. Samtliga inspelningsfiler fördes sedan över till dator och 
transkriberades inom två månader. Intervjuerna transkriberades i stort sett i sin helhet, men vid vissa 
tillfällen ansågs samtalet behandla irrelevanta teman. Ett exempel var när studenterna i en grupp 
diskuterade när den senaste tentan skulle återrapporteras, varför dessa delar utelämnades vid 
transkriberingsprocessen. Vid transkriberingen försökte jag ta hänsyn till intervjupersoners och 
deltagares kroppsspråk på så sätt att detta anges i utskrifter där det föreföll ha betydelse för intervjuns 
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innehåll. I övriga fall har det utelämnats. Hänsyn togs även till frekvent förekommande småord och 
upprepningar, som jag i de flesta fall har skrivit ut och dessa har därför funnits med i transkriberingarna. 
Upprepningar och oavslutade meningar fungerar ofta som ett sätt för intervjupersonen att göra olika 
försök att formulera tankarna i ord, och därmed valde jag att ta hänsyn till dem vid transkriberingen. I 
några fall bedömde jag att småord och upprepningar inte var relevanta för studiens syfte och därför har 
de inte skrivits ut. Vid några tidigare tillfällen i texten nämns intervjuguidens strukturerande roll för 
främst gruppintervjuerna, men även för de individuella intervjuerna. Därför beskriver och resonerar jag 
om intervjuguidens utformning och innehåll i nästa avsnitt. 

5.7 Intervjuguidens utformning 

För samtliga intervjuer användes samma intervjuguide (se bilaga 7). Särskilt för gruppintervjuerna 
ansågs intervjuguiden betydelsefull för att behålla struktur och relevans på intervjun, eftersom en 
gruppintervju har långt större risk att övergå till att behandla irrelevanta ämnen (Wildemuth & Wilkins 
Jordan 2009). I gruppintervjuerna har eftersträvats att hålla samtalet förhållandevis ostrukturerat för att 
få möjlighet att ta del av deltagarnas egna berättelser. Det innebär dock inte att deltagarna diskuterade 
ämnen som var fritt valda av dem själva, utan fokus för diskussionen initierades alltid av mig utifrån 
intervjuguiden. Att deltagarna till stor del har kunnat framhålla de berättelser som de själva tyckte var 
viktiga är en positiv effekt av gruppintervjuerna, som sattes i centrum av att jag i min roll som 
gruppledare lät samtalet flyta på. Samtidigt bröt jag in i samtalet när det behövdes då samtalet hamnade 
utanför intervjuernas fokus. På så sätt försökte jag ta tillvara deltagarnas egen spontanitet i så stor 
utsträckning som möjligt, för att inte utesluta intressanta och oväntade berättelser från deltagarna. Även 
i de individuella intervjuerna lät jag intervjupersonen reflektera ganska fritt utan att bryta in för mycket. 
Därmed har jag fått en bild av andra aspekter av ämnet än jag kunnat förutse och samtidigt ställdes inte 
enbart temana i intervjuguiden i centrum för diskussionen. Vid behov kunde jag dock gå till 
intervjuguiden för att åter få samtalet på rätt bana genom att komma in med relevanta frågor. 

Intervjuguiden utformades med tanke på att intervjupersonerna var studenter, som kunde tänkas ha 
ganska mycket kunskaper om utbildningsprogrammets innehåll och temaområden. Jag tog också i 
beaktande att deltagarna i gruppintervjuerna sedan tidigare kände varandra, även om inte alla umgicks 
utanför studierna. Överlag strävade jag efter att hålla intervjuguiden kort och skulle innefatta 
övergripande frågeställningar, istället för att inkludera alltför precisa frågor, för att låta deltagarna forma 
samtalet. Deltagarna hade tillfälle att väcka egna frågor, vilket också gjordes i flera grupper. I de 
individuella intervjuerna höll sig intervjupersonerna närmare de frågor som fanns i intervjuguiden. 

Mer övergripande frågor ställdes i början av intervjuguiden och de mer ingående i slutet (se bilaga 7), 
vilket gjorde att deltagarna var väl insatta i ämnet när vi kom till de specifika frågorna. Innehållet i 
intervjufrågorna behandlade inledningsvis frågor om fokus i utbildningen och studenternas 
förväntningar på utbildningen. Sedan följde frågor som riktades mot informationsaktiviteter i 
akademiska studier, i relation till professionsinriktade moment, samt i deras kommande yrke. Dessa tre 
områden utgjorde intervjuguidens tre teman. Intervjufrågorna gick från att vara ganska beskrivande till 
att kräva mer reflektion av deltagarna. Intervjufrågorna bad studenterna att reflektera över om deras 
informationssökning såg olika ut beroende på i vilket syfte de behövde informationen, hur gensvaret 
från professionella såg ut, samt vilken information som de snarare möter i arbetslivet än under de 
akademiska studierna. Vid utformningen av intervjufrågorna eftersträvades att de skulle bidra till att 
lyfta fram studenters berättelser som längre fram i analysen kunde hjälpa till att betona 
informationspraktikernas utveckling. 
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Det har stundtals varit svårt att få deltagarna i den empiriska studien att prata om informationsaktiviteter 
i den bemärkelsen som avses i studien där informationsaktiviteter ses som nära kopplat till ett situerat 
perspektiv på lärande (jfr Moring 2009a). Innebörden av informationsaktiviteter för deltagarna i den 
empiriska studien har ibland centrerats till informationssökning som är relaterad till formellt lärande, 
särskilt när deltagarna resonerar om hur de söker och använder information till specifika uppgifter. Det 
empiriska materialet visar också exempel på utsagor där att söka, använda och utbyta information ses 
som mer vardagliga och sociala aktiviteter som utgör en del av studenternas praktiker. För att deltagarna 
skulle reflektera i större utsträckning över hur deras informationsaktiviteter gestaltade sig och utfördes 
bad jag dem att berätta om specifika händelser under professionsinriktade moment. Eftersom deltagarna 
inte hade samma förförståelse av begrepp som att söka, använda och utbyta information som mig som 
forskare har det varit viktigt att under intervjuerna engagera deltagarna att berätta om aktiviteter 
relaterade till information och lärande. 

Större delen av det här kapitlet har ägnats åt att redogöra för individuella intervjuer och gruppintervjuer 
som metod för att generera empiriskt material och hur fokus legat på en gemensam produktion av 
empiriskt material emellan forskare och deltagare. Dessutom förklaras tillvägagångssätt och 
genomförande av intervjuerna, liksom hur intervjuguiden utarbetades och hur intervjufrågornas innehåll 
såg ut. Nästa steg i den empiriska studien var att arbeta med analysen, och därför utgör också analysen 
fokus för nästa avsnitt i texten. 

5.8 Analysens genomförande 

Analysen av det empiriska materialet har genomförts i flera olika steg, som tillsammans utgör grunden 
för en tematisk kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2011; Charmaz 2006). Eftersom både individuella 
intervjuer och gruppintervjuer innebär att forskaren arbetar med att analysera ett empiriskt material, 
kunde liknande analysmetoder användas (jfr Wildemuth & Wilkins Jordan 2009). Hänsyn har dock 
tagits till de skilda förhållanden för produktionen av det empiriska materialet som de individuella 
intervjuerna respektive gruppintervjuerna genererade. Tidigare i kapitlet resoneras om att materialet från 
gruppintervjuerna bygger på samtalet mellan deltagarna, medan materialet från de individuella 
intervjuerna bygger på den enskilda deltagarens berättelser. 

Redan under transkriberingen av intervjumaterialet uppkom inspiration till hur materialet kunde 
analyseras. Analysen bygger först och främst på koncentrerade och upprepade närläsningar av det 
transkriberade intervjumaterialet. De genomförda intervjuerna tematiserades först utefter teman som 
kunde identifieras i materialet och som upprepande förekom, utifrån ett arbetssätt inspirerat av ett 
empiridrivet förhållningssätt (jfr Charmaz 2006). I materialet sökte jag efter berättelser om studenternas 
informationsaktiviteter, med särskilt fokus på aktiviteternas kollektiva aspekter. Ett tema ska i den här 
studien förstås som en samling utsagor som handlar om samma fenomen i det empiriska materialet, med 
relevans för studiens forskningsfrågor. Temana uppstod efter att jag för varje tema funnit utmärkande 
utsagor i materialet.  

I flera fall talas i materialet om samma fenomen fast på olika sätt, vilket då har grupperats inom samma 
tema. Det förekommer därmed variationer inom samma tema. Exempelvis talar flertalet intervjupersoner 
om att använda vetenskaplig information i akademiska studier men de väljer att ta upp olika aspekter av 
temat, såsom utbildningens koppling till forskning, anknytning till forskning i yrkeslivet och akademiskt 
skrivande. Emellertid kan teman på så sätt också gå in i varandra, vilket ofta förekommer.  

Det här steget resulterade i några identifierade teman som benämndes utifrån deras innehåll. I texten 
letade jag utifrån den praktikteoretiska utgångspunkten efter utsagor som beskriver händelser, 
aktiviteter, relationer, samt interaktion som ger uttryck för olika informationspraktiker. På så sätt 
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förekom återkommande växelverkan mellan det empiriska materialet och det teoretiska perspektivet. 
Processen kan närmast beskrivas som ett givande och tagande där närheten till det empiriska materialet 
ställts i fokus men där tidigare studier och det teoretiska perspektivet ändå varit närvarande. Samspelet 
mellan empiri och teori har bidragit till att analysen lotsats i rätt riktning. 

Koderna utgjordes av ord eller fraser som beskrev utsagornas innehåll och för varje kod skapades ett 
specifikt dokument där utsagor från materialet som kunde härledas till den speciella koden samlades. 
Vid varje utsaga angavs från vilken intervju utsagan tagits för att i ett senare skede vid behov lätt kunna 
gå tillbaka till intervjun. På så sätt har koderna använts för att frambringa en struktur i det empiriska 
materialet. Utsagorna från varje kod fördes sedan samman till mer övergripande teman och nya 
dokument skapades för varje tema. De flesta temana går på tvärs över olika utbildningsprogram, det vill 
säga att de återkommer för flera program. Samtidigt finns teman som är specifika för något eller några 
av programmen. Det har inte heller lagts större vikt vid enskilda deltagares uttalanden utan jag försöker 
fokusera på de kollektiva aspekterna av intervjumaterialet.  

Temana låg till grund för att ytterligare teman kunde skapas i ett andra steg av analysen och tillsammans 
generera en modell där jag har inspirerats av ett praktikteoretiskt förhållningssätt. När det gäller de 
senare temana har jag även inspirerats av min förförståelse från resultat från tidigare forskning, vilket 
innebär att det i än mer omfattning har skett en växelverkan mellan empiri och utgångspunkter från 
tidigare studier. Grundvalen för modellen utgörs av utsagorna i det empiriska materialet. 

Vid tematisering och analys togs hänsyn till att intervjumaterialet delvis har genererats utifrån 
gruppintervjuernas diskussion och inte från en enskild individ. Därmed har jag strävat efter att ta hänsyn 
till gruppens samspel och interaktion i min analys, vilket är det som huvudsakligen skiljer analysen av 
en gruppintervju från analysen av en individuell intervju.  

Presentationen av det empiriska materialet i kapitel sex utgörs av resultatet av analysen av det empiriska 
materialet och bygger på studenternas berättelser så som de kommit fram i intervjuerna. Strukturen med 
olika teman avser att presentera bilder av olika informationspraktiker som identifierats i 
intervjumaterialet. Varje tema får därmed tala för en särskild aspekt kopplingar görs till de 
praktikteoretiska utgångspunkterna. Några exempel på olika teman som förekommer är reflektera och 
diskutera, förhålla sig kritisk till information, samt stärka självförtroendet. Med hjälp av studenternas 
berättelser har det varit centralt att lyfta fram tidsdimensionen och utvecklingen av deras 
informationspraktiker. 

Studenternas berättelser presenteras med de olika programmen som utgångspunkt för kapitlets struktur. 
Strukturen utgörs vidare av de teman som jag har identifierat i intervjumaterialet. Genomgående har 
eftersträvats att framhålla studenternas berättelser, men att ändå skapa en tydlig struktur som gör det 
empiriska materialet förståeligt. I slutet av kapitlet presenteras en modell som har konstruerats utifrån 
det empiriska materialet och som med hjälp av de praktikteoretiska utgångspunkterna ligger till grund 
för de fyra temana som presenteras i kapitel sex till nio. Dessa kapitel struktureras med utgångspunkt i 
modellen. I diskussionskapitlet återvänder jag till modellen och de resultat som kan utläsas utifrån den. 
Källorna från det empiriska materialet anges med hjälp av intervjuernas respektive nummer, vilka 
markeras i sammanställningen i bilaga 6. Källorna från bakgrundsintervjuerna anges genom 
intervjuernas bokstavsbeteckning i tabellen i avsnitt 5.5. I de fall intervjucitat förekommer anges fiktiva 
namn på deltagare, såväl som utbildningsprogram. När intervjuaren citeras markeras det med (I). 

Inom ramen för den här studien har gjorts några etiska ställningstaganden, främst rörande studiens 
deltagare, studiens transparens och inte minst forskarens roll när det gäller både individuella intervjuer 
och gruppintervjuer. 
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5.9 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden som har varit aktuella för den här studien tangerar studiens transparens och 
genomförande, liksom forskarens roll gentemot studiens deltagare. I den följande texten redogörs för de 
etiska överväganden som gjorts under studiens gång. Först behandlas överväganden kopplade till 
deltagarna, sedan hur studien utfördes och därefter reflektion över min roll som forskare. 

5.9.1 Deltagarna och materialet 

De främsta etiska övervägandena i studien gäller frågor som rör studiens deltagare, det vill säga de 
studenter som har deltagit i intervjuer. Det har under hela studiens gång varit väldigt betydelsefullt för 
mig att försäkra mig om att deltagarna behandlas med respekt och att intervjumaterialet förvaras utan 
risk att andra personer får tillgång till det. Likaså har det varit angeläget för mig att säkerställa 
deltagarnas anonymitet från det att intervjuerna genomfördes till det att intervjumaterialet transkriberats 
och lagrats. För att försäkra mig om att kraven på information till deltagarna och deras anonymitet ska 
uppnås har jag tagit hjälp av Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer (2002) som framhåller 
fyra olika krav som forskaren måste uppnå när det kommer till studiens utformning och kontakten med 
deltagarna. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera deltagarna om studiens syfte och hur 
materialet är tänkt att användas i studien. Deltagarna informerades en första gång om studiens syfte i 
anslutning till att jag genomförde besök i studentgrupperna. Vid samma tillfälle berättade jag för dem 
att materialet skulle användas för den här studien. De studenter som visade intresse för att delta i 
individuell intervju eller gruppintervju tog jag kontakt med via mail strax efter besöket i studentgruppen 
och i mailet redogjorde jag ännu en gång för syftet med studien. Vid tidpunkten för intervjuerna 
berättade jag inledningsvis ytterligare ingående om vad studien gick ut på och då gick jag också närmare 
in på temana som vi skulle komma att röra oss kring under intervjun. 

Den andra betydelsefulla etiska frågan när det gäller deltagarna handlar om materialet som de varit 
delaktiga att producera och hur det hanteras och används (jfr konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet). Redan i mailet där jag tog kontakt med de studenter som anmält intresse berättade jag 
att intervjuerna skulle komma att spelas in med ljudinspelning om de gav sitt samtycke till det. Därefter 
upprepade jag frågan om de samtyckte till ljudinspelning i inledningen till varje intervju och alla 
deltagare fick då chansen att aktivt besvara frågan. Materialet som producerades under intervjuerna har 
avidentifierats, vilket i det här fallet innebär att jag har tagit bort alla uppgifter som kan leda till de 
aktuella studenterna från materialet och ersatt dem med fiktiva uppgifter. Det kan till exempel gälla 
deltagarnas namn, platser de nämner i intervjuerna och namn på andra personer som förekommer i 
materialet. Ljudinspelningarna liksom det transkriberade materialet har sedan förvarats på en extern 
hårddisk skilt från förteckningen över deltagarnas namn. I det transkriberade materialet anges därför 
enbart fiktiva namn, vilken termin på programmet som studenterna läser, samt vilket program. 

I studiens samtliga steg har jag strävat efter att materialproduktionen skulle ske på deltagarnas villkor. 
Alla deltagare har därför getts chansen att samtycka till medverkan i studien genom att de först 
tillfrågades muntligt vid mina besök i studentgrupperna, och därefter fick anmäla sitt intresse för 
deltagande. Vid besöken och vid mailkontakten efteråt berättade jag också att de närsomhelst kunde dra 
tillbaka sin intresseanmälan eller avbryta sitt deltagande i studien. Alla deltagarna fick aktivt ange att de 
ville delta genom att besvara mitt mail och samtidigt ange vilken av de föreslagna tidpunkterna för 
intervju som passade dem. Vid inledningen till intervjuerna repeterade jag att de, om de ville, kunde 
avbryta intervjun även efter det att vi hade börjat. För de deltagare som hade frågor om 
materialanvändningen fanns jag tillgänglig efter varje intervju för eventuella frågor. 
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Ett dilemma som jag har övervägt under arbetet med studien har varit huruvida jag skulle skriva ut vilket 
lärosäte som den empiriska studien har genomförts vid, samt ange namnen på programmen som 
studenterna studerar på. Jag har valt att inte skriva ut namnet på lärosätet och de exakta namnen på 
programmen eftersom jag ansåg att risken för identifiering av deltagarna skulle ha ökat markant om så 
hade gjorts, samt konfidentialiteten riskerade att gå förlorad. Programnamnen har istället bytts ut mot 
namn som speglar deras innehåll, vilket gör att liknande program finns på många olika lärosäten, vilket 
minskar risken för identifiering. Det har som sagt varit viktigt för mig att kunna säkerställa deltagarnas 
anonymitet så att det finns väldigt små möjligheter att koppla samman deras uttalanden med deras 
person. Det gäller även andra personer som de nämner i intervjuerna, exempelvis lärare, handledare och 
andra studenter. Ibland framkom kritik mot lärare, handledare, praktikplatser och kurser och jag anser 
att det är ett betydelsefullt inslag för att producera ett rikt empiriskt material. Det innebär att deltagarna 
kände sig säkra på att ingen annan skulle få åtkomst till materialet, något som kunnat påverka deras 
relation med lärare och i ett senare skede deras betyg. 

5.9.2 Studiens transparens 

I en forskningsstudie där forskaren antar ett kvalitativt förhållningssätt utgör det en betydande del av 
studiens giltighet att forskaren redogör för samtliga steg i forskningsprocessen (jfr Kvale & Brinkmann 
2009: Silverman 2013). Jag har genomgående övervägt hur noga jag kan gå in på själva 
forskningsprocessen utan att riskera att röja deltagarnas, lärosätets eller programmens identitet. Vid 
några tillfällen har det haft påverkan på vad jag kan berätta om de olika programmen eller om lärosätet. 
Specifika detaljer som kan leda till identifiering av deltagare eller utbildningsprogram har därför 
genomgående undvikits i texten. Trots att jag har försökt minimera risken för identifiering kan jag se att 
det finns en potentiell risk att personer som är väl förtrogna med programmens upplägg och innehåll kan 
identifiera lärosätets namn. Jag bedömer dock risken som förhållandevis liten att det ska vara möjligt att 
identifiera enskilda deltagare. Detsamma gäller för de bakgrundsintervjuer som jag genomförde med 
programansvariga och som föregick studiens empiriproduktion. 

För att påvisa studiens transparens när det gäller vetenskapliga metoder som använts för produktion av 
det empiriska material och analys av det empiriska materialet har jag genomgående strävat efter att 
applicera så öppna och talande beskrivningar som möjligt över mitt tillvägagångssätt alltifrån 
rekrytering av intervjudeltagare till tematisering av materialet. Det medför att det är möjligt att noga 
följa studiens olika steg och hur de har samspelat för att uppnå syftet och kunna besvara 
forskningsfrågorna. Det finns även en fördel med öppna beskrivningar av upplägget i form av att 
undvika risken att lärosätet på något sätt förhindrat mig att företa mig en viss typ av analys, eller att visa 
på vissa resultat. 

5.9.3 Forskarens roll 

Tidigare har jag berättat om hur jag ser på forskarens aktiva roll som medproducent av kunskap i 
forskningsintervjuer. Resultat blir att jag inte ser forskningsintervjun som en objektiv metod för 
produktion av empiriskt material, utan att jag som forskare deltar i samtalet och på olika sätt påverkar 
dess resultat. I en forskningsintervju finns det alltid ett maktperspektiv närvarande mellan deltagare och 
forskare, dels under intervjuerna, dels efter att de ägt rum. I början av intervjuerna märktes att flera 
deltagare var påverkade både av att intervjun spelades in, och att de skulle dela med sig av sina tankar 
till mig som utomstående person. För att skapa trygghet under intervjuerna och sträva efter ett öppet 
samtal inleddes varje intervju med frågor om varför de sökt programmet. Det medförde att en god 
stämning skapades både i de enskilda intervjuerna och i gruppintervjuerna.  

58 
 

Jag kan också relatera till ett maktperspektiv när det gäller förhållandet mellan mig som forskare och 
intervjudeltagarna. Under de enskilda intervjuerna var samtalet märkbart mer beroende av mig som 
samtalsledare eftersom vi endast var två personer närvarande. Under gruppintervjuerna upplevde jag att 
min roll som forskare och samtalsledare blev mer nedtonad, och diskussionen tog istället fart snarare 
mellan intervjudeltagarna. Jag tidigare också berört deltagarnas eventuella påverkan av att de kände till 
min roll som lärare och doktorand, och därför upplevde att de behövde reflektera runt frågorna på ett 
sätt som ligger i linje med de uppsatta målen för högre utbildning. Flera gånger under samtalen möttes 
jag dock istället av ett upplevt samförstånd från deltagarnas sida där de kände gemenskap med mig som 
doktorand. Utifrån bedömer jag att risken för att de skulle resonera i linje med hur de tror att jag vill att 
de ska svara som förhållandevis liten. Däremot såg jag vinster med deras upplevelser av gemenskap, i 
form av att det förstärkte relationen mellan mig och deltagarna. Under intervjuerna uppkom ibland också 
frågor av praktisk karaktär angående deras egna studier. För att ytterligare etablera en relation mellan 
oss försökte jag så gott det gick att besvara frågorna, även om dessa ofta hellre lämpade sig för 
programansvarig eller studievägledare. 

Det är inte enbart under tiden när det empiriska materialet produceras som forskarens roll kritiskt bör 
diskuteras, utan även i relation till analysen av materialet längre fram i processen. Som forskare finns 
behov av att anta en viss distans till det empiriska materialet för att kunna analysera det. Distansen i det 
här fallet handlar till stor del om att som forskare betrakta sitt material från avstånd. En utmaning i det 
här forskningsprojektet har varit att materialet har producerats med så stor närhet till intervjudeltagarna 
och att forskaren i sig har utgjort ett redskap för att producera materialet tillsammans med deltagarna. 
Dessutom hade mening inte kunnat skapas i materialet utan att passera mig som forskare, vilket i sig 
utgör en svårighet när det gäller att distansera sig. Tvärtom går det också att betrakta som en fördel för 
att just skapa mening. Det finns ytterligare en utmaning i att distansera sig till det empiriska materialet. 
I det här fallet gäller det forskarens anställning inom högre utbildning och närhet till området 
akademiska studier och professionsinriktade moment. Det kan innebära att det redan innan studiens 
utförande finns förutbestämda perspektiv hos forskaren, som kan vara svåra att frångå senare. I den här 
studien betraktas dock närheten som en positiv faktor, som gynnat förförståelsen. Därtill har närheten 
till lärare och studenter bidragit till att kontakter lätt kunnat skapas, vilket har underlättat den empiriska 
studien. 

Sammanfattningsvis har jag genom studiens samtliga steg strävat efter att tillmötesgå intervjudeltagarna 
och att sätta deras rättigheter i första rummet. Mina reflektioner om forskningsetiska dilemman har både 
före, under och efter empiriproduktion utgått från Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 
(2002) och de fyra krav som ställs där på vetenskapliga undersökningar. Det har under arbetets gång 
varit en användbar källa för information kring de etiska dilemman som uppstod inom ramen för 
forskningsprojektet. 

Efter att studiens metodologiska förutsättningar och arbetssätt har diskuterats i detta kapitel utgörs 
kommande kapitel av en presentation av studenternas berättelser om sina informationsaktiviteter. 
Kapitlets berättelser ses som ett första steg i analysförfarandet och ligger till grund för studenternas 
berättelser har kunnat studeras utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv. 
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6 Studenters berättelser på väg mot arbetslivet 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska studien i form av genomförda intervjuer med 
studenter från fem olika utbildningsprogram på grundnivå där olika former av professionsinriktade 
moment ingår som en del av utbildningen. Utbildningsprogrammen presenteras också närmare och 
kontextualiseras i det här kapitlet. Beskrivningen av det empiriska materialet struktureras utifrån 
utbildningsprogrammen och föregås av en introducerande text om respektive program. Resultaten 
presenteras i följande ordning: det idrottsvetenskapliga programmet, marknadsföringsprogrammet, det 
personalvetenskapliga programmet, psykologprogrammet, samt socionomprogrammet. För varje 
program låter jag studenternas berättelser om sina informationsaktiviteter löpa i kronologisk ordning, 
från deras akademiska praktiker, via tidiga erfarenheter av samspelet mellan utbildning och yrkespraktik 
genom professionsinriktade moment, fram till deras erfarenheter senare under utbildningen. 
Studenternas berättelser har jag satt samman utifrån samtliga studenters utsagor från respektive program, 
vilket innebär att skillnader och likheter mellan programmen framkommer tydligt. Studenterna 
framställer sina erfarenheter av utbildningen med avseende på informationsaktiviteter i relation till 
professionsinriktade moment och kontakten med yrkespraktiken, som sker under utbildningen. I fokus 
för resultatpresentationen står beskrivningar av studenternas informationspraktiker som har identifieras 
i materialet. Dessa identifierades genom närläsning och tematisering av det empiriska materialet (se 
avsnitt 5.8). Tematiseringen skedde genom att berättelser som rörde liknande aspekter i materialet 
samlades inom ett och samma tema. Samtliga teman beskriver studenternas informationspraktiker och 
är utformade utifrån handlingar och aktiviteter som de berättar att de utför i relation till sina studier och 
professionsinriktade moment. 

De tematiska beskrivningarna av det empiriska materialet som görs här ligger också till grund för 
analysen som jag gör i kapitel sju till tio. I slutet av kapitlet presenteras en modell som visar på 
studenternas väg för att under utbildningens gång närma sig ett yrke, vilken grundas i studenternas 
berättelser och fungerar som grund i kapitel sju till tio.  

För att beskriva programmen har jag tagit avstamp i utbildningsplaner, samt i genomförda 
bakgrundsintervjuer med programansvariga. För att undvika risk för identifiering av intervjudeltagarna 
används fiktiva namn. 

6.1 Idrottsvetenskapligt program 

Det idrottsvetenskapliga programmet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot ledarskap inom 
idrotten. Programmets huvudämne är idrottsvetenskap och i programmet ingår kurser som är inriktade 
såväl mot föreningslivet och idrottens roll i samhället, som ledarskap i idrottssammanhang. Även 
ekonomi, projektledning, marknadsföring och entreprenörskap ingår. Fokus läggs på att studenterna ska 
utveckla kompetens för att kunna stärka idrotts- och föreningsliv. Programmet är till stor del inriktat 
mot idrott, hälsa och ledarskap, men studenterna kan arbeta inom flera olika sektorer efter avslutad 
utbildning, som idrott, hälsa, fritid och evenemang (intervju a). Utbildningen är generell och studenterna 
får ingen konkret yrkestitel när de tar examen, vilket gör att de till stor del behöver skapa sin egen 
arbetsmarknad. I sektorn finns idag stort intresse från tidigare studenter för att anställa nyutexaminerade 
eftersom de känner till studenternas specifika kompetens. Studenterna påbörjar i flera fall utbildningen 
med en tanke om att utbilda sig till tränare inom idrotten. Under utbildningen möter de nya perspektiv 
på ledarskap, vilket gör att de ofta istället får olika ledaruppdrag inte endast inom idrotts- och 
föreningsliv. 
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Majoriteten av studenterna är engagerade som aktiva eller ledare inom en eller flera idrotter och att 
idrotten ses som en förutsättning för att studera på programmet. Att vara aktiv utövare eller ledare inom 
en idrott är emellertid inget krav för att antas till programmet, men det är en stark rekommendation från 
programansvarig och lärarna som undervisar på programmet (intervju a). Anledningen är att stor del av 
undervisningen och uppgifterna går ut på att studenterna ska ges möjlighet att applicera uppgifterna från 
utbildningen kontinuerligt i praktisk verksamhet. I utbildningsplanen beskrivs det som en möjlighet för 
studenterna att använda sin egen relation till idrotten som bas för att genomföra uppgifter. Det specifika 
med det idrottsvetenskapliga programmet är också att studenterna har ett stort idrottsintresse gemensamt 
med lärarna. Även lärarna är ofta aktiva som utövare eller ledare inom idrotten.  

Varje år antas 45 studenter till programmet, dels genom betygsurval, dels genom ett särskilt urval baserat 
på personligt brev som biläggs ansökan. En tredjedel av studenterna antas via det särskilda urvalet.  

Utbildningen satsar mycket på att ha en nära och jämn kontakt med fältet och sina samarbetspartners i 
form av föreningar och organisationer, varför professionsinriktade moment ofta förekommer i kurserna. 
Under första året ingår genomförande av en föreningsanalys i samarbete med en idrottsförening, och 
studenterna genomför också idrottsdidaktiska aktiviteter för befintliga träningsgrupper (intervju a). 
Under programmets andra år genomförs ett fältarbete och det är även under det andra året som 
studenterna påbörjar det uppdragsbaserade lärandet, vilket ofta genomförs i projektform. 
Uppdragsbaserat lärande är ett tillfälle för studenterna att koppla samman en praktisk verksamhet, för 
det mesta på uppdrag av olika organisationer, med utbildningens teoretiska delar. Fokus ligger på att 
studenterna aktivt ska driva, genomföra och utvärdera ett projekt. Andra former av professionsinriktade 
moment kan enligt utbildningsplanen vara seminarier och besök av gästlärare från fältet, samt 
studiebesök och studieresor. Programansvarig berättar att utbildningen skulle kunna bli bättre på att 
överbrygga glappet mellan utbildning och yrkesliv genom att exempelvis arrangera 
arbetsmarknadsaktiviteter och knyta fler samarbetspartners i form av föreningar och organisationer till 
programmet. 

6.1.1 Kan kritiskt förhållningssätt leda till förändring? 

Idrottsvetarstudenterna berättar att ett kritiskt tänkande genomsyrar deras utbildning. Pontus 
demonstrerar att källkritik finns ständigt närvarande i utbildningen och säger att han ser det som ett 
användbart verktyg i framtiden. Han säger också att han haft stor nytta av ett källkritiskt tänkande under 
utbildningen genom att han är mer kritisk vid val av vetenskapliga artiklar och att han förhåller sig mer 
kritisk till olika situationer och händelser (intervju 1). 

[J]ust med forskningen och så, att leta reda på informationen […], det har jag kunnat dra nytta av, 
det har jag kunnat göra faktiskt, [att] vara kritisk. Det är också en grej du har gått igenom väldigt 
mycket på, att du inte tar saker och ting för givet utan att är det verkligen såhär och så att man […] 
kanske inte baserar allt på en källa utan […] backar upp med 20-30 källor istället, det har jag också 
lärt mig […]. Man är mer kritisk till vad man gör […], att ingenting är rätt eller fel och allting sker 
under utveckling och det kommer [det] alltid [att] göra. 

    (intervju 1, idrottsvetarprogrammet, termin 5) 

Att våga ifrågasätta och att ta plats framstår som en central del av utbildningen, särskilt eftersom 
ledarskap står i fokus. Studenterna upplever att en dominerande del av utbildningen syftar till att de 
framöver ska ta en framträdande roll inom idrotts- och föreningsliv och ifrågasätta invanda roller och 
handlingsmönster på arbetsplatsen. Något som studenterna tydligt poängterar i sina berättelser är att de 
i framtiden kommer att ha en framstående roll i att vara en innovativ kraft på arbetsplatsen och i 
föreningslivet, samt att föra in nytänkande i föreningar och organisationer (intervju 10). De kommer 
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ofta tillbaka till vikten av att våga ta plats på arbetsplatsen och att föra fram nya förslag och idéer, vilket 
betonas under hela utbildningstiden. Studenterna berättar att de ser sig själva som de som ska utveckla 
idrotten i framtiden.  

Idrottsvetarstudenterna reflekterar över hur sektorn kommer att ta emot nytänket, och de talar om att en 
av deras uppgifter är att presentera sina förslag på ett sätt som intresserar fältet. De är medvetna om att 
det kan finnas ett visst motstånd, eftersom yrkespraktiken framstår som något ovillig till förändring i 
vissa fall. I motsats till det berättar de att de ibland känner press genom att de som nyutexaminerade 
förväntas komma med nya perspektiv och lösningar på yrkespraktikens problem. Kreativitet hos 
nyanställda medför ofta höga förväntningar från arbetsgivaren, förutspår Anette (intervju 10). 

6.1.2 Hur kan en riktning pekas ut genom kommunikation? 

Idrottsvetarstudenterna berättar om god sammanhållning inom programmets olika årskullar där 
studenterna umgås och hjälper varandra. De nämner att de brukar säga att det finns en inkluderande anda 
kopplad till utbildningen. Studenterna frågar exempelvis tidigare studenter om arbetsmöjligheter efter 
studierna (intervju 10). Några av dem reflekterar över att de som yrkesverksamma gärna anställer 
personer som har studerat på det idrottsvetenskapliga programmet. 

Idrottsvetarstudenternas uppgifter går ut på att de på olika sätt kommunicerar med fältet. Många 
uppgifter handlar om att studenterna ska genomföra ett projekt i samverkan med en förening eller annan 
organisation. Olika uppgifter kräver olika mycket samverkan och studenterna berättar också om stora 
skillnader i engagemanget från föreningarnas sida. Många gånger upplever studenterna att när de 
samarbetar med en organisation utgörs samarbetet ibland av envägskommunikation från studenternas 
sida där de genomför intervjuer med yrkesverksamma och därefter sammanställer uppgiften med hjälp 
av det insamlade materialet. Problematiken ligger enligt studenterna i att de ofta inte får feedback från 
organisationen, trots att de delger dem resultatet av uppgiften i form av rapport och muntlig presentation 
av resultatet (intervju 10). Studenterna får alltså ta del av information och kan utföra uppgiften, men 
mottar ingen respons på förslag eller utförande, vilket medför att studenternas utvecklingsmöjligheter 
blir begränsade. Algot beskriver att föreningar som studenterna samarbetar med ställer upp enbart för 
att vara till hjälp för studenterna eller för att det ser bra ut och inte för att de är intresserade av 
studenternas återkoppling (intervju 11). Jacqueline har å andra sidan märkt att föreningar visat intresse 
för att ta del av studenternas rapporter, men att det beror på vem som är föreningens ordförande och om 
personen ser potentialen i studenternas arbete (intervju 11). Hon berättar att hon inom sitt tränaruppdrag 
uppmärksammat att vissa förslag har applicerats i föreningen. 

Ett problem för idrottsvetarstudenterna är att lokala föreningar får förfrågan om samverkan varje år från 
programmets studenter, varför föreningarna uppnår mättnad för att samarbeta med studenter med 
liknande uppgifter (intervju 10). Det leder till att föreningarna är mindre positiva till samarbete. Algot 
påpekar att det ligger olika anledningar bakom att föreningar tackar nej till samarbete. En anledning kan 
vara rädsla för att studenterna ska finna brister med föreningens arbete. Algot säger att det är enklast att 
komma i kontakt med en förening där någon i studentgruppen är aktiv som utövare eller tränare. Det ger 
en ingång till föreningen. Studenterna anger dock att det är bättre att föreningar tackar nej om de inte 
har tid att aktivt delta i samarbetet eftersom de hellre vill samarbeta med engagerade föreningar. 
Jacqueline ser att en orsak till att föreningarna tackar nej kan vara styrelsens sammansättning. I en 
förening som hennes studentgrupp var i kontakt med inför en projektuppgift  
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var det […] en ordförande som jag fick bilden av att han sitter som ordförande för att ingen annan 
vill sitta som ordförande så som det är i många föreningar medan den förening som vi gjorde det 
på som inte heller hade blivit gjord på innan, där satt det en ordförande som verkligen brann för 
det här och han ville utveckla föreningen och hade […] hur mycket drömmar och visioner som 
helst och då är det nog lättare.             (intervju 11, idrottsvetenskapligt program, termin 3) 

Trots mättnaden som finns bland föreningarna har några studenter hittat mindre nystartade föreningar 
för samarbete, från vilka intresset varit stort betonar Jacqueline. De har sett studentsamarbetet som en 
möjlighet att få sin verksamhet analyserad av en extern part (intervju 11). Samtidigt påpekar Algot att 
projektuppgifternas syfte inte är att utveckla föreningens arbete, utan att ge studenterna möjlighet att 
samla information om föreningen som ska ligga till grund för deras uppgift. Föreningarna ”gör det mer 
för vår skull” nämner han. ”Vi ska inte komma och hjälpa dem utan det här är för vår utbildnings skull” 
(intervju 11). 

6.1.3 Hur utbyts information med fältet? 

Med början på första terminen på idrottsvetarprogrammet finns flera olika uppgifter där studenterna ska 
kontakta en förening och inom ett visst tema genomföra intervjuer med föreningens styrelse. Algot 
reflekterar över vilken information som föreningarna väljer att dela med sig av och vad de inte 
informerar studenterna om. 

Det är intressant [att] höra […]hur det går till, hur det ser ut, […] ofta när man intervjuar så är det 
ju bara guld och gröna skogar […] tyvärr så då tappar man ju lite men […] jag tycker det är roligt 
på det viset när man väl kommer ut och får höra hur det är och […] det ger en ytterligare bild.
            (intervju 11, idrottsvetarprogrammet, termin 3) 

Algots beskrivning visar att föreningarna väljer att låta ofördelaktig information stanna inom föreningen, 
vilket skapar ett läge där studenterna inte får möjlighet att analysera dilemman i yrkespraktiken. 
Studenterna möter en ovillighet under utbildningen i form av att föreningarna inte är villiga att dela med 
sig av viss information och därför skickar de ibland runt studenterna mellan olika personer. Algot 
konstaterar att det kan handla om att styrelsemedlemmarna inte vet var den aktuella informationen finns 
att hämta och vilken information som ska vara offentligt tillgänglig via exempelvis årsredovisningen 
(intervju 11). 

Några av studenterna har annorlunda upplevelser då de har fått tillgång till all information som de 
efterfrågat (intervju 1). De berättar även att de av ordföranden fått tillgång till kontaktuppgifter till 
styrelsemedlemmar för att kunna ta kontakt och få mer information (intervju 11). Skillnaden mellan att 
utbyta information med ett företag eller organisation och en ideellt driven förening är att föreningens 
styrelsemedlemmar ofta arbetar ideellt med sitt uppdrag och därför har begränsat med tid för att 
kommunicera med studenter. Det medför att studenterna ägnar mycket tid åt att efterfråga information 
och att påminna styrelsemedlemmar om svar. 

6.1.4 Stärka självförtroendet under resans gång 

Idrottsvetarstudenterna ger ofta uttryck för att kunskapsutveckling sker på flera olika plan fortlöpande 
under utbildningen. Efter en tids studier ger studenterna uttryck för skillnader mellan utbildning och 
yrkespraktik och även skillnaden mellan kunskap i akademiska studier kontra kunskap i yrkeslivet. På 
många sätt grundas studenternas uppfattningar i att de möter en slags idealbild av yrkespraktiken under 
utbildningen, men att den skiljer sig från hur det egentligen fungerar (intervju 11). För studenterna i 
slutet av utbildningen betraktas yrkespraktiken i ett nytt perspektiv genom kunskapen från utbildningen 
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(intervju 11). Jacqueline arbetar extra som tränare för en grupp ungdomar och är ansvarig för att lägga 
upp träningsaktiviteterna för sin grupp. Hon säger att ”jag har […] min grupp som jag är ansvarig för 
och […] det är ju ständigt att man får nya idéer och […] tankar” (intervju 11). Hon kan på så sätt vara 
delaktig i yrkespraktiken utveckling allteftersom hennes kunskap växer under utbildningen. 

Mot slutet av utbildningen blir det allt viktigare för studenterna att skaffa erfarenheter inom yrkeslivet 
innan de tar steget ut i det. Studenterna berättar att extrajobb inom sektorn innebär att de är ”inne i 
cirkeln” redan under utbildningen (intervju 10). En av de positiva aspekterna med att ha ett extrajobb 
inom sektorn är att ett kontinuerligt sker ett samspel mellan studier och yrkespraktik. ”[J]u mer råd jag 
kan få, samtidigt som jag försöker och skapa mig ett arbete, desto mer kunskap och kontakter ger det 
mig,” återger Pontus (intervju 1). Studenterna beskriver att de därför blir mindre beroende av 
professionsinriktade moment om de har extrajobb inom sektorn (intervju 11). Med erfarenheterna 
kommer också en förståelse för problem som kan uppstå i yrkespraktiken och dess lösningar (intervju 
10). 

Idrottsvetarstudenterna framhåller att de under studiebesök och samverkan med fältet får bekräftelse på 
att de har kunskap om yrkespraktikens förhållningssätt och struktur. Anette säger att ”ibland så får man 
ju det bekräftat också att de kanske gör så som vi […] hör att det ska vara så att det är ju också roligt ju, 
när de säger att […]. [J]a, men okej, då ger det något det vi läser” (intervju 10). Bekräftelse av kunskapen 
ger stärkt självförtroende och en känsla av att ”komma ut och verkligen känna att ’ja, men det här kan 
ju jag’” (intervju 10). 

Studenterna berättar att skaffa sig erfarenheter i yrkeslivet samspelar för dem med att börja bygga 
nätverk. En av flera viktiga erfarenheter från utbildningen anser de är att våga kontakta personer inom 
föreningslivet och olika organisationer (intervju 10). Det ses av studenterna som en förutsättning för 
arbetssökande i framtiden. Dessutom underlättar kontakter i yrkeslivet för studenterna när de genomför 
uppgifter i samverkan med föreningslivet. De beskriver att de på så sätt lättare får kontakt med till 
exempel en förening som är öppen för samarbete (intervju 11). Dessutom bidrar uppgifterna också till 
att relationer mellan studenter och föreningar och organisationer upprätthålls och ger studenterna ett 
nätverk för arbetssökande efter examen (se även intervju 1). Uppgifternas karaktär gör att studenterna 
anser att deras medvetenhet om föreningslivets uppbyggnad ökar, och studenterna hittar föreningar som 
de annars inte skulle ha känt till. Det ger också studenterna bredd i kontaktnätet och kunskap om hur 
olika föreningar arbetar och deras struktur. Studenterna beskriver att de uppmanas att på eget initiativ 
skapa kontakter med bakgrund i kontaktnätets betydelse för nyutexaminerade som ska ta steget ut i 
yrkeslivet. Inom idrottssektorn annonseras få tjänster ut och studenterna är därför beroende av ett 
kontaktnät, berättar Pontus (intervju 1). 

På det idrottsvetenskapliga programmet utmärker sig studenterna genom att de både har ett stort 
idrottsintresse och att de flesta har tränaruppdrag inom föreningslivet utöver studierna. En vilja att 
utveckla idrottssektorn och bidra med kompetens finns uttalat bland studenterna, särskilt hos de 
studenter som hunnit längre i sin utbildning. Förändringsviljan ställer också krav på studenternas 
prestationer och skapar en press på dem att forma sin egen arbetsmarknad. Sammanfattningsvis ger det 
idrottsvetenskapliga programmet studenterna flera möjligheter att på olika sätt samverka med 
föreningslivet under utbildningen, vilket medför att studenterna ökar sin kunskap om yrkespraktiken 
och att de kan utöka sina kontaktnät under utbildningens gång. 
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6.2 Marknadsföringsprogrammet 

Marknadsföringsprogrammet är ett brett program som syftar till att studenterna ska arbeta med 
utveckling av kommunikation, ledarskap och marknadsföring i strategiska positioner inom olika typer 
av organisationer, gentemot konsumenter eller företag (intervju b). Därför fokuserar en stor del av 
utbildningen marknadsföring ur ett ledarskapsperspektiv och mindre på reklam och hantering av 
specifika mjukvaruprogram. Programmets tre år har olika inriktningar för att ge studenterna verktyg för 
att kunna diskutera marknadsföring som begrepp och identifiera en marknad såväl som praktiska verktyg 
för marknadsföring. De flesta börjar efter examen som trainee eller säljare på ett företag och går sedan 
vidare till andra uppdrag (intervju b). 

Marknadsföringsprogrammet är treårigt med internationell antagning, vilket innebär att hälften av de 60 
studenterna som antas varje år är internationella. Programmet ges på engelska, vilket innebär att all 
kurslitteratur och all undervisning är på engelska. Studenterna får efter utbildningen en kandidatexamen 
i huvudområdet företagsekonomi. Även nationalekonomi och rättsvetenskap berörs inom ramen för 
programmet.  

Programmet arbetar utifrån terminsteman och första termin innehåller grundläggande 
marknadsföringsteori, den andra ägnas åt kunden och kundens perspektiv medan den tredje terminen tar 
upp frågor om erbjudandet från företagets perspektiv. Efter att studenterna under termin fyra haft 
möjlighet till utlandsstudier kommer de åter till programmet under termin fem och sex och läser kurser 
som behandlar olika sätt att möta marknaden, antingen från ett företagsperspektiv eller 
konsumentperspektiv (intervju c). Sista terminen ägnas åt examensarbete där fördjupningen från termin 
fem ska användas (utbildningsplan). Inom programmet finns ett upplägg med fokus på regelbundna 
seminarier och grupparbeten. 

Programmets professionsinriktade moment går ut på att studenterna blir tilldelade och får samarbeta 
med ett företag inom det lokala näringslivet där de får vara delaktiga i att både diskutera och presentera 
lösningsförslag till företagets marknadsföringsinriktade problem. Det innebär att studenterna behöver 
upprätthålla en kontinuerlig kontakt med företagen under kursens gång och att de förhandlar fram 
lösningsförslag med företagen (intervju b och c). Utöver samarbetet med näringslivet på den här kursen 
finns ett projekt under tredje terminen där studenterna ska vidareutveckla en produkt. Inom ramen för 
projektet rekommenderar lärarna studenterna att kontakta ett lämpligt företag som både kan ge och få 
input, men det ingår inte som obligatoriskt i uppgiften (intervju b). Det är också vanligt att studenterna 
skriver sitt examensarbete i samverkan med ett företag. 

6.2.1 Formas till ett kritiskt förhållningssätt i utbildningen? 

Kritiskt tänkande är aktualiseras ständigt under föreläsningar, seminarier och projektuppgifter säger 
marknadsföringsstudenter på termin 5 (intervju 13). Ofta implementeras kritiskt tänkande vid 
informationssökning relaterad till studierna och särskilt vid valet av vetenskapliga artiklar. Även att 
använda vetenskaplig information står i fokus i utbildningen utifrån studenternas utsagor. De berättar 
genomgående att stor vikt läggs vid att utveckla studenternas färdigheter i att skriva akademiskt och 
kopplingen till forskning. Det här sker redan under programmets första termin. Även om en del av 
uppgifterna på marknadsföringsprogrammet har praktisk karaktär beskriver studenterna att de alltid 
kopplar uppgifterna till kurslitteraturen och förankrar i relevant forskning. Diskussionen om 
vetenskaplighet pågår fortlöpande och studenterna återger att vetenskapligheten finns naturligt i alla 
uppgifter (intervju 2, intervju 14). Adnan på termin ett berättar att lärarna uppmanar studenterna att 
förhålla sig kritiska även till kurslitteraturens innehåll (intervju 2). Några studenter säger dock att ett 
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akademiskt fokus färgar utbildningen och ibland blir alltför starkt. Studenterna berättar att de därför 
måste anpassa sig till ett akademiskt fokus för att kunna fullfölja utbildningen (intervju 13). Studenterna 
beskriver också att i början av utbildningen har de svårt att förstå varför ett akademiskt fokus är så 
framträdande eftersom de inte kunde relatera dessa kunskaper till yrkeslivet. 

I början av utbildningen beskriver marknadsföringsstudenterna att kurserna på programmet har en 
övergripande karaktär och att kursernas syfte och relation till marknadsföring är otydligt. De tycker 
också att det är svårt att se relevansen i professionsförberedande kunskap och att applicera den i 
yrkespraktiken. Studenternas berättelser kan liknas vid bilden av ett tomrum vid osäkerhet om kursernas 
syfte och innebörden av de centrala begreppen. Lolo säger om den breda utbildningen att ”[d]et är det 
som är så kul också, man kan ju göra så mycket, alltså man kan ju välja och läsa vidare för att gå rakt 
på sak, jobba med eget företag eller med andra [projekt]” (intervju 13). 

Marknadsföringsstudenterna beskriver trots detta att om de inte har kunskap från akademiska studier 
med till yrkespraktiken medför det att de istället för att grunda sina beslut i teorier och analysmetoder 
får göra ogrundade beslut utan förankring (intervju 13). Flera studenter upplever svårigheter att koppla 
konkreta situationer under professionsinriktade moment till kurslitteraturens teorier. Svårigheterna finns 
i att undervisningens syfte, förklarar några studenter, är att förmedla idealbilden av en fungerande 
verksamhet, medan studenternas erfarenheter utifrån professionsinriktade moment är att det är svårt att 
få verksamheten att fungera så.  

6.2.2 Närma sig ett yrke genom att diskutera? 

Marknadsföringsstudenterna framhåller återkommande betydelsen av att diskutera med varandra. De 
poängterar att diskussionen och informationsutbytet mellan studenter är värdefullt men att också lärarna 
har en betydande roll dels för att åstadkomma arenor för diskussion mellan studenter, samt mellan lärare 
och studenter, till exempel seminarier (intervju 13). En förutsättning för att seminarier ska vara givande 
för studenterna är att seminariegruppen består av engagerade seminariedeltagare. Informationen som 
studenterna möter vid seminarierna uppfattar de som viktiga för deras lärande (intervju 14). Det är bland 
annat konstruktiva kommentarer från lärare och andra studenter som är betydelsefulla för att de ska 
komma vidare i sitt tänkande (intervju 14). Studenterna liknar också diskussionen med att samtala och 
utbyta information med kollegor i yrkeslivet (intervju 13).  

Lolo säger att relationen mellan lärare och studenter på marknadsföringsprogrammet är strikt uppdelad 
i ett ’vi och dem’. Hon ser hellre en mer avslappnad relation med ett klimat där studenterna känner sig 
bekväma i interaktionen med lärarna. Studenterna önskar en närmare kontakt med lärarna eftersom det 
kan lägga en grund för kontaktskapande (intervju 13). De vill börja skapa sina professionella nätverk 
redan under utbildningen och därför är en god relation med lärarna en förutsättning för att gå vidare. 

6.2.3 Röra sig mot ett yrke genom samverkan 

Inom ramen för marknadsföringsprogrammet finns många möjligheter för studenterna att kommunicera 
och samverka med näringslivet. Ibland är kommunikationen mellan studenter och organisationen en 
förutsättning för uppgiftens genomförande och andra gånger kan studenterna välja samverkan för att 
söka information till uppgifter (intervju 14). Det kan handla om allt från att inhämta information om 
företagets marknadsföring, eller att genomföra examensarbetet på uppdrag av ett företag.  

Marknadsföringsstudenterna arbetar under utbildningen med flera projektuppgifter som går ut på att de 
föreslår marknadsföringsåtgärder åt fiktiva företag. De är fria att hämta information hos verkliga företag 
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som de på så sätt kan använda som förlaga för att bygga upp sitt fiktiva, vilket de emellertid sällan gör 
(intervju 14). Gabriel berättar att det krävs ett innovativt företag för att studenterna ska kunna använda 
det för att inhämta information, vilket gör att de istället söker information via nätet. Han ser samtidigt 
kritiskt på förfaringssättet, både från studenternas och lärarnas håll. Han betonar att studenterna kan vara 
mer aktiva i att söka efter ett lokalt företag att samarbeta med, samt att lärarna kan uppmana studenterna 
att samverka med det lokala näringslivet. 

På näst sista terminen arbetar studenterna med en projektuppgift som går ut på att samarbeta med ett 
lokalt företag och hjälpa dem med en del av deras marknadsföring (se t ex intervju 13, 14). Tanken är 
att studenterna ska inhämta information från företaget och använda informationen för att genomföra 
uppgiften, och för att utvecklas kunskapsmässigt genom att ta del av reella problem. Studenterna tilldelas 
en kontaktperson på företaget och en handledare från utbildningen och kursen mynnar ut i att 
studenternas projekt presenteras för representanter från de olika företagen. Genom uppgiften får 
studenterna insyn i näringslivet och i sektorn. De genomför projektet som ett fiktivt projekt i yrkeslivet 
och de implementerar föreslagna åtgärder. Företaget föreslår förbättringar och därefter diskuterar 
studenterna åtgärderna med sin handledare. Lolo påpekar att en del av uppgiften innebär ett ödmjukt 
förhållningssätt till företaget och att lyssna på deras behov (intervju 13). Därtill kommer också att 
förhålla sig till de ramar som finns för företagets marknadsföring, som exempelvis budget.  

Uppgiftens genomförande kräver att företaget är villiga att dela med sig av information eftersom det är 
uppgiftens grund. Studenterna tycker att det är ganska enkelt att få tillgång till information som de 
behöver om samverkansföretagen (intervju 13). Cornelia ger ett exempel från ett samtal med ägaren till 
företaget som hennes grupp samarbetat med och ”han hade inget problem med att dela med sig så, det 
är ju i vilket fall offentlig information men han pratade gärna om det för att förklara vad han anser vara 
vad som håller dem bak” (intervju 13). Cornelia ger uttryck för att företagen i de flesta fall är villiga att 
dela med sig av sina problem. Studenterna upplever att det är viktigt att företagen delger problem och 
hinder inom företaget så att de kan väga in helheten i sin uppgift. 

I några fall upptäcker studenterna att företaget har problem som de inte vill diskutera med företaget utan 
som de istället tar upp med sin handledare (intervju 13). Projektuppgiften gör att studenterna får 
möjlighet att interagera med näringslivet och delvis passera gränsen mellan utbildning och yrkesliv. De 
samlar erfarenheter från yrkespraktiken som de kan ta med sig tillbaka till studierna. Det går därmed att 
urskilja en utveckling av studenternas informationsaktiviteter över tid. Under projektuppgiften får 
studenterna möjlighet att prova att arbeta med marknadsföring och de får kunskap om yrkespraktiken 
fungerar. Studenterna berättar exempelvis att under projektuppgiften  

kom det upp problem […] som vi var tvungna att lösa snabbt […] och det är sådana grejer man 
har nytta av sedan i arbetslivet också att ’oj, nu blev det lite panik här med några skyltar som var 
fel, då måste vi lösa det snabbt’ […]. Det är inte bara att man lär sig teori i den här grejen 
[uppgiften, min anmärkn.] nu utan nu lärde man sig även hur det är i verkliga livet. 

            (intervju 14, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Studenterna ger uttryck för att problemlösningsförmåga är en viktig kunskap i yrkespraktiken (jfr bilaga 
8) och att det är kunskap som de tar med sig från samverkan i projektuppgiften. De pekar även på att 
uppgiften inte enbart handlar om att lära sig att applicera olika teorier, utan även andra typer av kunskap 
såsom förmåga att lösa problem och att lyssna in företagens behov. Tanken är också att projektuppgiften 
ska medföra att studenterna kan ta med sig kunskap tillbaka till de lärosätesbaserade studierna. Conrad 
berättar att hans grupp hade begränsad kontakt med företaget och att han därför kommer att ta med sig 
begränsad kunskap tillbaka till studierna. Däremot reflekterar han över att han tog med sig kunskap om 
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teorier och teoretiska modeller in i projektuppgiften som gruppen använde för att ge företaget 
lösningsförslag på deras problem (intervju 14).  

Lolo, Cornelia och Ninia beskriver de i början av utbildningen arbetar mestadels med uppgifter baserade 
på fiktiva företag och ser då uppgifterna som en tävling gentemot andra studenter. Fokus skiftar dock i 
slutet av utbildningen då de istället samarbetar med riktiga företag, vilket också innebär att de ser 
fördelen med att hjälpa varandra för att presentera goda lösningsförslag för företagen. 

C [V]i vill som studenter i marknadsföring vara bra. [V]i vill att företaget ska tycka att vi är bra 
så då vill vi hjälpa varandra så att alla är bra och inte så att den är bättre än den andre  
N Ja, det är ju mycket mer så nu faktiskt att man ser varandra som ’colleagues’ 

            (intervju 13, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Cornelia säger att en av de stora skillnaderna mellan att arbeta med ett fiktivt företag och ett verkligt är 
att när det gäller fiktiva företag kan studenterna vara mer kreativa i sina lösningsförslag eftersom de är 
i princip fria att sätta ramarna själva (intervju 13). 

Jasmine konstaterar likaså att skillnaden mellan att samarbeta med ett verkligt företag och ett fiktivt är 
att hon börjar fundera mer på vad som skulle hända om företaget väljer att omsätta deras förslag i 
praktiken. 

Jag tror att man börjar tänka lite efter att man faktiskt har pratat med ett företag och verkligen haft 
kontakt med dem, att man tänker lite mer på resultaten efter att arbetet är slut möjligtvis. Nu har 
jag ju inte[…] lagt så mycket fokus på det men […] däremot så börjar man fundera lite på [..] vad 
händer om de […] kanske gillar vår plan och de vill sätta det i verket och verkligen gå efter det 
[…], man börjar tänka lite så tror jag.             (intervju 14, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Det som Jasmine beskriver här är att hon börjar reflektera över yrkespraktikens normer och struktur. 
Förutom det säger Gabriel att han tar med sig kunskap om hur diskussion och argumentation fungerar i 
yrkespraktiken. 

Några studenter berättar att företagen ibland verkar skeptiska till att genomföra deras förslag eftersom 
de inte ser studenter som jämlika kollegor (intervju 13). Det kan hindra dem att ta till sig nytänkande. 
Många företag är positivt inställda men trots det kan implementeringen orsaka problem. Flera företag 
har valt att genomföra kampanjer som studenter föreslår men har haft svårt att genomföra förändringar 
som syftar till kontinuerlig utveckling över tid. Alva förklarar att hennes samverkansföretag var väldigt 
öppet och dessutom intresserade av att studenterna kunde föra deras marknadsföringsarbete framåt 
genom nya idéer och förslag (intervju 14).  

6.2.4 Osäkerhet inför övergången till yrkeslivet 

Projektuppgiften medför att marknadsföringsstudenterna möter olika arbetsplatsers specifika 
förutsättningar, samt att projektuppgiften gynnar kommunikationen mellan studenter och arbetsgivare. 
Samverkan genom projektuppgifter ger arbetsgivare en uppfattning av vilka kunskaper studenterna har 
med sig från akademiska studier, vilket studenterna tror kan vara svårt för dem att veta annars (intervju 
14). Arbetsgivare efterfrågar ibland mer konkreta kunskaper hos nyutexaminerade och det anges även 
som krav i många platsannonser, beskriver flera studenter. En av studenterna poängterar emellertid att 
arbetsgivare har förståelse för att nyutexaminerade behöver ett tag att komma in i processerna på 
arbetsplatsen (intervju 14).  
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Studenterna ger uttryck för mycket osäkerhet i samband med samarbetet med näringslivet, men de säger 
också att självförtroendet ökar när de upptäcker att de har kunskap att dela med sig av till företaget, samt 
att de som studenter har mer kunskap än företaget i vissa frågor (intervju 13). Därmed får studenterna 
känslan av att de kan utveckla företagets marknadsföring, vilket även ökar självförtroendet i deras 
professionella roll. Från företagens sida upplever studenterna många gånger att de är intresserade av att 
ta emot förbättringsförslag, men att olika omständigheter innebär att de inte kan förverkliga alla förslag. 
”De verkligen litar på oss känns det som”, säger Lolo (intervju 13). 

Senare under utbildningen framhåller studenterna att de känner osäkerhet inför övergången mellan 
utbildning och yrkesliv. De uppfattar att de blir ifrågasatta för att de ska bli marknadsförare och vad de 
ska arbeta med i framtiden (intervju 13). Cornelia tycker att det är svårt att beskriva vad hon vill arbeta 
med då marknadsföring är ett brett område. Det gör att hon har svårt att se relevansen i studierna och 
har svårt att avgöra vilken kunskap som är viktig. Det medför att hon också har svårt att bemöta 
ifrågasättande kring yrkesrollen. Studenterna framhåller att 

L [s]edan tror jag att vi hade blivit mer bekräftade om vi hade lärare som var mer konkreta, […], 
på vad man kan göra och så, så vi vet, […], att det är värt och läsa det här […]. Det är klart att 
under de här tre åren så har man varit såhär ’ja, men gud’ bara […] innan sommaren så var jag 
såhär, ’alltså, vad håller jag på med, vad är det jag ska göra, vad är marknadsföring, vad kan man 
göra?’ Men sakta men säkert känns det som att det någonstans börjar brusa ut och […] lösa sig 
lite, eller så har jag kommit till […]terms med att man bara… 
N Ja, det är någonting, du kan […]… 
C Jag vet fortfarande inte vad jag ska göra så… [skratt] 
L Alltså, det känns bara, jag behöver inte tänka på det än, kanske därför man är så lugn, bara det 
löser sig                 (intervju 13, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Diskussionen mellan Lolo, Ninia och Cornelia visar att studenterna under utbildningen i större 
utsträckning kommer fram till hur de kan agera inför framtiden och det minskar osäkerheten i 
övergången mellan studier och yrkesliv. 

6.2.5 Skapa kontaktnät som ett led i övergången till yrkeslivet? 

Marknadsföringsstudenterna berättar att en av de främsta orsakerna de ser till att ha professionsinriktade 
moment i utbildningen är tillfällen för kontaktskapande i yrkeslivet och början till uppbyggnaden av 
yrkesmässiga nätverk. Kontakterna kan efter examen leda vidare till anställning och flera studenter tror 
att kontaktnätet leder till framtida jobb (intervju 12). Många studenter har eget engagemang i 
nätverksbyggande och det finns också mycket arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter som de kan delta i 
under utbildningen. 

Lärosätet genomför årligen arbetsmarknadsdagar som är riktade mot specifika program, exempelvis 
marknadsföringsprogrammet. På arbetsmarknadsdagarna bjuds företag och organisationer in som anses 
intressanta för studenterna att skapa kontakter med, och det finns också möjlighet för studenterna att 
delta i olika arbetsmarknadsaktiviteter som kontaktsamtal med relevanta aktörer från fältet. Ett dilemma 
är att arbetsmarknadsdagarna ofta har ett brett spektrum och därför har svårigheter att attrahera 
studenterna som hellre vill skapa kontakter med mer nischade aktörer inom sektorn (intervju 14). Det 
medför att en del av studenterna känner att arbetsmarknadsdagarna är irrelevanta för dem att delta i och 
istället bygger nätverk på andra sätt. 
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Under tiden på marknadsföringsprogrammet finns det flertalet möjligheter för studenterna att delta i och 
anordna olika typer av event och aktiviteter som skaffar dem erfarenhet inom sektorn. Ninia poängterar 
att det är 

vad man själv gör också, alltså […] ta steget att göra olika saker, för […] vi har ju varit väldigt 
fria här i skolan att göra olika saker. Det finns en massa olika saker du kan göra, massa olika 
organisationer och vi har gjort ett fairtrade-event också förra året och […] då marknadsför man på 
olika sätt också och så gör man […] själva eventet. 

                   (intervju 13, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Enligt Ninia beror mycket på studenternas egna engagemang. Om de vill anordna aktiviteter så finns det 
gott om möjligheter för det. Exempelvis finns en organisation som hjälper studenter att starta egna 
företag, och som anordnar flertalet föreläsningar. Utmaningen för många är att hitta passande aktiviteter 
att engagera sig i. Dessa aktiviteter är i de flesta fall inget som lärarna informerar om utan det handlar 
om eget intresse från studenternas sida (intervju 14). Det händer emellertid att lärarna rekommenderar 
gästföreläsningar anordnade av externa aktörer, och i dessa fall brukar de specifikt behandla ämnen som 
är relevanta för utbildningen. 

Utmärkande för studenter på marknadsföringsprogrammet är sammanfattningsvis att de har möjlighet 
att samverka med det lokala näringslivet och genomföra olika marknadsföringsförslag i samråd med ett 
företag eller organisation. Det medför att de får utföra projektuppgifter ”på riktigt” i den autentiska 
miljön. Många studenter tar också tillfället i akt att anordna olika former av evenemang på eget initiativ 
utöver studierna, vilket förser dem med betydelsefulla erfarenheter inom sektorn inför yrkeslivet. 
Marknadsföringsstudenterna har också chans att utveckla kontaktnät inom sektorn genom samverkan 
med det lokala näringslivet under gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar. Eftersom 
marknadsföringsprogrammet är en bred och generell utbildning markerar studenterna svårigheter att 
definiera sin kompetens och vilken arbetsmarknad som är möjlig för dem efter examen. Utifrån 
studenternas berättelser är det möjligt att urskilja en tidsdimension där deras informationsaktiviteter ser 
annorlunda ut längre fram i utbildningen än i början. Flera studenter framhåller att professionsinriktade 
moment gör att de ser på kursinnehållet på andra sätt under utbildningens senare terminer. 

6.3 Personalvetarprogrammet 

Personal och arbetsliv (PA) är ett utbildningsprogram där personalfrågor inom olika typer av 
organisationer står i centrum. Programmet är ett kandidatprogram på tre år och studenterna får förutom 
förståelse för hur olika typer av organisationer är uppbyggda och fungerar också kunskap om psykologi 
och hur människor interagerar tillsammans i grupp. Arbetslivspedagogik, lärande på arbetsplatsen, samt 
juridiska frågor som är relevanta inom personalområdet är andra teman.  

Personal och arbetsliv ger studenterna möjlighet till en kandidatexamen i ett huvudområde som väljs 
utifrån de olika inriktningar programmet har. Övergripande ger programmet studenterna kunskap inom 
områdena organisation, ledarskap och utveckling och att arbeta med dessa frågor i olika typer av 
organisationer och företag. Det kan handla om kommunal eller statlig verksamhet, eller inom 
landstinget, liksom ideella organisationer (intervju d). De inriktningar tillika huvudområden som 
studenterna kan välja mellan är psykologi, socialpsykologi, sociologi, pedagogik och arbetsrätt 
(utbildningsplan). Samlande för alla huvudområdena är programmets övergripande inriktning på 
beteendevetenskap. 

Varje år antas femtio studenter till personalvetarprogrammet. Programmets struktur är upplagt med ett 
första introducerande år, så kallat basblock som alla studenter läser tillsammans (intervju d). Blocket 
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innehåller introduktion till flera av de olika inriktningar som sedan kan väljas av studenterna; 
organisation, ledarskap och utveckling, beteendevetenskap samt samhällsekonomi och statskunskap på 
första terminen och arbetsrätt och företagsekonomi med personalredovisning och statistik på andra 
terminen. Därefter kan således studenterna fördjupa sig inom någon av inriktningarna som programmet 
erbjuder i psykologi, socialpsykologi, sociologi, pedagogik och arbetsrätt. Studenterna kan även välja 
något annat relevant ämne som inriktning. Fördjupningskurserna läser studenterna ihop med studenter 
från andra program, eller som fristående kurser. Genomgående uppmanas studenterna att diskutera med 
varandra och att bilda studiegrupper, även utanför den ordinarie undervisningen (intervju d). 

Det finns en hel del professionsinriktade moment i programmet, såsom gästföreläsningar med 
yrkesverksamma från fältet och första tre terminernas kontakt med ett fadderföretag. På varje kurs finns 
en uppgift som är utformad för att studenterna ska samarbeta med fadderföretagen (intervju d). Den sista 
terminen finns dessutom möjlighet att välja så kallad arbetsplatsförlagd utbildning i form av en 
praktikperiod som löper under sista halvan av den avslutande terminen. Studenterna kan välja att 
genomföra praktikperioden på ett företag, en kommunal eller statlig verksamhet där HR-frågor (human 
resource) finns representerat. Under praktikperioden arbetar studenterna också med ett projekt kopplat 
till praktikplatsen. Det kan exempelvis handla om en arbetsmiljöutredning (intervju d). Tanken är att 
projektet ska leda till förbättring på arbetsplatsen. Via de fackliga organisationerna har 
personalvetarstudenterna möjlighet att få en mentor från yrkeslivet under utbildningen (intervju d). 

6.3.1 Faddrar – ett steg på vägen mot att bli student? 

På personalvetarprogrammet tilldelas alla studenter en fadder från en tidigare årskull (intervju 16). 
Faddrarnas uppgift är att vara en tillgänglig kanal för att svara på praktiska frågor som inte direkt berör 
undervisningens innehåll. Flera studenter får mycket information från sin fadder och säger att faddern 
alltid finns inom räckhåll för frågor. Benjamin får dessutom information av sin fadder utan att han ens 
behöver fråga om den (intervju 16). Hans fadder har god inblick i vilken information som är viktig på 
första terminen eftersom faddern nyss var i samma situation, medan Molly har en fadder som alltid 
svarar på frågor men som inte aktivt delger henne information på samma sätt. Gemensamt för både 
Benjamin och Molly är en fortlöpande dialog med faddrarna. 

Studenterna tycker att fördelen med faddrar är att informationen från dem redan är tolkad (intervju 16). 
Det kan till exempel handla om understrykningar i kurslitteraturen. Benjamin säger att han får en bild 
av vilken information i litteraturen som är viktig och Sally lägger märke till att understrykningarna i 
litteraturen var desamma som hon själv hade tänkt göra. Det gav henne möjlighet till dubbelkoll och en 
känsla av att hon ” inte är helt ute och cyklar” (intervju 16). Osäkerhet om hur akademiska studier 
fungerar framstår som vanligt förekommande hos nya studenter. Leila påpekar dock att hon själv 
behöver stryka under viktig information i litteraturen och Benjamin fyller i att han ser vikten av 
reflektion över vilken information som är viktig. Genom faddersystemet skapas sammanhållning mellan 
programmets årskullar och gemenskap mellan studenterna. På samma sätt växer en praktik fram för hur 
praktiska frågor gällande studierna hanteras. Faddrarna fungerar dessutom som förebilder och 
inspirationskällor för studenterna. Det medför att studenterna får möjlighet att betrakta personer som 
nyligen varit i samma situation som de själva.  

6.3.2 Diskutera för att närma sig ett yrke 

Även personalvetarstudenterna framhåller att det under studietiden är viktigt att ha möjlighet att 
diskutera såväl kursinnehåll som praktiska frågor runt studierna. Det blir tydligt att studenterna 
diskuterar främst med andra studenter på programmet (intervju 16). Leila konstaterar att hon kan möta 
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bra synpunkter även från personer utanför studentgruppen men det är ändå andra studenter som hon 
värderar som mest betydelsefulla för diskussion. Hon betonar att personer utanför studentgruppen inte 
är lika insatta i situationer som studenter ställs inför. 

En annan arena för diskussion mellan studenterna är sociala medier, exempelvis berättar 
personalvetarstudenterna att de har en facebookgrupp för sin årskull (intervju 16). Mestadels används 
gruppen för att ställa utbildningsrelaterade frågor, men ibland leder även något av gruppens inlägg till 
djupare diskussion. Några av personalvetarstudenterna berättar att de delar relevant information med 
resten av klassen, ofta via sociala medier (intervju 16). Detsamma gäller kurslitteraturen där de utbyter 
information om exempelvis vilka sidor som är speciellt viktiga och delger också varandra kortare 
sammanfattningar av olika texter. Molly framhåller att diskussionen på sociala medier bidrar till 
sammanhållningen mellan studenterna och beskriver att de ”hjälper varandra och det blir så […] skön 
stämning på något sätt när man kan dela det [information om relevant litteratur]” (intervju 16).  

6.3.3 Samverka med fadderföretag under resan mot arbetslivet 

På personalvetarprogrammet blir alla studenter under första terminen tilldelade ett fadderföretag som de 
samverkar med under hela utbildningstiden. Fadderföretagen innebär kontakt med en yrkesverksamhet 
medan fadderverksamheten innebär kontakt med andra studenter på programmet. Studenterna intervjuar 
personer på fadderföretaget och får ta del av information om företaget genom dokument och 
verksamhetsplaner. Tanken är att informationen som studenterna får ta del av ska användas i 
kursuppgifterna. Under sista terminen har studenterna möjlighet till en valbar praktikperiod och en del 
studenter väljer att genomföra praktikperioden på fadderföretaget. Fadderföretagen fördelas av 
programansvarig och det är också programansvarig som ansvarar för kontraktskrivande och att 
fortlöpande påbörja samverkan med nya fadderföretag. Studenterna är emellertid ansvariga för att 
etablera och upprätthålla kontakten med sitt tilldelade fadderföretag. Företagets kontaktperson har 
kunskap om personalfrågor och hjälper studenterna att få tillgång till de uppgifter och delar av 
verksamheten som de behöver för att utföra kursuppgifterna (intervju 16). I samband med att studenterna 
berättar om sin kontakt med fadderföretagen blir det tydligt att deras informationsaktiviteter utvecklas 
under utbildningstiden. 

Studenterna berättar att de har kontakt med fadderföretagen både genom personliga besök på företaget 
och via telefon och mail. Första uppgiften där samverkan med fadderföretaget ingår går ut på att 
studenterna ska studera företagets organisationsstruktur, vilket också är knutet till temat för 
programmets första kurs. Därefter följer fler uppgifter kontinuerligt genom utbildningen, vilka alla är 
relaterade till kursinnehållet. På så sätt ges studenterna möjlighet till kontinuerlig kontakt med yrkeslivet 
under utbildningen, samt att de även får tillfälle att på ett sammanhängande sätt relatera kurslitteraturens 
och seminariediskussionernas teman till yrkeslivet. 

Studenterna berättar att de har bra kontakt med fadderföretagen och på så sätt kan ta del av information 
om företaget som de använder i uppgifterna (intervju 16). Det händer att fadderföretagen mailar till 
exempel manualer som de använder i sitt arbete till oss, säger Leila. Hon reflekterar över att 
fadderföretagen tycker att det är roligt att studenterna samarbetar med deras företag, vilket gör att dem 
intresserade av att utbyta information med studenterna. Benjamin beskriver att han möter positiva 
inställningar hos fadderföretagen till att utbyta information med studenterna då det ofta har gått en tid 
sedan medarbetarna gick utbildningen (intervju 16). På så sätt kan företag och organisationer 
kontinuerligt ta del av nya perspektiv. Han återger också att det finns intresse hos fadderföretagen att få 
information om centrala frågor och områden i utbildningen idag. Genom fadderföretagen möter 
personalvetarstudenterna företagets normer och värderingar. Varje fadderföretag ger studenterna en bild 
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av just deras företag och dess struktur, vilket innebär att olika studenter träffar på olika 
yrkesverksamheter. Benjamin framhåller att det är genom kommunikationen med yrkesverksamma han 
skaffar flest erfarenheter och han hävdar att ”du kan läsa hur mycket som helst men det du kommer lära 
dig i riktiga arbetslivet sedan kommer fortfarande att toppa det du har […] läst” (intervju 16). Genom 
fadderföretagen får studenterna även tillgång till förebilder i yrkeslivet som de kan relatera till. 

6.3.4 Yrkesförberedande kunskap som en del av övergången till yrkespraktiken 

Diskussionen om specialisering kontra generalisering framkommer bland flertalet av 
personalvetarstudenterna. De ser både för- och nackdelar med att deras utbildning har ett brett fokus och 
till stor del saknar möjligheter till specialisering (se t ex intervju 20). Programmets första kurs upplever 
studenterna som en bred orienteringskurs där de får en första inblick i programmets teman som de senare 
kan välja som inriktning. Studenterna resonerar också om frågor kring vad de kan arbeta med efter 
examen (intervju 15, 16). De ger uttryck för att deras kunskap om möjliga arbetsområden har förändrats 
under utbildningen. Tyra på första terminen har vidgat sin syn på arbetsmarknaden med hjälp av 
utbildningens breda grund. Innan hon började studera förklarar hon att hon hade en ganska förenklad 
bild av vad personalvetare arbetar med, men att hon redan efter kort tid på programmet ser yrkets bredd.  

Personalvetarstudenterna resonerar om relationen mellan utbildningen och det kommande yrkeslivet och 
hur relationen utvecklas över tid (intervju 16). Leila och Tyra framhåller diskrepansen mellan bilden av 
yrkespraktiken som förmedlas i litteraturen jämfört med hur yrkespraktiken fungerar. 

L Det är ju inte så i verkligheten, det är ju många gånger som de bara ’ja, fast så är det ju inte’. 
Det de säger att det borde vara, eller ska vara, ’såhär är det’, så ÄR det ju inte och det är en vanlig 
grej men det är ju en insikt […] att det finns ju […] den här sidan och sedan så är det ju såhär i 
verkligheten men jag tror […] att kan man se båda sidorna så har man ju stor nytta av det […], 
alltså att man har den grunden och sedan utav den kunskapen så kan vi då… 
T … konstatera någonting 
L Ja, men precis. Och det är väl själva tanken också att det är ju ett förstadie, sedan kan man ju 
utvecklas och i sitt ledarskap och i med det och kunskaperna och det vi har lärt oss 

  (intervju 16, personalvetarprogrammet, termin 1) 

Leila och Tyra visar att en stor del av utbildningen koncentreras på att hitta samspel mellan idealbilden 
och yrkesverksamheten och se hur dessa kan utveckla varandra. Resonemanget är ett resultat av deras 
erfarenheter från samverkan med fadderföretagen och deras reflektioner om hur bilden av 
yrkespraktiken förändras över tid. De betonar att även om utbildningen ger en grund och en biljett in till 
yrkeslivet så utvecklas kunskapen vidare i yrkeslivet. Benjamin och Tyra säger att i yrkeslivet utvecklas 
ett förhållningssätt för hur uppkomna situationer kan hanteras. ”[S]ådant kommer man bara på […][och] 
man skapar in en rutin helt enkelt när man har jobbat ett tag” (intervju 16). Wera resonerar om att det 
inte går att lära sig varje möjligt scenario som uppkommer i yrkeslivet, men genom att ta med sig en 
övergripande kunskap bildas grunden för att fatta beslut i varje enskild situation. Studenternas förståelse 
för yrkeslivet visar på att deras informationsaktiviteter förändrats under utbildningen genom påverkan 
av yrkespraktiken. 

Studenterna upptäcker under utbildningen många likasinnade bland andra studenter (intervju 15). Det 
ger dem en känsla av att passa in och Wera påpekar att det är människor med vissa personlighetsdrag 
som söker utbildningen. På så sätt skapas en gemenskap mellan programmets studenter. Det handlar 
dessutom om att identifiera sig med professionens människosyn och att redan under utbildningen känna 
sig som personalvetare. 
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För att sammanfatta är det för studenterna på personalvetarprogrammet centralt med kontinuerlig 
koppling till yrkespraktiken, bland annat genom fadderföretag som studenterna har kontakt med under 
hela utbildningstiden. Fadderföretagen är ett sätt att redan under utbildningen skaffa erfarenheter från 
yrkeslivet, vilket på så sätt görs kontinuerligt under utbildningen. Under utbildningen får studenterna 
kontakt med studenter från tidigare årskullar genom ett faddersystem där faddrarna finns till hands för 
studenterna i början av utbildningen. Gemensamt för personalvetarstudenterna är uppfattningen att de 
ser utbildningen som en biljett till yrkeslivet, men att de sedan måste utvecklas vidare i yrkeslivet. 

6.4 Psykologprogrammet 

Programmet erbjuder en generell utbildning som löper över 10 terminer och finns placerat på flertalet 
lärosäten i Sverige. Psykologprogrammet har grundläggande behörighet och ges på grundnivå men i de 
senare delarna av programmet läser studenterna också kurser på avancerad nivå. Efter examen arbetar 
studenterna i en praktisk verksamhet och gör sin PTP-tjänst (praktisk tjänstgöring för psykologer) i ett 
år och kan därefter ansöka om psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen ser ut på liknande 
sätt vid samtliga lärosäten eftersom den mynnar ut i en yrkesexamen som är specifikt reglerad i 
examensordningen (1993:100, se bilaga 9). Programmet vid det här lärosätet har dock en mer 
professionsnära inriktning än de övriga (intervju e). 

Programmet innehåller en utredande del under de sex första terminerna och en behandlande del, under 
termin sju till nio. Programmet erbjuder också olika inriktningsmöjligheter i form av hälsopsykologi, 
läsandets psykologi och psykologi med inriktning mot missbruk. Psykologer arbetar med olika former 
av utredningar för att diagnosticera och behandla psykiska problem och sjukdomar. En del av arbetet är 
också att förebygga psykisk ohälsa. Psykologer har en bred arbetsmarknad hos varierande typer av 
organisationer, t ex företag, sjukvård, skola och socialtjänst (utbildningsplan). Utbildningen kan också 
fungera som grundutbildning för att sedan kunna läsa vidare till legitimerad psykoterapeut. Vid lärosätet 
antas 35 studenter varje år till programmet. 

För psykologexamen omfattande 300 högskolepoäng, finns särskilda examensmål uppsatta i 
examensordningen (se bilaga 9), vilket innebär att de centrala examensmålen för exempelvis 
kandidatexamen inte följs för psykologprogrammet, då det är en så kallad yrkesexamen (se ovan). Det 
övergripande målet för en psykologexamen är  

För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) 
som fordras för att få behörighet som psykolog.     (Examensordningen 1993:100) 

Nedan i bilaga 9 beskrivs de mål som är gemensamma för samtliga psykologutbildningar för 
psykologexamen. Därutöver finns olika programspecifika mål på olika lärosäten. På det här lärosätet 
betonas att studenterna ska ha kunskap om läs- och skrivsvårigheter och olika lösningar för att behandla 
de problem som kan uppstå i relation till sådana. Att förebygga och behandla olika former av missbruk 
och beroenden mot bakgrund av en evidensbaserad praktik framhålls också, liksom ett psykologiskt 
perspektiv på hälsa. 

De programspecifika målen är nära sammankopplade med de tre olika inriktningar som utbildningen 
har; hälsopsykologi, läsandets psykologi och psykologi med inriktning mot missbruk. I de 
programspecifika målen framhålls såväl mer professionsinriktade mål, som mer forskningsinriktade. I 
utbildningsplanen poängteras att både professionstemat och det vetenskapliga temat ska framgå i 
kurserna mot bakgrund av att båda är centrala delar av psykologens yrkespraktik. Yrkesverksamma från 
klinisk verksamhet i regionen har en betydelsefull roll som samarbetspartner. 
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Psykologprogrammet innehåller ett flertal professionsinriktade moment, bland annat i form av femton 
veckors praktikperiod, samt mentorsverksamhet under de fem första terminerna (utbildningsplan). 
Mentorsverksamheten för samman utbildning och yrkesliv redan tidigt i utbildningen. Praktikperioden 
genomförs inom en organisation med anknytning till psykologyrket (intervju e). Mentorsverksamheten 
går ut på att studenterna i grupp tilldelas en mentor från fältet som är legitimerad psykolog. Studenterna 
har regelbunden schemalagd kontakt med mentorn några gånger per termin, såväl för att diskutera 
kursernas uppgifter, som att samtala om andra frågor som uppkommit under studierna. Auskultation där 
studenterna följer arbetet på t ex vårdcentraler är också del av utbildningen. Till utbildningen finns 
organisationer och företag knutna där studenterna får möjlighet att genomföra uppdrag med stöd av 
handledare med erfarenhet av klinisk psykologi. Utbildningsterapi, det vill säga studenternas egna 
samtal med psykolog, är en viktig del i utbildningen och pågår mellan termin tre och sju. Mot slutet av 
utbildningen, efter att studenterna har genomfört utbildningsterapin, genomför de också kliniskt arbete 
på lärosätets utbildningsmottagning med stöd från handledare från fältet. Överhuvudtaget är samverkan 
med klinisk verksamhet ett av de perspektiv som betonas i programmets utbildningsplan, och som 
programansvariga framhåller som en central del av utbildningen. 

6.4.1 Från kurslitteratur till yrkeserfarenhet? 

Liksom studenterna på de andra utbildningsprogrammen tycker psykologstudenterna att deras 
utbildning är bred och saknar möjligheter för specialisering (intervju 4, 5, 7). Flertalet studenter anger 
att litteraturen ger en grund att stå på som är oersättlig och som är en förutsättning för att senare kunna 
bygga på med ny kunskap under de professionsinriktade momenten. Ronja berättar att studenterna läser 
mycket och på så sätt skaffar sig nödvändiga förkunskaper med hjälp av litteraturen (intervju 5). 
Litteraturen används för att förklara vad som händer i yrkespraktiken och i början är litteraturen det som 
studenterna använder mest, berättar Ronja (intervju 5). Hon fyller i att ju längre tid inom yrket, desto 
mer betydelsefulla blir erfarenhet i kontrast till yrkesförberedande kunskap, och till slut är det erfarenhet 
som är mest värd. Ronjas exempel visar att studenternas informationsaktiviteter ser annorlunda ut i 
början av utbildningen, jämfört med under utbildningens senare del. Studenterna rör sig därmed i 
riktning mot yrkeslivet. Noah framhåller vikten av att använda exempel i undervisningen då han har 
lättare att ta till sig information genom exempel från yrkeslivet än genom att läsa kurslitteratur (intervju 
4). Noah berättar att utbildningen handlar till stor del om att studera abstrakta teorier och ”en del ganska 
flummiga saker” så exemplen spelar en viktig roll för att redan tidigt knyta utbildningen till 
yrkespraktiken (intervju 4).  

Trots att studenterna kopplar samman litteraturen med yrkespraktiken, pratar de om att de måste 
komplettera kunskapen från akademiska studier (intervju 16). I citatet nedan ges ändå uttryck för att 
litteraturen spelar en viktig roll som bas. 

[M]an tar ju med sig det man lär sig på utbildningen till VFU:n och sedan så får man ju chansen 
och specialisera sig ännu mer där […]. Då behöver man ju kunna vissa saker och det rymdes ju 
inte i vår utbildning så de sakerna fick jag lära mig där men jag menar de här […] 
grundkunskaperna […] hade jag ju nytta av att jag hade med mig. 

        (intervju 7, psykologprogrammet, termin 9) 

När studenterna kommunicerar med yrkesverksamma psykologer möter de varje arbetsplats 
förutsättningar, vilket kan ställas i kontrast till generell litteratur som inte behandlar specifika fall eller 
verksamheter. Oskar reflekterar över det och säger att  
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de är lite mer färgade på mentorskapet eller praktikperioden där de jobbar […] och det de har 
nischat sig i […]. Utbildningen […] vill ju vara bredare […]. Vi har en klasskamrat som gjorde 
sin praktikperiod på […] en utredningsenhet där man pratar mycket om hjärnans utveckling och 
då blir det ganska biologiskt […] och då kan det bli ganska smalt […] kring det […] medan [i] 
utbildningen […] får vi läsa de biologiska teorierna, det är bara ett led i hur man tänker sig att en 
människas beteende och så beror på, det kan ju […] ha med psykologi och familjen och […] det 
sociala runtomkring […] så att jag tror att där kan man ju kosta på sig mera på praktikperiod och 
mentorskap att vara lite mer nischad […] eftersom de jobbar […] men […] utbildningen, jag ska 
inte säga att den hålls tillbaka av det men den ska ju vara bred och visa på flera olika perspektiv.
                 (intervju 7, psykologprogrammet, termin 9) 

Det är vanligt att psykologstudenterna har extrajobb, vilket innebär att de kontinuerligt kan applicera 
sina erfarenheter på en verksamhet, och behöver inte vänta till praktikperioden. Oskar säger att  

jag tycker alltid att det är skönt att kunna relatera till något annat, det är nog svårt att bara läsa om 
saker och ting bara för att det blir intressant eller så, eller det skulle kännas svårt [att] läsa utan att 
ha någon slags syfte med det.             (intervju 7, psykologprogrammet, termin 9) 

Meja berättar att även hon flera gånger mött psykologer som poängterar att ”mycket är erfarenhet just 
inom psykologyrket, utbildningen är basen och sen så bygger man […] ut från den” (intervju 6). 
Baskunskap anser studenterna som viktig men den förlorar i vikt allteftersom de får arbetslivserfarenhet. 
Meja konstaterar att ”det är lite som ett träd så man får den här stammen, sedan så hoppas man på att 
[…] kunna grena ut lite” på arbetsplatsen (intervju 6). Mejas berättelse visar att studenterna redan under 
utbildningen har stakat ut en väg för att nå fram till arbetslivet. Ronja tror att hon kommer att sakna 
kunskap under den första tiden på praktikplatsen, som sedan kommer att falla på plats efter hand 
(intervju 5). Dock uppfattar hon att all kunskap som hon hittills har fått från utbildningen blir värdefull 
i yrkeslivet och utan dessa kunskaper låter hon förstå att hon hade känt sig väldigt bortkommen inför att 
agera i yrkespraktiken.  

6.4.2 Diskutera för att närma sig ett yrke 

Psykologprogrammet erbjuder stora möjligheter till reflektion i mindre studentgrupper (se t ex intervju 
7). ”Det finns gott om tillfällen att stanna upp och reflektera kring dig själv, [och] kring psykologkåren” 
säger Oskar (intervju 7). Studenterna tar även del av varandras berättelser från praktikperioden för att få 
en bredare bild av olika yrkesverksamheter (intervju 19). I anslutning till utbildningsterapin finns 
seminarier för meta-reflektion där erfarenheter utbyts emellan studenter. Sassa är dock av meningen att 
det snarare är upplevelser av samtalet som delas på seminarier än innehållet som är av privat karaktär 
(intervju 22). För psykologer är reflektion en bärande del av yrkespraktiken och jag uppfattar att det är 
en del som läggs mycket vikt vid under utbildningen (intervju 7).  

Även informellt bland studenterna diskuteras psykologi på fritiden. Oskar noterar att det är då allting 
sys ihop och att samtalen med vännerna är en del av hans utveckling mot att bli psykolog (intervju 7). 
Studenterna poängterar att kontakten mellan studenter är en motivationsfaktor som bidrar till att de 
fortsätter utbildningen (intervju 4). Noah framhåller att det redan i början av utbildningen märks att ”alla 
hjälps åt och pushar varandra på rätt sätt”, vilket medverkar till att studenterna motiveras. 
Diskussionerna behandlar teman relaterade till psykologyrket, men även oro inför övergången till 
yrkeslivet (intervju 7). Frågor om kursinnehåll och praktiska frågor diskuterar studenterna via 
facebookgrupper. I några fall säger studenterna att de egentligen borde ställa sina frågor till lärarna 
istället, men att det går snabbare att få svar från andra studenter via sociala medier och det gör att de 
snabbare kommer vidare (intervju 4). 
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Flera psykologstudenter framhåller att lärarna värdesätter diskussionerna med studenterna och därför 
prioriterar dem. Frans berättar att han  

tänker att vissa av lärarna som är yrkesverksamma psykologer [och] de ser oss till viss del som 
blivande kollegor och det är inte alltid bara så att vi sitter och diskuterar att […] ’så kan man 
tänka’ utan ibland kan det till och med vara att de faktiskt finner något värde i det vi säger. 
               (intervju 20, psykologprogrammet, termin 7) 

Genomgående beskriver psykologstudenterna sina lärare som inkluderande och intresserade av 
studenternas synvinklar. Diskussionerna upplevs som givande och utvecklande och att de för dem 
närmare psykologyrket. 

Yrkespraktiken fungerar bäst att diskutera med yrkesverksamma medan frågor om kursinnehåll besvaras 
bäst av lärarna (intervju 4, 6). Oskar på termin nio säger att han ställer fördjupade frågor till 
yrkesverksamma psykologer nu i slutet av utbildningen jämfört med i början. Han berättar att han ”är 
intresserad av andra saker inom psykologi än vad jag var då, mest för att […] nu kan jag ju redan det 
som jag kanske inte kunde då, jag menar då kan [vi] ju prata om mera avancerade saker eller […] mer 
fördjupade saker” (intervju 7). 

Ronja reflekterar över att de yrkesverksamma psykologerna är väl insatta i det kliniska fältet och är 
medvetna om förutsättningarna för respektive arbetsplats (intervju 5). Hon får känslan av att alla frågor 
inte passar i relationen mellan student och lärare, utan en del frågor passar yrkesverksamma psykologer 
bättre. Ronja resonerar om att studiebesök ger henne djupare inblick i fältet och möjlighet till kunskap 
om yrkespraktiken. 

[V]vi fick åka ut och träffa en psykolog […] och det tyckte jag var jättebra […] och få känna på 
det lite redan från början och få svar som [vi] kanske inte kan ställa till [våra] lärare så det tyckte 
jag var jättebra och uppskattat och få lära sig att ställa lite […] frågor om samtal och komma in 
lite djupare på vad en psykolog gör så det […] praktiska tyckte jag var jättebra och det kan vara 
ganska skönt om [vi] får mycket kunskap utan att behöva […] titta i böckerna hela tiden, […] så 
det är skönt att kunna mixa de två. [D]et blir lite mer handfast. 

        (intervju 5, psykologprogrammet, termin 1) 

Genom professionsinriktade moment tidigt i utbildningen får studenterna insyn i yrkeslivet. Ella, Lovisa 
och Felix berättar att de fick möjlighet att delta i flera gästföreläsningar med kliniska psykologer med 
olika inriktningar (intervju 19). På så sätt tar de del av information om olika delar av psykologyrket. 
Mirjam och Denise framhåller att det från utbildningens början finns ett centralt fokus på att träffa 
yrkesverksamma psykologer (intervju 17).  

6.4.3 Förhålla sig till vetenskap på väg mot ett yrke 

För en psykolog är det viktigt att förhålla sig kritisk till olika typer av information berättar studenterna. 
Att utveckla ett kritiskt förhållningssätt blir därför en prioriterad del av utbildningen, vilket de framhåller 
tydligt (intervju 7, 22, jfr bilaga 9). Studenterna reflekterar över att det är en del av en bred 
generalistutbildning att kunna ta egna initiativ och reflektera, söka egen information och att vara kritisk 
till information (intervju 23). Ett kritiskt förhållningssätt upplever studenterna är lika viktigt inom 
forskning som klinisk verksamhet (intervju 17). 

Vetenskaplig förankring är central i psykologutbildningen och användning av vetenskapligt material, 
såväl för studier som yrkesliv betonas. I början av utbildningen finns större fokus på att söka och 
använda vetenskaplig information för studier och det övergår sedan till användning av vetenskapligt 
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material och hur det kan implementeras i yrkespraktiken (se t ex intervju 7). Yrkespraktiken påverkar 
alltså tydligt studenternas informationsaktiviteter. Ett vetenskapligt fokus grundar sig enligt studenterna 
i att skapa förståelse hos dem för forskningens metodutvecklande roll i yrkespraktiken (intervju 5, 
intervju 20). Diskussionen behandlar ett kritiskt förhållningssätt till forskning men även att föra med sig 
en övergripande inställning för att aktivt fortsätta använda forskningsresultat i yrkeslivet (intervju 18). 
Att vara kritisk är också en del av att arbeta evidensbaserat, vilket bygger på att implementera 
forskningsresultat som en del i yrkespraktikens utveckling (intervju 23, jfr bilaga 9). Dessutom blir 
forskning ett sätt att hålla sig uppdaterad kring vad som betraktas som ”best practice” (intervju 18). 
Psykologstudenterna ser också relevans i att ha forskningsresultat i ryggen i en evidensbaserad praktik 
och möjlighet till bättre argumentation genom kunskap om hur andra har gjort tidigare (intervju 9). 

Ronja påpekar att förståelse för hur forskningsresultat påverkar en evidensbaserad yrkespraktik och att 
se hur psykologin har utvecklats genom tester är viktigt (intervju 5). Hur forskningsresultat används 
beror på hur arbetsplatsen tillgängliggör forskning och arbetsplatsens kultur kring kompetensutveckling 
och forskningsanknytning (intervju 18). En hel del ansvar ligger dessutom på psykologens intresse att 
ta del av forskningsresultat (intervju 23). Det beror också på psykologens arbetslivserfarenhet eftersom 
nyanställda behöver ta del av beprövad erfarenhet och evidens i större utsträckning.  

6.4.4 Närma sig ett yrke genom att diskutera? 

Meja berättar att under praktikperioden fick hon ta del av information som krävdes för att som psykolog 
kunna utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen, vilket exempelvis innebar att närvara vid teammöten 
där information utbyts mellan medarbetarna (intervju 6). En av anledningarna till öppet 
informationsutbyte kan vara att studenterna skriver under avtal angående sekretessbelagd information 
(intervju 8). Det innebär också att studenterna kan ta del av arkiverade utredningar. 

Psykologstudenterna har under de första terminerna mentorsverksamhet då de i grupp några gånger per 
termin träffar en psykolog och har möjlighet till diskussion. Lovisa berättar att frågorna handlar om 
aktuella aspekter i studierna. Det kan till exempel handla om hur olika teorier inom socialpsykologi kan 
appliceras i en yrkesverksamhet. Meja betonar betydelsen av de regelbundna mentorsträffarna i 
avseende att minska osäkerheten inför yrkeslivet (intervju 6). Hennes mentor var nyutexaminerad och 
hade nära till utbildningen och samtidigt erfarenhet av yrkespraktiken, vilket gjorde att mentorn utgjorde 
en förebild för studentgruppen. Känslan av trygghet i mentorsgruppen framhålls ytterligare av 
studenterna. Sassa säger att  

den blev man ju väldigt trygg i. [Jag] kände att alla kunde vara öppna och trygga. [Jag] kände 
[mig] inte dum om [jag] ställde någon konstig fråga […]. [D]et var nog en trygghet [vi] hade i den 
gruppen, det kanske [vi] inte känner i en sådan här stor klass […] i ett seminarium för alla så [jag] 
blev nog lite mer bekväm i den här lilla gruppen och med mentorn. 

         (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

Oskar säger att mentorsverksamheten ”är ett bra sätt [att] få komma ut och få möta sina egna 
föreställningar om vad man tänker att psykologer jobbar med, [och] hur de är som personer” (intervju 
7). Meja berättar att mentorn följer samma studentgrupp under utbildningens första två år så mentorn 
och studenterna fick god kontakt med varandra, vilket gav förutsättningar för djupare samtal (intervju 
6). Vi ”har ingen som följer med en och det är en viss trygghet i det under de första två åren att ha […] 
någon som är samma person som följer med” säger Meja. Studenterna diskuterar också att det unika 
med mentorsverksamheten är tillfället att utveckla relationer med yrkesverksamma psykologer (intervju 
18).  
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Bland psykologstudenterna diskuteras såväl handledning till kursuppgifter och professionsinriktade 
moment, som handledning i yrkeslivet. Den här studien fokuserar på deras berättelser om handledning 
i anslutning till professionsinriktade moment. Studenterna poängterar att handledning under 
praktikperioden är en förutsättning för att de ska få ut så mycket som möjligt av praktikperioden. Meja 
formulerar att lång erfarenhet hos handledaren medförde en väl upplagd praktikperiod där handledaren 
successivt ökade graden av självständiga uppgifter (intervju 6). Handledningen växer fram i relationen 
mellan student och handledare och kan inte bestämmas i förväg, påpekar Klara (intervju 21). När 
handledningen fungerar väl anger studenterna att handledaren finns som ett kontinuerligt stöd för dem, 
vilket ger möjlighet att bolla idéer (se t ex intervju 21). Under programmets sista terminer tar studenterna 
emot egna klienter via universitetets utbildningsmottagning och får kontinuerlig handledning. 
Handledning sker i mindre grupper tillsammans med en handledare. Ann-Helene säger att ”klarar [du] 
av att ta emot konstruktiv kritik så lär [du] ju dig väldigt mycket och det vill [du] ju” (intervju 8, jfr 
intervju 21). Att ta emot egna klienter och diskutera dessa erfarenheter pekar på att studenterna 
ytterligare tydligt stakat ut sin resa mot yrkeslivet, vilket också påverkar deras informationsaktiviteter. 

Ett stöd under praktiktiden var för Meja att det på praktikplatsen också fanns en PTP-psykolog (intervju 
6). En PTP-psykolog befinner sig i gränslandet mellan utbildning och yrkesliv. Meja kunde förutom 
handledarens stöd, också luta sig mot PTP-psykologens kompetens (se även intervju 22). Ibland uppstod 
situationer där även PTP-psykologen hade frågor och frågade de tillsammans handledaren eller någon 
medarbetare på arbetsplatsen. På så sätt kände Meja samhörighet med PTP-psykologen och de bildade 
ett team där de stöttade varandra och drog nytta av varandras kunskap (intervju 6). Likaså Klara betonar 
socialt samspel och stöd från medarbetare för att skaffa sig erfarenheter i yrkeslivet, då hon tror att 
”mycket kommer ju säkert få komma efter hand men då är det ju viktigt […] att man har handledning 
mycket och […] mycket socialt stöd från kollegor och sin arbetsgrupp” (intervju 18). Handledning i 
yrkeslivet är vanlig för psykologer, berättar Ann-Helene. Psykologer ”kan ha intern eller kollegial 
handledning med sina egna kollegor om [organisationen] inte vill ta in en extern handledare som kanske 
är väldigt välutbildad på just det området” (intervju 8). Därför uppfattar jag att studenter anser 
handledning som en viktig del av psykologyrket att befästa formerna för redan under utbildningen. I takt 
med att de närmar sig yrket förändras handledningens innehåll från att handla om att orientera sig inom 
ramen för psykologrollen, till att diskutera egna erfarenheter av klienter. 

6.4.5 Stärka självförtroendet under resans gång 

Psykologstudenterna berättar att de känner osäkerhet av olika anledningar under utbildningstiden, vilken 
över tid omvandlas till ett stärkt självförtroende. Många studenter har inga tidigare erfarenheter av 
högskolestudier och därför möter de många nya erfarenheter under utbildningen. Ökat självförtroende 
under studierna handlar om att tillägna sig de akademiska studiernas normer och värderingar och få 
kunskap om hur högskolestudier fungerar.  

Det är vanligt bland psykologstudenter att de känner osäkerhet inför genomförandet av praktikperioden, 
samtidigt som de ser fram emot den (intervju 8). Noah säger dock att nervositet och osäkerhet inför 
praktikperioden inte får hindra deltagande i yrkesverksamheten och bidra till att studenterna håller 
tillbaka och inte vågar utföra arbetsuppgifter (intervju 4). Katja betonar att det är viktigt att successivt 
komma in i verksamheten och ”att det finns utrymme för att lära sig, att vara ny, hur viktigt det är att få 
här är jag och jag är ny på detta och det är okej att göra fel och det är okej att göra rätt” (intervju 23). 

Flertalet studenter stärker sitt självförtroende kring psykologrollen under praktikperioden. När 
osäkerheten inför nya arbetsuppgifter minskar och studenternas kunskap bekräftas känner de större 
säkerhet att hantera uppkomna situationer på praktikplatsen (intervju 20, 21). Claudia berättar att  
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[d]et är också väldigt självförtroendestärkande tycker jag att […] bli stärkt i sin roll som psykolog, 
precis som du sa att jag fixar det här uppenbarligen […]. [J]ag kommer ihåg att jag tvivlade ganska 
mycket på det innan praktiken och efter praktiken kom man tillbaka med ett ganska bra 
självförtroende, vilket är rätt viktigt när man normalt sett får det här… ’å ena sidan kan det vara 
såhär, å andra sidan kan det vara såhär’ och man tar mest in, man får inte producera så mycket 
som man får feedback på så […] självförtroende ger det verkligen. 

   (intervju 23, psykologprogrammet, termin 9) 

Ett stärkt självförtroende yttrar sig genom att studenterna känner sig säkrare i att hantera klienter, vilket 
är viktigt för psykologers människovårdande uppdrag. Säkerheten kommer alltså med mer erfarenhet. 
Meja känner sig tryggare i sitt sätt att agera gentemot klienter i olika åldersgrupper och situationer 
(intervju 6). En orsak till hennes ökade trygghet är att de i studierna har återkommit till klientbemötande 
efter praktikperioden, vilket medför att hon tar med sig erfarenheter från praktikperioden. Hon resonerar 
också om att erfarenheten byggs på efter hand och skapar en känsla för hennes agerande. 
Självförtroendet påverkas av gensvaret från omgivningen (intervju 8). Ann-Helenes självförtroende ökar 
i takt med klienters respons och deras bemötande. Klienters förtroende gör att hon känner ansvar att 
svara upp mot deras förväntningar. 

[K]änslan av att bli lyssnad på som om man var en psykolog gör att man […] känner ganska 
mycket ansvar, så man känner att man har fått ett ansvar eller ett förtroende som man måste 
förvalta och det tog jag med mig mycket. Man kommer ju tillbaka lite men att man har fått 
provsmaka lite på hur det ska bli sedan.            (intervju 8, psykologprogrammet, termin 9) 

Även positiv feedback betraktas av studenterna som stärkande för självförtroendet och bidrar till 
inkludering på arbetsplatsen. 

[D]et var ett bra gensvar […]. [M]an blir ju pushad [att] göra saker […]. [J]ag tog väl för mig 
ganska mycket själv men min handledare lät mig… […] [H]on hade alltså fullt förtroende för mig 
så jag fick göra allting och sedan så gav ju hon mig uppgifter som jag tog och man fick ju […] 
positiv feedback. Hon berömde en mycket och […] jag tyckte att jag blev starkare i det efter det.
               (intervju 21, psykologprogrammet, termin 7) 

Halima berättar att hon blev förvånad över att hennes handledare och andra medarbetare på 
praktikplatsen efterfrågade hennes åsikter när de diskuterade ärenden (intervju 22). Hon upplevde 
dessutom ett intresse för hennes iakttagelser och tankar kring dem. Senare blev intresset ett medel för 
att känna sig accepterad på arbetsplatsen.  

Jag upplevde att vad jag tyckte och tänkte var betydelsefullt och det hade jag inte räknat med så 
det var jag glatt överraskad [över]. Då kände man sig viktig och betydelsefull, man var inte 
överkörd utan det var att nu kommer någon med två nya ögon. Nu tar vi vara på dem. 

         (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

Känslan av inkludering i såväl den sociala som den professionella gemenskapen på praktikplatsen 
handlar därmed också om erkännande från medarbetare. Selina berättar att hennes handledare uttryckte 
att det var viktigt att hon kallades ”kandidat” istället för ”praktikant”, vilket medförde att hon själv 
började betrakta sig som en psykologkandidat. Delaktighet under praktikperioden utgör en viktig faktor 
för studenterna (intervju 23). När delaktigheten minskar sker inte professionell utveckling i samma 
utsträckning. 

Studentens växande självförtroende hänger samman med hur de uppfattas i psykologrollen. Klienter 
behöver ofta träffa en person som de kan lita på och rollen behöver växa fram hos studenten genom 
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erfarenhet. Ann-Helene resonerar vidare kring hur självförtroende och motivation hos studenten bidrar 
till bemötande av klienter. 

[J]u fler människor man möter i rollen som psykolog, […] desto tryggare blir man i den och vi har 
läst så […] mycket teorier, vi har jättemycket kunskap, vi vet i vilka böcker det står i […], det är 
inte det som gör att man uppfattas som pålitlig och trovärdig psykolog att man kan alla teorier 
utan det är hur man bemöter människor med värme och empati och därför är det tycker jag… 
känner jag mig väldigt motiverad till just det arbetet. 

        (intervju 8, psykologprogrammet, termin 9) 

Meja säger att det var det skönt att vara i yrkeslivet under en längre period och kunna känna att ”nu är 
jag faktiskt ute i arbetslivet och gör faktiskt det jag vill göra” (intervju 6). Det gjorde att hon tog med 
sig energi från praktikperioden för att genomföra utbildningens slutfas. 

Ella säger att professionsinriktade moment gör att studenterna får möjlighet att ”omsätta teorin i praktik” 
[…], då börjar det klicka in” (intervju 19). Frans berättar att han inför praktikperioden hade en  

förväntning av [att] få faktiskt göra någonting med det vi har läst och läst och läst, så upplevde jag 
det ganska mycket innan praktiken att man pratade lite om att nu ska det […] bli ganska skönt och 
komma ut och faktiskt få göra någonting med den informationen för […] det är ju svårt och 
omsätta det här på universitetet så att säga tyvärr. 

   (intervju 20, psykologprogrammet, termin 7) 

För att motiveras till studier behöver kunskap förankras och bottna någonstans. Jag uppfattar att Ella ger 
uttryck för informationens förankring i kontexten under professionsinriktade moment.  

6.4.6 Identifiera sig med psykologrollen? 

Flera psykologstudenter visar att de formas efter utbildningen. På så sätt förmedlas den professionella 
yrkesrollen under utbildningstiden genom att studenterna kontinuerligt möter ett professionellt 
förhållningssätt. Några studenter hade inte tidigare erfarenheter av psykologrollen så de har formats 
utifrån perspektiv under utbildningen (intervju 20). Som student blir det centralt att gå in i 
yrkesidentiteten. Det finns en vilja att omgående identifiera sig med både andra psykologstudenter och 
psykologer för att närma sig gemenskapen inom yrket och känna att de är ”en i gänget”. Efter en tid 
börjar studenterna skapa sin yrkesidentitet och pratar om sig själva som ”vi psykologer” (intervju 21). 

I början av utbildningen låter studenterna nästan automatiskt information bilda en psykologidentitet utan 
kritiskt ifrågasättande. De påverkas av lärare och litteraturens olika perspektiv och ger uttryck för att 
lärarna förespråkar vissa synsätt och en viss människosyn (se t ex intervju 8, 20). Ibland sker det öppet 
i undervisningen men andra gånger mer diffust, och bör snarare ses som implicit än uttalat enligt 
utbildningens riktlinjer. Ann-Helene beskriver att synsättet överförs till studenterna och ”det kanske är 
också symptomatiskt eftersom att vi är så nya och då behöver man befästa sin identitet väldigt starkt 
[…] innan man kan låta det luckras upp lite” (intervju 8). Studenterna är ivriga att anta olika 
förhållningssätt och börja skapandet av en yrkesidentitet, berättar Ann-Helene. Klara hävdar att 
studenters brist på erfarenheter i början av utbildningen medför att de är mottagliga för påverkan 
(intervju 18). 
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[J]ag tror man färgas lite av hur det framställs av lärare och så exempelvis, det gör man nog lite 
men sedan så försöker man ju ta till sig av olika sidor innan man drar för förhastade slutsatser men 
[…] jag tycker nog ändå att man har färgats litegrann av det intrycket man får av andra absolut, i 
och med att man inte har någon egen direkt erfarenhet så är det klart att man färgas av vad de säger 
men det har varit på ett positivt sätt tycker jag. 

         (intervju 18, psykologprogrammet, termin 3) 

I skapandet av en yrkesidentitet krävs tillgängliga förebilder. Ofta utgör lärare förebilder men några 
studenter nämner också mentorn, handledare och medarbetare. Studenterna framhåller vikten av att 
observera hur psykologer hanterar olika situationer och bemöter människor och därefter försöka själva, 
(intervju 23). Lovisa provade exempelvis att genomföra samtal med patienter under praktikperioden och 
det gav förståelse för praktiska detaljer, vilket hon använder på utbildningsmottagningen (intervju 19). 
Meja beskriver att hon tar mycket intryck av terapeuten från utbildningsterapin och att hon ibland härmar 
sin terapeut (intervju 6). Även för Ella känns det värdefullt att iaktta professionella 

även om man kanske inte hade så mycket samtal själv […]. Det känns ändå viktigt att sitta med 
och se hur hanterar den här psykologen det här mötet, är det något speciellt när man kommer in i 
[…] ett hörn eller någonting, att det känns som att ’oj, nu ställs det krav på din kunskap, hur gör 
den här personen för att ta sig ur det här eller att hur hanterar han den här situationen’. Det är 
sådant du inte kan läsa dig till, du måste sitta och känna dynamiken. 

   (intervju 19, psykologprogrammet, termin 7) 

Lärarna inkluderar psykologstudenterna både i diskussioner och i ett kollegialt tänk. Det medför att 
studenterna under utbildningen känner samhörighet med professionen och yrkespraktikens normer och 
värderingar. Studenterna berättar att såväl lärare som psykologer ofta kallar studenterna för kollegor. 
”[D]et har det varit generellt med alla föreläsare också att de är ganska så [inkluderande]… de kallar oss 
för kollegor redan och de är noga med att se oss som jämlikar […], att vi är inom samma bransch” 
(intervju 4, se även intervju 20). Även i mentorsgruppen är stämningen mellan psykolog och studenter 
jämlik (intervju 4). Danny låter förstå att ”det är lite speciellt med […] psykologprogrammet också att 
det blir ännu mer tajt än till exempel […] en ingenjörsutbildning skulle vara […]. [D]et blir inte [den] 
här […] bubblan […] inom programmet med lärarna” (intervju 20).  

Under praktikperioden möter studenterna samverkan mellan yrkesgrupper och professionens 
förhållningssätt till andra yrkesgrupper. Det kan finnas starka gränser mellan olika yrkesgrupper på en 
arbetsplats. Klara berättar att på praktikplatsen förekom mycket teamarbete, vilket medförde att olika 
yrkesgrupper samarbetade, och att hon kunde fråga till exempel en läkare istället för en psykolog.  

Vid skapandet av yrkesidentiteten upptäcker flera studenter att det inte bara påverkar yrkesidentiteten 
utan också deras personliga identitet. Teorier i kurslitteraturen appliceras på vardagliga händelser och 
situationer. Att inkludera sin yrkesidentitet i sin personliga identitet är inte ovanligt bland psykologer 
då psykologrollen delvis bygger på personliga egenskaper. Isac reflekterar över frågan. 

Jag tror att psykologer har väl också rent historiskt… Nu har det ju inte funnits jättelänge det här 
yrket visserligen men det har väl ändå funnits någon sorts kultur […] bland psykologerna rent 
allmänt att det är någonting man… Det är verkligen en identitet och det innebär vissa sätt att vara 
på som inte är helt okej att släppa som […] tillit i din roll som privatperson […]. Jag tror absolut 
att det är någonting som fortfarande hänger i.          (intervju 20, psykologprogrammet, termin 7) 

Psykologrollen bygger på en kunskapsgrund bestående av forskning, erfarenhet och evidens. Isac uppger 
att ett samspel uppstår mellan en teoretisk grund och personliga egenskaper (intervju 20). Det handlar 
om att formas till psykolog. Frans formulerar det som att  
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man stöper ju absolut inte alla i samma form men man likriktar en stor massa som vill bli det här 
yrket och så får man den här legitimationen när man är färdig som bevis på att man har förstått 
poängen i yrket och då har man fortfarande kvar sin egen identitet eller sin stil men man har ramen 
klar.              (intervju 20, psykologprogrammet, termin 7) 

I slutet av utbildningen har studenterna kommit längre i skapandet av en yrkesidentitet och kan urskilja 
vilken information de behöver för att fortsätta identitetsskapandet. De berättar att de söker mer 
information på egen hand (intervju 23). Kurslitteratur ses i början som riktmärke för vilken information 
som är viktig, berättar Vilhelm, medan han senare ser kurslitteratur som en rekommendation. Ibland 
söker han litteratur som för hans del fungerar bättre (intervju 23). Han poängterar att ”först så bara följer 
man med […] mer visare, sedan […] har man vuxit och [kan] ta egna initiativ och själv utforma lite hur 
man lär sig och fortfarande uppfyller kurskriterierna”. Vilhelms beskrivning visar att som student 
konstrueras över tid ditt sätt att söka information utifrån dina egna erfarenheter. 

6.4.7 Utveckla en erfarenhetsbaserad känsla under utbildningen? 

Psykologstudenterna framhåller hur känslan för empati och bemötande utvecklas under utbildningen 
(intervju 18). Trots att behandlings- och samtalsmetoder förekommer senare i utbildningen påvisar Klara 
att de behöver ”träna sig i att tänka på det sättet lite redan från början så att det inte är att man går från 
teori till praktik och så blir det en krock”. Klara pekar på vikten av att möta ett nytt tankesätt som är 
grundläggande i psykologrollen. Studenterna behöver forma ett förhållningssätt för att agera i 
yrkesrollen, förklarar Vilhelm (intervju 23). I psykologrollen handlar det om att använda sig själv som 
verktyg i relation till klienten och mötet med människor (intervju 19). Därför behöver studenterna 
”verkligen få pröva sina vingar och faktiskt få initiera och börja med att skapa sig ett förhållningssätt 
och få utöva det” under de professionsinriktade momenten (intervju 23). Ella beskriver att mötet med 
människor blev mest framträdande för hennes del under praktikperioden,  

även om det inte blev så mycket av varje sak. Det blev inte så många stödsamtal men det blev 
några möten med människor, det blev att man fick göra enskilda tester och man fick utvärdera 
dem och vara med och fick göra en egen utredning. Det gav ändå ganska mycket tyckte jag. Det 
var väl mer att man var hungrig och ville gjort mer, lite mer av allt men inte mer saker, jag fick 
egentligen göra ganska mycket saker. Det var bra [att] koppla […] och framförallt […] kände jag 
personligen […] att det där mötet med människor […] ’jo, men det funkade […], det kändes okej 
[…] fast man hade high and low […], olika typer av människor. 

   (intervju 19, psykologprogrammet, termin 7) 

Även på utbildningsmottagningen möter psykologstudenterna klienter och med varje klient sker ett möte 
som studenterna tar med sig i sin fortsatta utveckling. Halima berättar att  

de klienterna man har mött under utbildningen tror jag kommer alltid att finnas med […] och man 
kommer ju komma ihåg och […] jag tror att det kommer att hjälpa en på vägen. De lämnar lite 
avtryck ihop med väldigt mycket lärdomar, vad gjorde man bra, vad gjorde man mindre bra och 
vad kunde man tänkt på till nästa gång, vad tar jag med mig från de mötena? 

   (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

Ann-Helene lyfter vikten av studiebesök och gästföreläsningar tidigt i utbildningen för att hitta ett 
förhållningssätt för att hantera yrkesförberedande kunskap (intervju 8). För henne är det betydelsefullt 
att reflektera över bemötande gentemot människor i olika situationer. Att förstå vilka yrkesfärdigheter 
som är viktiga att skapa gör att yrkesförberedande kunskap så småningom kan sättas in i ett 
yrkessammanhang och användas i yrkespraktiken. 
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Jag till exempel kanske inte har satt mig in i att lära mig varenda liten peptid […] för det tänker 
jag inte är jätteviktigt att kunna utantill. Jag kan läsa om det i den och den och den boken om jag 
behöver det så det hjälper en också att sålla bland den information man får på universitetet, tycker 
jag och man kan tänka att det här är nog viktigt i mötet med en människa men jag sitter ju inte och 
funderar på en annans människas […]… ’oh, nu blev amygda lite aktiverad inne i hjärnan där’ 
tänker man ju aldrig på, men däremot tänker man ju aldrig på hur man ska bemöta människor och 
hur man påverkar varandra i samspel.             (intervju 8, psykologprogrammet, termin 9) 

Ella reflekterar över två olika sorters lärande. ”Hela tiden ligger där ett annat parallell-lärande som jag 
ser det […], att ’hur reflekterar jag runt mig, hur reflekterar jag runt någon annan, hur sätter jag in det 
här i en kontext’ […]. Det kommer in, det blir två parallella spår för mig” (intervju 19). Även Oskar 
berättar att under praktikperioden blev lärandet annorlunda i och med att han kunde koppla ihop teori 
och praktik (intervju 7). Litteraturen sågs inte längre av honom som den dominerande 
informationskällan. 

Psykologstudenterna har fortlöpande tillfällen med utbildningsterapi i utbildningen under de senare 
terminerna. Utbildningsterapi innebär att studenterna byter roll och istället får inta klientens roll och 
samtala med en psykolog (intervju 19, 20). Studenternas upplevelser diskuteras vid seminarier. Ella 
berättar att utbildningsterapin hjälper henne att skapa förståelse för klientens upplevelse av samtalet och 
hur psykologen kan påverka upplevelsen (se även intervju 20).  

[D]et är väldigt viktigt att känna på det [att vara klient, min anmärkn.] för vissa moment kräver ju 
oerhört mycket mod […] och då kan du sitta på andra sidan sedan och […] uppmuntra någon och 
ta det där steget när man själv har känt på hur fruktansvärt mycket tillit och förståelse som det 
kräver, så tror jag att den erfarenheten är ovärderlig […]. […] [J]ag tycker att det är viktigt att få 
ha känt sig riktigt så […] naken själv […] och vilka små omvägar man tar för att man inte vill tala 
om just det där ibland […] och att det är helt naturligt och det lär ju mig någonting att ’okej, hon 
kanske inte riktigt vill, […] eller vi kanske inte är klara med den biten. Vi får byta och så får vi gå 
in någon annanstans.            (intervju 19, psykologprogrammet, termin 7) 

6.4.8 Använda sig själv eller teorier som redskap? 

Trots att psykologen använder sig själv och sina erfarenheter mycket som instrument så arbetar 
psykologen alltid mot teorier berättar studenterna (intervju 19). Teorier integreras i psykologens arbete 
och psykologen behöver därför inte tänka på att använda dem (intervju 20). Lovisa betonar att 
psykologer internaliserar kunskap i personligheten och de använder till stor del sig själva som verktyg 
för att hjälpa människor (se även intervju 22). Den teoretiska förankringen skapar trygghet hos 
psykologstudenterna under professionsinriktade moment.  

På samma sätt som psykologyrket till stor del är beroende av personen bakom yrkesrollen är också 
psykologens beslut avhängigt av normer och regler som på arbetsplatsen. Psykologen behöver också 
vara flexibel och lyssna in behoven som finns och anpassa arbetsmetoderna efter förutsättningarna. Felix 
påpekar att psykologer utvecklar vad han kallar en ”fingertoppskänsla” för hur psykologen ska hjälpa 
klienten (intervju 19). Frans förklarar att teorierna gjorde att han fick en känsla för hur olika situationer 
kan hanteras (intervju 20). Amelie berättar att 
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jag trodde ju att när jag först kom ut på praktik, då vet jag att jag tog med mig såhär massor med 
böcker hemifrån där allting stod bara för att jag tänkte […] att jag måste ta med mig dessa så att 
jag kan […] slå upp, kolla och läsa och sedan så började man märka att det här sitter ju ändå i mig, 
jag behöver inte [slå upp det]. Det enda jag behöver kolla upp är bara […] specifika […] 
diagnoskriterium eller saker som man kanske inte kommer ihåg i huvudet men […] men praktiken 
var första gången man verkligen vaknade upp och tänkte att det har hänt någonting med mig och 
jag […] agerar annorlunda och kan mycket mer, […] omedvetet än [vad] jag hade kunnat tro själv.
               (intervju 23, psykologprogrammet, termin 9) 

I början av utbildningen är litteraturen viktig och grundläggande. Sedan sker en förändring och Amelie 
utvecklar en känsla för yrkespraktiken och litteraturen är enbart nödvändig som en form av 
uppslagsverk.  

Noah resonerar om att den utredande delen av psykologyrket är en del som han lär sig under studierna 
medan den behandlande delen kräver större yrkesskicklighet som är beroende av personliga möten 
mellan psykolog och patient. Utredningar görs med grund i teorier och är mer statiskt medan behandling 
kräver interaktion mellan psykolog och patient, vilken spelar stor roll för vilken behandling psykologen 
föreslår. För Oskar går tankarna på ungefär samma sätt. 

Vi har ju läst om olika psykologiska tester […] och vi har fått testa och göra lite på varandra […] 
men det är en helt annan grej och göra det i skarpt läge […] när man sitter med en person som är 
där för att bli utredd […] så den kunskapen kan man inte få på utbildningen. Den måste man nästan 
vara i den situationen för [att få] […]. Man skulle kunna göra det på universitetet men jag tror man 
måste ha klienter eller patienter […] att göra det på för att det ska bli […] så verkligt som möjligt.
                 (intervju 7, psykologprogrammet, termin 9) 

Utbildningsmottagningen spelar stor roll för att utveckla bemötande gentemot klienter tycker Oskar. 
Han säger att praktikperioden har stor betydelse för att träna på att göra utredningar och inte enbart läsa 
manualer (se även intervju 6). Isac framhåller att det rör sig om en översättningsprocess som är 
förknippad med det praktiska arbetet (intervju 20).  

Utbildningsterapin finns som en ingång till att ställas inför det personliga mötet. Frans reflekterar över 
att möten med andra människor kan ha betydelse men det är i utbildningsterapin som det blir tydligt att 
interaktion mellan människor spelar stor roll i psykologyrket. ”Det går inte och läsa dig till, det är helt 
omöjligt för det krävs en interaktion för det. Du kan läsa hur mycket du vill men det spelar ingen roll 
för att vissa saker är interaktionsbundna i utbildningen”, fastslår Frans (intervju 20). Meja påtalar att 
”ibland i tillfället så blir det […] att ’ja, nu freestylar vi lite och hoppas att det blir bra’. I så liten mån 
som möjligt men det händer […], ’vad gör jag här nu?’” (intervju 6).  

Frans skildrar att utbildningen bygger på centrala värderingar i psykologrollen och som studenterna 
införlivar i sitt professionella förhållningssätt. Studenterna har svårt att urskilja yrkets värderingar och 
personliga värderingar, utan de faller snarare samman. Han förklarar att  

det är ju baserat [till] viss del på värderingar och […] har man de inte innan man kommer hit så 
tänker jag att man till ganska stor del får dem här och de går ihop så mycket med yrkets 
människosyn […] så det är väldigt svårt och särskilja dem. 

   (intervju 20, psykologprogrammet, termin 7) 

Sammanfattningsvis går psykologprogrammet från att inledningsvis fokusera på att studenterna 
bekantar sig med vad psykologrollen innebär. Därifrån tas en utgångspunkt i teorier och metoder och 
fokus blir för studenterna mer abstrakt under en period av utbildningen fram till de senare terminerna 
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där studenterna genomför de flesta professionsinriktade momenten. För studenterna blir det viktigt att 
förhålla sig kritiskt till forskningsresultat och att förstå hur en evidensbaserad yrkespraktik byggs upp. 
Senare i utbildningen inleds studenternas eget klientarbete och professionella erfarenheter relateras till 
de mer teoretiska kurserna. Då reflekterar studenterna mycket över teoriers applicering och hur det 
påverkar mötet med klienter. Deras personliga värderingar vävs samman med en teoretisk grund, vilket 
tillsammans med deras värderingar och människosyn utgör basen i yrkesidentiteten. 

6.5 Socionomprogrammet 

Socionomprogrammet är ett vetenskapligt och yrkesinriktat program på grundnivå där kurserna under 
de senare terminerna ges på avancerad nivå (intervju f). Varje år antas 270 studenter till programmet. 
Utbildningen går över sju terminer och därefter kan studenterna ta ut en socionomexamen, även det en 
yrkesexamen (se bilaga 10). Inom programmet är huvudområdet socialt arbete, men även juridik kring 
det sociala arbetets praktik och förvaltningsrätt ges stort utrymme i programmet. I utbildningen får 
studenterna en grund för att kunna arbeta med och bemöta människor i olika situationer i livet, ofta 
innehållande någon form av problematik, vanligen inom organisationer och myndigheter såsom 
behandlingshem, skola, socialtjänst, försäkringskassa eller migrationsverk. Efter utbildningen kan 
studenterna arbeta i antingen offentlig, privat eller ideell sektor. Huvudområdet socialt arbete handlar 
om samhället, människan och samspelet mellan dessa och interventioner för att lösa sociala problem 
(utbildningsplan; intervju f). En stor del av utbildningen fokuserar på att inte enbart utgå ifrån det som 
sägs vara ett problem, utan att också kritiskt granska de här formuleringarna. Utbildningen utgår från 
två olika perspektiv i och med att den utbildar såväl om socialt arbete, som i socialt arbete (intervju f). 
Yrkesverksamheten för en socionom är ofta komplex och handlar i många fall om att bemöta människor 
i svåra livssituationer, samtidigt som yrkesrollen ofta fungerar som ”spindeln i nätet” och har kontakt 
med flertalet andra yrkesgrupper. Därför är utbildningen ganska bred och holistisk i den meningen att 
den försöker täcka in olika perspektiv för att förstå människors vardag. En viktig arbetsuppgift för 
socionomer är att leda och samordna arbetet med olika perspektiv (intervju f). 

De programspecifika målen riktar in sig på att studenten ska ha kunskap om mänskliga såväl som sociala 
rättigheter och hur socialt arbete kan utformas för att motverka diskriminering. Det ingår också att kunna 
förhålla sig kritisk till socialt arbetes förutsättningar och förändringsprocess. Utbildningen tar hänsyn 
till kravet att socionomer har krav på sig att ha en evidensbaserad praktik där professionell erfarenhet, 
klientens perspektiv samt forskningsresultat spelar in (intervju f). 

Att väva samman vetenskap och praktiskt socialt arbete är en av delarna som programmet arbetar aktivt 
med (se även bilaga 10). Andra viktiga delar som framhålls i utbildningsplanen och i programmålen är 
att ha vetskap om lagstiftningen inom området socialt arbete samt veta hur kunskap kan skapas på olika 
sätt inom olika kontexter relevanta för yrket. 

I programmet betonas människan och hur människor lever idag i olika kulturer och hur sociala problem 
kan uppstå. Programmet har en stark professionsanknytning och ser samverkan med den praktiska 
yrkesverksamheten som en av programmets viktigaste delar. Exempel på professionsinriktade moment 
är studiebesök, gästföreläsningar av praktiker och fältstudieuppgifter. Handledning både med lärare och 
yrkesverksamma från fältet finns inkluderat, liksom reflektionsgrupper (inom programmet används 
begreppet PPU, personlig och professionell utveckling) där studenterna över tid ges möjlighet att i grupp 
diskutera och utveckla sin förmåga att samtala och lösa problem som kan uppstå i yrkeslivet. Båda 
arbetssätten bidrar till att skapa en professionell inställning och förhållningssätt att agera gentemot sina 
framtida klienter. Dessutom är verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier representerat i programmet 
motsvarande en termins studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen ligger på termin fem, på termin 
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sex skriver studenterna sedan sitt examensarbete och därefter väntar den sjunde och sista terminen som 
innebär fördjupning inom valbara kurser på avancerad nivå. 

6.5.1 Specialisera sig under utbildningen? 

Studenterna uttrycker svårigheter med att relatera yrkesförberedande kunskap till yrkeslivet och 
problematiken med att definiera yrkespraktiken och framtida arbetsmarknad, framförallt under första 
tiden på utbildningen. Socionomprogrammet leder till många olika inriktningar i yrkeslivet, vilket 
medför att utbildningen täcker in flertalet olika områden. Efter utbildningen arbetar studenterna som 
exempelvis biståndshandläggare eller enhetschefer, vilket försvårar kopplingen till yrkeslivet eftersom 
arbetsuppgifterna är breda och varierande (intervju 24). Studenterna har svårt att ta till sig information 
och placera den i sin professionella roll. Joanna säger att hon får svårare att använda information för 
professionell utveckling när hon inte kan relatera informationen till yrkespraktiken (intervju 9). Fler 
studiebesök och kontakter med yrkeslivet efterfrågas därför av studenterna för att kunna skapa en 
heltäckande bild av yrkespraktiken. När lärarna ger exempel, ofta grundade i yrkeserfarenhet, poängterar 
studenterna att de lättare förstår hur exempelvis ett teoretiskt perspektiv kan användas som 
beslutsgrundande i yrkeslivet. Därför blir det under utbildningens gång tydligare för studenterna hur 
yrkesförberedande kopplas till praktiska yrkesfärdigheter. 

6.5.2 Formas till ett kritiskt förhållningssätt i utbildningen? 

Den vetenskapliga grunden är ständigt närvarande även på socionomprogrammet. Freja och Andrea 
uppger att de vill se större koncentration på praktiska delar av utbildningen och vilka kunskaper de 
behöver i yrkeslivet. 

F Ja, jag tycker att det är mycket, väldigt […] mycket fokus på det akademiska också, för att vi 
ska vara väldigt akademiska. [V]i har väldigt mycket kurser med såhär teori och metod och det är 
ju viktigt också men det känns som att det kunde ligga lite mer vikt vid det som vi faktiskt ska 
göra sen. […] [M]an förstår ju poängen med det här att kritiskt granska, alltså kritiskt tänkande 
och att vi ska […]förstå forskning och sådär men jag tycker att det är en aning mycket. 
A Ja, jag är enig. [J]ag tycker detta är lite för mycket och lite för lite av andra praktiska delar […] 
som man kommer att göra ute i arbetslivet sen.         (intervju 29, socionomprogrammet, termin 6) 

En del av diskussionen baseras på studenternas användning av vetenskapligt material i yrkeslivet (jfr 
bilaga 10). Emellertid förklarar studenterna att de flesta socionomer inte har möjlighet tidsmässigt att 
använda forskningsresultat i det dagliga arbetet, så det är en utmaning att ta med sig den vetenskapliga 
förankringen till yrkespraktiken.  

Socionomstudenterna förklarar att mycket handlar om att utveckla kritiskt tänkande och att programmet 
har en agenda runt det (intervju 9, 23, 25, 30, jfr bilaga 10). Ofta blir implementeringen av kritiskt 
tänkande tydligt vid informationssökning i databaser och vid val av vetenskapliga artiklar. Några 
studenter redogör för att de formas av ett kritiskt förhållningssätts fokus på att återkommande 
problematisera, reflektera och relativisera (intervju 23, intervju 9). Ett kritiskt förhållningssätt beskriver 
studenterna dessutom kan appliceras i yrkeslivet. Socionomer behöver vara öppna för olika tolkningar 
eftersom de arbetar med människor i svåra situationer (intervju 25). Även om studenterna förhåller sig 
kritiska så är de öppna för andra perspektiv än sina egna. 

  

88 
 

6.5.3 Närma sig ett yrke genom att diskutera? 

Att diskutera och ställa frågor till varandra hjälper studenterna att sätta ord på företeelser som de inte 
förstår och på så sätt inspireras att tänka vidare (intervju 24). Det finns alltid olika sätt att tolka 
information, varför det är värdefullt att ta del av andra studenters synsätt. Lärarna utgör också viktiga 
diskussionspartners eftersom de har erfarenhet inom området (intervju 26), men studenterna berättar att 
det som är särskilt värdefullt är att utmanas i sitt tankesätt av andra studenter (intervju 24). Diskussion 
sker oftast inte under föreläsningar, även om det också förekommer, utan innan och efter i informella 
samtal mellan studenterna (intervju 26). Dock påpekar Joanna att efter ju längre tid på utbildningen, 
desto mer tänker studenterna på liknande sätt. De ”blir ju lite mer [som en] homogen grupp” hävdar hon 
och framhåller att det hänger ihop med att utbildningen förmedlar en viss människosyn, samt att 
studenterna på socionomprogrammet redan innan utbildningen har en viss människosyn (intervju 9). 

Joanna demonstrerar att seminarier har en viktig funktion i form av att dela tankar om osäkerhet inför 
och under praktikperioden, men att seminarier även fungerar som en arena för erfarenhetsutbyte. 

Dels var det mycket känslan av att känna att […] jag är inte ensam om att befinna mig i den här 
fasen, om att känna att jag kan ingenting och mycket att få inblick i […] hur funkar det i andra 
verksamheter och kanske kunna få reflektera över ens egen verksamhet där man är i då och sätta 
[…] ens egen upplevelse i lite större perspektiv och jämföra lite med hur andra funkar. 

       (intervju 9, socionomprogrammet, termin 7) 

Diskussion har central relevans för yrkeslivet genom att studenterna tar med sig diskussionsvanan till 
yrkeslivet (intervju 25). Särskilt poängterar studenterna detta i samband med att studera tillsammans, 
till exempel inför en examinationsuppgift. Amie säger att 

[j]ag relaterar det till arbetslivet sen att det är så det kommer och vara, att jag tycker att det är 
viktigt att vi får ha det så att det får vara fritt och diskutera och att ta hjälp av varandra för att det 
är det som arbetsuppgifterna sen [innehåller]. [M]an sitter inte och jobbar som en liten ö utan man 
måste ha kontakt med olika människor som tänker absolut tvärtemot mot vad jag gör, kanske andra 
yrkesgrupper också sådär så jag tänker att det är jättebra förberedelse att få det såhär redan första 
terminen.             (intervju 25, socionomprogrammet, termin 1) 

Studenterna deltar regelbundet i seminarier på lärosätet under praktikperioden (intervju 25). Under 
praktikperioden arbetar de dessutom med uppgifter, med syfte att studera den praktiska 
yrkesverksamheten, samt anknyta till kurslitteraturen. På seminarierna finns utrymme för att både 
diskutera uppgifter och att utbyta erfarenheter av olika praktikplatser. 

6.5.4 Bemötas och informeras av fältet? 

Socionomstudenterna berättar att professionsinriktade moment gör att yrkespraktiken kommer närmare 
och att professionsinriktade moment möjliggör att utbyta information med yrkesverksamma (intervju 9, 
31). Flera studenter förklarar att det finns en öppen och välkomnande attityd gentemot dem under 
studiebesök och praktikperiod. Yrkesverksamma uppskattar att studenterna ställer frågor om det är något 
de inte förstår. Joanna säger ”att [medarbetarna] blev väldigt glada om jag visade intresse eller undrade 
någonting och de kunde få visa att ’ja, men det här är mitt jobb’ (intervju 9). Som ett led i 
informationsutbytet berättar några studenter att de fick med sig skriftliga dokument från studiebesöken, 
som kan användas för studenternas uppgifter. 

Ibland blir studenterna bemötta på olika sätt beroende på hur länge de studerat. Inom socialt arbete finns 
det i dagsläget stort behov av arbetskraft vilket gör att arbetsgivare visar intresse av att anställa 
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nyutexaminerade. Socionomstudenterna diskuterar om det stela bemötandet vid några studiebesök är en 
följd av att det dröjer längre tid innan de är intressanta för anställning eftersom de har längre tid kvar på 
utbildningen (intervju 24, 27). I motsats till det påpekar Camilla och Ludvig arbetsgivarnas stora intresse 
i slutet av utbildningen (intervju 31). Flertalet anställs senare på sina praktikplatser (intervju 31). 

Dessutom berättar socionomstudenterna fältets bemötande skiljer sig åt beroende på hur mycket 
kunskap de har (intervju 27). Orsaken kan även vara att medarbetarna inte känner sig bekväma att 
besvara frågor inom ett område på grund av att de är oförberedda. Studenterna har möjlighet att ställa 
frågor under studiebesöken men de framhåller att vid flera studiebesök har det varit organisationens 
agenda som varit tydligast och studenternas frågor har getts mindre uppmärksamhet. Relationen med 
yrkesverksamma blir enligt Camilla och Ludvig mer jämlik längre fram i utbildningen. 

C Man får lite mer jämlik relation på något sätt än när man bara sitter och lyssnar och sedan[…] 
de märker om man inte riktigt förstår tycker jag  
L Ja om man går runt och pratar med folk på socialförvaltningen till exempel, bara det här att man 
vet vad socialtjänstlagen är och vad är sekretessen, då är man ju med i den diskussionen 
[…] 
C Ja, precis, nu kan man sitta här och ha […] en konversation som två vuxna människor och man 
förstår samma saker […], samma begrepp och[…] man märker att de märker att man själv är insatt 
och […] det känns ju bra.           (intervju 31, socionomprogrammet, termin 7) 

För att få relevant information behöver studenterna lära känna dels den akademiska praktiken, dels 
yrkespraktiken (intervju 31). Camilla och Ludvig nämner att efter en tid på programmet lär de sig vem 
de ska kontakta inom en organisation för att få information som behövs för en uppgift. Om jag ”vet vad 
[jag] vill ha för information och [jag] vet vad [jag] vill komma åt så går det lite snabbare att förmedla”, 
säger Ludvig. Ett steg mot att närma sig ett yrke är alltså att identifiera vägar för att söka information. 

6.5.5 Handledning på vägen mot ett yrke 

På socionomprogrammet finns ett upplägg för att diskutera såväl studenternas egen utveckling som 
programinnehållet. Momentet kallas PPU (personlig och professionell utveckling) och genomförs i 
mindre studentgrupper och en lärare som samtalsledare. I början av utbildningen är upplägget mer 
intensivt med flera gruppträffar per termin för att sedan plana ut mot slutet då grupperna träffas vid 
strategiska tillfällen i programmet, exempelvis efter avslutad praktikperiod. En av fördelarna med PPU-
gruppen är att erfarenheter från professionsinriktade moment delas med andra studenter, vilket utvecklar 
eget lärande. Freja säger att de ”får pausa lite och reflektera och höra hur andra har det och hur andra 
känner […], att man märker att det är inte bara jag som känner såhär”. Inte minst är tillfällena värdefulla 
eftersom utbildningen behandlar starka och komplexa områden där det finns behov av att dela 
erfarenheter. Andrea säger att 

det är också så himla mycket känslor och vi berör områden som kan vara ganska tuffa […] och 
det växer ju mycket tankar. […] [D]et kommer väl att vara samma i yrkeslivet sen att man behöver 
reflektera och prata och bearbeta olika saker […] och det tycker jag att PPU:n har varit väldigt bra 
för.             (intervju 29, socionomprogrammet, termin 6) 

Personlig och professionell utveckling handlar också om att lära känna sig själv, som är oerhört viktigt 
för socionomer i en komplex yrkesverksamhet (intervju 25). Studenterna behöver arbeta med sig själva 
för att klara av den kommande yrkespraktiken. En liten grupp som är bestående gör att studenterna vågar 
ställa andra frågor än under till exempel föreläsningar (intervju 27). Studenterna redogör för att de under 
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PPU-samtalen blir medvetna om hur de själva uppfattas av andra människor genom rollspel och olika 
övningar (intervju 25).  

I PPU-gruppen lyfts även frågan om erfarenheter från praktikperioden på ett mer personligt plan. Det 
handlar om faktorer som osäkerhet och stress inför praktikperioden (intervju 30). Den sociala 
interaktionen i PPU-gruppen fyller alltså flera syften och ett av dem är att få studenterna att känna sig 
tryggare i okända situationer. Daniella märker att hon genom PPU-samtalen har utvecklat sin förmåga 
att dela med sig av sina åsikter och ser det som en styrka att ta med sig till yrkespraktiken. Hon tror att 
det beror på att PPU-gruppen har utgjort en trygg zon under utbildningen och Petronella betonar att i 
PPU-gruppen finns det stor acceptans och alla får möjlighet att vara sig själva. ”[J]ust den här 
gemenskapen känner jag att PPU:n har tillfört” säger Petronella. 

Utmärkande för socionom-, liksom psykologstudenterna, är att de i yrkeslivet har handledning (intervju 
22, 29). I och med PPU-grupperna blir socionomstudenterna förberedda på att reflektera över olika 
situationer i yrkeslivet och på upplägget med handledning i yrkeslivet, samt på vikten av att utbyta 
erfarenheter med varandra. Det kan relateras till deras komplexa yrkespraktik där studenterna kommer 
att möta situationer som kräver att svåra beslut fattas. 

En grundläggande del av studenternas praktikperioder utgörs av handledning på praktikplatsen. För att 
handledningen ska vara givande behövs två olika delar i form av tid hos både studenten och handledaren, 
samt kompetens hos handledaren. För en utvecklande praktikperiod krävs även en bra handledare (se t 
ex intervju 29). Paula säger att handledarens regelbundna stöd var viktigt för henne. Handledarens roll 
blev allt viktigare ju fler egna ärenden hon fick möjlighet att arbeta med. I dessa fall var handledaren 
både ett stöd för att diskutera genomförda ärenden, och förklara de olika ärendenas upplägg (intervju 
29). Frågorna till handledaren uppkom i samband med att olika situationer inträffade under 
praktikperioden och i förhållande till uppgifterna som utfördes, beskriver Camilla. Ludvig säger att ”jag 
kan tycka såhär i samtalet runt om klienter där får man väl kanske den […] tydligaste bilden av vad de 
egentligen tycker och hur de […] förhåller sig till klienter” (intervju 31). Joanna berättar att hon kunde 
ifrågasätta arbetssätt och arbetsmetoder på praktikplatsen, vilket gjorde relationen till hennes handledare 
väldigt öppen (intervju 9). Om en situation med en klient kändes konstig diskuterade hon det med 
handledaren efteråt. 

Förutom den enskilda handledningen säger Paula att handledningen med de andra medarbetarna var 
värdefull. Under praktikperioden hade hon även handledning i grupp tillsammans med andra 
medarbetare (intervju 29). Petronella säger att alla på hennes praktikplats arbetade nära varandra och 
var öppna för diskussion (intervju 30). Medarbetarna släppte dessutom in henne i gruppen på 
arbetsplatsen, vilket medförde tillgång till informationsutbyte på arbetsplatsen och känsla av tillhörighet. 

6.5.6 Osäkerhet inför övergången till yrkeslivet 

Studenterna berättar att de känner osäkerhet inför praktikperioden (intervju 28). De är osäkra på vilken 
kunskap de har med sig från utbildningen, om de kommer att klara av arbetsuppgifterna och att hantera 
egna ärenden under praktikperioden (intervju 30). Den främsta orsaken till studenternas oro inför 
praktikperioden är att utföra arbetsuppgifter på fel sätt, och att det drabbar klienter, i och med att ansvaret 
vilar på den yrkesutövande. Petronella reflekterar över varför studenter känner oro inför praktikperioden 
och säger att 
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[j]ag tror inte att man vill riskera, man är så rädd att göra fel när man kommer ut […], man vill 
inte göra fel, man vill inte förstöra någon människas liv eller det kanske är lite dramatiskt men 
[…] då känner man när de säger att ’nä men bara var med nu för tillfället’ och […] det här ansvaret, 
jag tror att det var väldigt mycket det som man nog var rädd för innan man kom, ’jaha nu ska jag 
ha ansvar för detta’ […] och det är ju skrämmande att ha ansvaret för andra människor […] på det 
sättet […] om man inte är van vid det.         (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 

Oro skapas också eftersom studenterna vill göra ett gott intryck på praktikplatsen för att få möjlighet till 
framtida anställning (intervju 30). Den första tiden på praktikplatsen tror studenterna blir både svår och 
förvirrande, men att det ordnar sig med mer erfarenhet (intervju 27). ”Det är ju en ny värld” berättar 
Joanna och fortsätter ”studievärlden är ju sin värld” (intervju 9). En annan aspekt som oroar studenterna 
är att några får information om praktikplatsen nära inpå praktikperioden (intervju 30). Känslan av 
utelämnande ökar och gör att studenterna inte kan besöka praktikplatsen innan för att presentera sig. 
Petronellas handledare beskrev tydligt vad som förväntades av henne under de första veckorna på 
praktikplatsen, och det fick Petronella att känna mindre osäkerhet. När oro och osäkerhet uppstår är det 
påtagligt att andra studenter i samma sits utgör viktiga samtalspartners och stöd i utsatta situationer. Det 
är inte bara inför praktikperioden som studenterna uttrycker osäkerhet, utan liknande känslor finns inför 
övergången till yrkeslivet.  

6.5.7 Kan en känsla för yrkespraktiken utvecklas under utbildningen? 

I litteraturen beskrivs brukare utifrån en generell synvinkel jämfört med i arbetslivet där det är viktigt 
att se till varje person (intervju 27). Studenterna utvecklar under utbildningen en känsla för att möta 
olika människor och även för att möta alla likvärdigt. Några studenter nämner att i kontakten med 
brukare måste de anpassa sig efter situationen och klienten och den kunskapen kommer med 
yrkeserfarenhet. Under Petronellas praktikperiod hos en kurator hade hon samtal med ungdomar och 
hon berättar att hon framförallt tar med sig erfarenheter kring  

att verkligen kunna sätta sig in i samtalet som är nu och den problematik man har just nu och sedan 
ändra sin approach […], hur man arbetar, hur man pratar och […] vilka vägar man ska gå för att 
hitta lösningar på deras problem […] för de är så olika. […] [H]ur man ska förhålla sig och hur 
man ska arbeta, hur man ens ska röra sig i rummet känner jag […], bara själva den situationen när 
det kommer en ny person, […] och sedan verkligen […] att kunna ändra sin egen professionella 
roll så snabbt, att anpassa sig efter den människa som man möter, det har varit väldigt lärorikt 
känner jag för det behöver man nog kunna göra när man sedan kommer ut för alla är ju inte 
likadana, alla är ju […] olika så då måste man anpassa sig. 

        (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 

Svårigheten, berättar studenterna, ligger i att olika människor reagerar olika. Sanna påpekar att 
socionomer ibland måste ställa en framfusig fråga även om ”det här är inte kul att fråga men jag måste 
och [känna av] när det är okej” att göra det (intervju 27). Petronella ger ett exempel i form av att ropa 
upp en klient i väntrummet och hur det går till (intervju 30). Hon beskriver det som en enkel syssla men 
som kan orsaka problem när någon ska utföra den för första gången. 

Joanna reflekterar över att känslan för bemötande av olika människor har med deras personlighet att 
göra, men även att lära känna yrkespraktikens normer. Hon har under utbildningen fått en bred grund 
att stå på inför yrkeslivet (intervju 9). Egenskaper som ett intresse för att möta människor har utvecklats 
under utbildningen och det ger förutsättningar för att klara den komplexa yrkespraktiken hon möter som 
socionom. Därmed använder även socionomstudenterna använder sig själva som instrument i arbetet. 
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[D]et är ju väldigt mycket hur man bemöter […] människan, det känns ju […] inte som att det går 
och lära ut. Du kan inte lära dig i förväg hur du möter en ensamstående mamma som bryter ihop 
för att hennes man är försvunnen i Italien och inte har fått uppehållstillstånd. […] Det kan man 
inte lära sig i text […], utan det handlar ju väldigt mycket om, dels hur man är som person, hur 
lätt man har för att möta människor men även att få göra det i verkligheten. […] [M]ycket det här 
mänskliga samspelet främst tänker jag på, förhållandet till kollegor och chef och klienter. 
                (intervju 9, socionomprogrammet, termin 7) 

Nära kopplat till att som socionom känna in olika typer av situationer är självkännedom, det vill säga att 
veta hur studenterna själva reagerar i olika situationer (intervju 27). Studenterna får under 
praktikperioden möjlighet att träna på att hantera olika situationer, men samtidigt säger de att det är svårt 
att under akademiska studier utveckla erfarenhet för hur de reagerar under specifika händelser.  

Sanna liknar det vid att hon tar steg för steg in i en ny värld som hon så småningom lär känna under 
studietiden. 

Jag tänker lite att för varje uppgift man har klarat av så ger ju det ett bättre självförtroende och en 
bättre självkänsla. [Vi] kommer in i universitetsvärlden och [har] aldrig varit här innan så för varje 
steg så känner man sig duktig. [M]an är nöjd med sig själv, att man har gjort det på ett bra sätt om 
man förhoppningsvis är nöjd med vad man har gjort, det känner jag, det bär man ju med sig inför 
nästa besök.            (intervju 27, socionomprogrammet, termin 2) 

6.5.8 Motivera och motiveras av fältet 

Centralt för socionomstudenterna är att deras självförtroende förbättras under utbildningens 
professionsinriktade moment. Det är inte bara självförtroendet som ökar, utan också motivation till 
studierna. Ibland känns examinationsuppgifter och tentor oöverstigliga för studenterna och Britta säger 
att genom exempelvis studiebesök blir hon motiverad till att slutföra sin utbildning. 
Examinationsuppgifterna är ett steg närmare målet och hon får energi att klara dem genom att tänka att 
”det här studiebesöket som jag var på, det skulle kunna vara jag om något år och att det är […] därför 
jag gör den här mastodonttentan nu för att komma en bit på vägen” (intervju 28). Studenterna får under 
professionsinriktade moment inspiration till olika områden som de kan arbeta med, vilket även ger 
motivation till studierna (jfr intervju 28).  

Ökat självförtroende är också kopplat till en ökad förståelse och kunskap hos studenterna. Centralt på 
en arbetsplats är att ett gemensamt språkbruk används. Camilla säger att ”det finns […] ett visst […] 
internt språk som man använder som man behöver vara insatt i” (intervju 31). För henne blev 
praktikperioden inkörsporten till språkbruket som används i yrkespraktiken.  

Yrkesverksamma som tar emot studenter under studiebesök och praktikperioder behöver vara insatta i 
verksamheten, engagerade och tycka att det är intressant att träffa studenter. Elvira förklarar att det är 
inspirerande att träffa medarbetare som brinner för yrket och för att diskutera med studenterna (intervju 
28). Handledaren och medarbetarna bör vara motiverade för att studenten i sin tur ska motiveras. Annars 
kan praktikperioden istället bli en tid som sänker studentens självförtroende och inte medverkar till att 
studentens kunskap ökar. 

6.5.9 Förändra och påverka yrkespraktiken? 

Studenterna beskriver att de möts av öppna arbetsplatser under professionsinriktade moment. Den 
sammanlagda bilden som studenterna ger är att yrkespraktiken är öppen för att ta emot idéer och förslag 
från studenterna, samt att yrkesverksamma i de flesta fall reagerar positivt när studenterna frågar om 
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eller föreslår hur arbetssättet kan utvecklas. Petronella berättar att medarbetarna på praktikplatsen 
diskuterade samma frågor när hon närvarade på mötena som annars (intervju 30). Camilla kan dock se 
att motsatt reaktion skulle kunna uppstå men att det isåfall handlar om att studenterna skulle varit 
negativa till arbetsmetoder eller att studenterna på annat sätt kritiserar verksamheten (intervju 31). 

Britta säger att yrkesverksamma ofta påpekar fördelen med att få nya ögon på arbetssättet och att de 
tycker att det är bra att studenterna ifrågasätter vissa arbetsmetoder (intervju 28). Petronella berättar att 
medarbetarna på praktikplatsen var öppna och ofta bad henne föreslå annorlunda arbetsmetoder (intervju 
30). Hon berättar vidare att 

jag är väldigt öppen så jag sa det att ’nä, sådär hade nog inte riktigt jag gjort!’ […] [F]ramför min 
handledare […] i fikarummet till alla och alla […] accepterade […], så det var väldigt lätt i den 
gruppen, ovanligt lätt, så har jag aldrig varit med om det innan […] kände jag. 

  (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 

Ludvig tycker att hans förslag inte togs på lika stort allvar på praktikplatsen som de andra medarbetarnas 
(intervju 31). Han diskuterade dock ärendena med sin handledare som delade åsikterna medan de andra 
medarbetarna inte visade samma intresse. ”[D]är var det mest att jag yttrade någonting och de kom med 
en förklaring till varför det var så. De ville inte problematisera det hela något mer”, säger Ludvig 
(intervju 31). Flera studenter gav uttryck för liknande erfarenheter. Joanna diskuterade till exempel med sin 
handledare och  

hon reagerade ofta med att hon blev tyst och funderade och ofta var det så att ’jag vet faktiskt inte 
varför men vi gör det’. [D]et kopplas ganska mycket till organisationskulturen […] att många 
handlar utan att […] inte riktigt fundera på varför gör vi det här egentligen och […] de flesta 
reagerade nog så om jag frågade dem, ’men varför gör ni på det här sättet, varför använder ni just 
den här modellen’.              (intervju 9, socionomprogrammet, termin 7) 

Joanna säger att medarbetarna på praktikplatsen egentligen var intresserade av hennes 
förändringsförslag men att de inte hade kraften att utveckla och förbättra verksamheten. Även för hennes 
del fanns dock en del erfarenheter av att medarbetarna inte la lika mycket vikt vid hennes förslag som 
vid förslag från andra anställda. 

Ludvig förklarar att under praktikperioden försökte medarbetarna framställa arbetsplatsen som 
problemfri för att han skulle vilja börja arbeta där. Efter en tid kom problemen upp till ytan. Han 
konstaterar att under praktikperioden märktes att det fanns dolda strukturer för hur ärenden och klienter 
hanterades. Han upptäckte bland annat att medarbetarna höll fast vid ärenden och inte lämnade dem 
ifrån sig. Han reflekterar över om det har med prestige att göra och att det är väl inarbetade strukturer, 
samtidigt som det finns konfliktsituationer som inte blir synliga förrän studenten varit ett tag på 
praktikplatsen (intervju 31).  

Johanna berättar att vid studiebesöken informerades studenterna också om vad medarbetarna inte ansåg 
fungerade i verksamheten, vilket studenterna såg som positivt eftersom det gav en helhetsbild av 
verksamheten (intervju 25).  

Men de klankar inte ner det heller utan de [sa] bara ’såhär är det’ och det var nog skönt att de kunde 
lägga sig på vår nivå och säga att ’såhär är det’, […] det är inte jättebra hela tiden och det är inte 
fantastiskt men att man fick förståelse för att det kanske inte är okej att tycka att det är jättekul eller 
jättelätt hela tiden, det kommer vara tufft […] och det sa de. 

               (intervju 25, socionomprogrammet, termin 1) 
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Det finns exempel på studiebesök där medarbetarna inte delar med sig av all information (intervju 25). 
Det handlar ibland om att informationen är sekretesskyddad, eller att yrkesverksamma inte vet vilken 
information som kan delas med studenter. Ellinor berättar att 

vi fick den informationen vi behövde för själva uppgiften och de pratade mycket runt omkring och 
några av dem hade studerat här, socionom, men man märkte också att de vaktade sin tunga hela 
tiden, det kändes som att hon som […] var chef […] gav lite blickar så att [de inte skulle] försäga 
sig.             (intervju 25, socionomprogrammet, termin 1) 

Studenterna berättar att under vissa studiebesök var informationen ytlig och behandlade inte djupare de 
områden som förekommit under studierna (intervju 24). Istället hänvisades studenterna till att de 
kommer att läsa om det här området senare i utbildningen. Socionomstudenterna betonar att de lättare 
identifierar sig med nyutexaminerade socionomer. Jill berättar att vid ett studiebesök träffade hon en 
nyutexaminerad socionom som ”precis hade gått ut i januari tror jag det var och då blir det ju […] att 
man pratar ju om det lite” och hon framhåller att studenterna känner att de har något gemensamt med 
socionomer som nyligen gått utbildningen (intervju 24). 

6.5.10 Koppla samman utbildning och yrkespraktik? 

Många studenter ger uttryck för att det främst under senare delen av utbildningen existerar ett samspel 
mellan utbildningen och yrkespraktiken. Några socionomstudenter framhäver att de under några 
studiebesök visats runt på arbetsplatsen och sedan tagit del av organisationens struktur och arbetssätt. 
Studenterna får en bakgrund som de kan bygga vidare på och möjlighet att ställa frågor.  

Studenterna finner svårigheter i att koppla situationer under praktikperioden till teorier som de möter i 
litteraturen. Yrkespraktiken är mer komplex och nyanserad än vad som framstår i litteraturen. 
Yrkespraktikens karaktär beror till stor del på mötet med brukaren (intervju 22, 30). Freja beskriver att 
hon gick på känslan av vad som kändes rätt i stunden eftersom förberedelsetiden var obefintlig innan 
kontakten med brukarna. Hon betonar dock att teorier kommer till användning på så sätt att hon 
omedvetet använder kunskap i brukarsamtalen, något som framträder mer och mer tydligt under 
utbildningens gång. 

Man skapar ju […] en relation till dem [brukarna, min anmärkn.] allihop på ett eller annat sätt så 
att det klart att man fick prova på […] olika saker och det gick […] inte att gå undan om det var 
någon som ville prata med en. Det var mycket såhär direkt men jag kände hela tiden att jag kan 
ingenting, jag vet inte alls vad jag ska greppa från utbildningen i de här situationerna för de kom 
så direkt, det fanns […] aldrig någon tid att förbereda sig utan i och med att man var i huset med 
[brukarna] hela tiden […]. Det var […] inga strukturerade samtal på det sättet […] så det tyckte 
jag var jättesvårt så man fick ju gå lite på känsla, sedan är det säkert så att man har lärt sig grejer 
som man har använt men som man aldrig riktigt kan sätta fingret på. 

        (intervju 29, socionomprogrammet, termin 6) 

På samma sätt demonstrerar Manuel att det handlar om samspelet mellan studier och yrkespraktiken i 
form av att ”det man ser blir mycket lättare att förstå när man ser det i verkligheten än att bara läsa om 
det så det blir ju att det sätter sig ju djupare […] och man förstår det på ett annat sätt” (intervju 26). 
Ibland uppstår problem när studenterna möter ett problemområde första gången i yrkespraktiken och 
därmed inte har någon bakgrund. Konsekvensen blir att ansvaret för att ge bakgrunden läggs på 
yrkesverksamma vid studiebesöken.  

Studenterna pratar om betydelsen av extrajobb inom sektorn under studierna. Ludvig och Camilla 
förklarar att på extrajobbet kan de diskutera områden som de inte haft möjlighet att gå närmare in på 
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under studierna. På extrajobbet blir det också möjligt att börja utveckla den erfarenhetsbaserade känslan 
som är svår att lära sig under studierna. 

(I) Vad kan det vara för typ av information eller för frågor som ni har om ni går till exempel till 
kollegor då? Kan ni […] säga något exempel? Vad det kan handla om för någonting? 
C Ja, men om jobbet och också väldigt mycket […] det vi inte har i utbildningen. Lära sig och se 
om någon är påverkad, vad de är påverkade av och hur det yttrar sig […]. 
L Ja, det [vi] saknar. [Om vi] saknar den kunskapen från utbildningen kan [vi] ju få hjälp av 
[kollegorna]. [D]et blir ganska tydligt när [vi] jobbar, vad [vi] faktiskt inte kan tycker jag. 

  (intervju 31, socionomprogrammet, termin 7) 

Istället blir det extrajobbet som får anta den rollen och där applicerar studenterna sina nya erfarenheter 
(intervju 29). Det finns också en känsla av att de kan jämföra teorier med hur yrkespraktiken fungerar 
(intervju 9). Även om professionsinriktade moment och extrajobb har olika syfte så får de för 
studenternas del liknande syften under utbildningen. Från arbetsgivarhåll har traditionellt funnits 
önskemål om att nyutexaminerade studenter redan har viss arbetslivserfarenhet, från praktikperiod eller 
extrajobb (intervju 9).  

För att sammanfatta finns inom socionomprogrammet ett fokus på att förhålla sig kritisk till information 
och att använda vetenskapligt material för att studenterna ska kunna arbeta evidensbaserat. Diskussion 
studenter emellan, liksom handledning både genom PPU-samtalen i grupp och på praktikplatsen 
framträder som viktiga aspekter för studenternas utveckling. Socionomstudenterna utbildas för en 
många gånger komplex yrkespraktik som innehåller stor mängd brukarkontakt, inte sällan med brukare 
i svåra situationer. För att känna av situationen och möta brukaren på ett bra sätt är studenterna eniga 
om att de behöver utveckla en erfarenhetsbaserad känsla för bemötande av människor, vilket de påbörjar 
under professionsinriktade moment i kontakt med yrkespraktiken. Centralt bland studenterna från 
socionomprogrammet är att de pratar mycket om att utveckla ett professionellt förhållningssätt och hur 
information hjälper dem att uttrycka ett professionellt förhållningssätt (se t ex intervju 28). Ett 
professionellt förhållningssätt börjar studenterna konstruera kontinuerligt under studietiden. 

6.6 Sammanfattning 

Kapitlet har utifrån studenternas berättelser i det empiriska materialet redogjort för deras utsagor som 
uttrycker informationsaktiviteter som sker i relation till akademiska praktiker och professionsinriktade 
moment. Informationsaktiviteternas kollektiva aspekter fokuseras i materialet och interaktion mellan 
studenter, lärare och professionella dominerar tematiseringen. Centralt framträdande i studenternas 
berättelser är att det finns en tydlig tidsdimension där utvecklingen av deras informationsaktiviteter kan 
belysas. Studenterna beskriver sammanfattningsvis att det är betydelsefullt för dem att kunna 
sammankoppla informationen som de möter från lärare och kurslitteratur under utbildningen med 
yrkespraktikens normer och värderingar för att övergången mellan utbildning och yrkespraktik ska 
underlättas. Övergången sker utdraget över tid i takt med att studenterna under utbildningen stakar ut 
riktningen mot ett yrke. 

Kritiskt tänkande genomsyrar utbildningarna. Att våga vara ifrågasättande och att ta plats framstår som 
en central del av många utbildningsprogram, särskilt de som inkluderar ett fokus på ledarskap som 
exempelvis det idrottsvetenskapliga programmet och marknadsföringsprogrammet. Stor vikt under 
utbildningen läggs vid att studenterna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till information och att de 
efter utbildningen ska ha förmåga att applicera ett kritiskt förhållningssätt för att kunna påverka och 
ifrågasätta olika metoder och förhållanden i yrkespraktiken. På så sätt kan studenterna utefter 
erfarenheterna från utbildningen utveckla yrkespraktiken genom att innovativt föreslå nya arbetssätt. 
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Många studenter ser utbildningarnas professionsinriktade moment som värdefulla av flera anledningar. 
Det kan exempelvis handla om att diskutera med yrkesverksamma, att få kontakter inom sektorn eller 
att kunna relatera information som de möter i litteraturen till den praktiska yrkesverksamheten. Samtliga 
faktorer är väsentliga för att förflyttningen till yrkeslivet ska kunna ske kontinuerligt över tid. En viktig 
aspekt av professionsinriktade moment är att studenternas kunskap legitimeras genom möten med 
professionella i yrkespraktiken, vilket bidrar till ökat självförtroende hos studenterna. Ett vanligt 
önskemål från studenter överlag är att de professionsinriktade momenten ska öka i omfattning. En del 
problematiska aspekter finns närvarande vid professionsinriktade moment. Det kan till exempel finnas 
svårigheter för studenter att nå information från professionella, mot bakgrund av att professionella dels 
omges av ett regelverk kring sekretess, dels inte känner till vilken information de kan dela med studenter. 
Studenterna beskriver i vissa fall att de inte fått tillgång till handledare på praktikplatsen och att 
handledaren tillhört en annan yrkesgrupp, vilket försvårat deras möjligheter för att ställa frågor och få 
stöd under praktikperioden. Liknande gäller för program som inkluderar olika former av 
projektuppgifter. Där berättar studenterna att feedback från yrkesverksamma i några fall varit bristfällig. 
För några studenter har mötena med kunder och klienter varit ganska liten, vilket påverkat deras 
möjlighet till interaktion med dessa grupper under projektuppgifter och praktikperioder. 

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att studenterna får möjlighet att möta information på 
andra sätt än genom kurslitteratur och undervisning. Samverkan ger också arbetsgivare uppfattning om 
vilka kunskaper studenterna har med sig från utbildningen. Till detta är kopplat diskussionen om 
anställningsbarhet, syftet med högre utbildning och för vem eller vilka som högre utbildning ska finnas 
för. Diskussionen har alltid två olika agendor i form av arbetsgivare å ena sidan och utbildningen å andra 
sidan och de båda sidorna ställer olika krav på utbildningens innehåll. 

6.7 Röra sig mot ett yrke 

I kapitlet har studenters berättelser om deras informationsaktiviteter i relation till professionsinriktade 
moment beskrivits utifrån teman som vuxit fram ur det empiriska materialet. Som ett resultat av det 
empiriska materialets tematisering har jag kunnat urskilja följande övergripande fyra teman 
yrkesförberedande kunskap och akademiska praktiker, socialisering, identifiering, samt konsolidering. 
I anslutning till dessa fyra teman framträder en distinkt tidsdimension som anknyter till att studenterna 
under utbildningstiden har slagit in på en väg mot yrkeslivet. Till vart och ett av dessa teman kopplas 
sedan några underliggande teman, vilka illustreras och fördjupas i kapitel sju till tio. Såväl de 
övergripande som de underliggande temana kan relateras till begrepp i ett praktikteoretiskt perspektiv i 
form av exempelvis sociala gemenskaper, relationer, interaktion och fysiska uttryckssätt, samt 
praktikteoriers övergripande fokus på att människor agerar i olika praktiker. Modellen har utformats 
med grund i det empiriska materialet men för modellens olika dimensioner har jag inspirerats av 
utgångspunkterna som tidigare beskrivits i kapitel två, tre och fyra på så sätt att dessa har guidat min 
arbetsprocess. Innehållet för varje tema inriktar sig därför på studenters informationspraktiker för att 
skapa förståelse för informationspraktikers utveckling i anslutning till att studenterna påbörjar 
deltagande och socialisering i yrkeslivet. I modellens olika dimensioner läggs fokus på hur studenternas 
informationspraktiker utvecklas och omformas över tid under utbildningen. Deras informationspraktiker 
ses genomgående som ett uttryck för och leder fram till yrkesförberedande kunskap, socialisering, 
identifiering och konsolidering. Modellen nedan bör ses som en schematisk bild av hur studenternas 
informationspraktiker konstrueras och rekonstrueras under deras resa genom sina utbildningar. 
Studenterna rör sig mellan samtliga dimensioner mer eller mindre, men måste igenom samtliga för att 
påbörja förflyttningen till arbetslivet. Modellen fördjupas i kapitel sju till tio. 
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Fig. 1 Modell för att röra sig mot ett yrke 

Modellen är till synes linjär till sin karaktär, detta för att visa på tidsdimensionen och den väg som 
studenterna tar genom utbildningen. Jag betraktar dock inte modellen som enbart linjär, utan också som 
innehållande olika dimensioner som studenterna rör sig emellan. Det är tydligt i det empiriska materialet 
som redovisas ovan att studenterna i vissa fall rör sig snabbt förbi någon dimension, samt att några 
dimensioner är mindre representerade för en del studenter, till exempel studenterna på ett visst program. 
De nedersta pilarna illustrerar att det även är möjligt för studenterna att förflytta sig till tidigare 
dimensioner.  

När studenterna börjar konsolidera sina erfarenheter av olika aspekter av det framtida yrket kan jag i 
materialet se exempel på att de på nytt rör sig mot dimensionen yrkesförberedande kunskap. Genom att 
ha deltagit i den sociala yrkesgrupps- respektive arbetsplatsgemenskapen och därmed påbörjat 
konsolidering där studenterna på olika vis visar på att de har befunnit sig exempelvis på en arbetsplats 
eller under en tid samarbetat med ett företag, så bygger de vidare på den yrkesförberedande kunskapen 
som hör till varje utbildning eller varje yrkesområde. Det här illustreras i modellen av pilen som löper 
åt motsatt håll. Likheter finns med vad som inom pedagogiken brukar benämnas som en loop i lärandet, 
vilket hänvisar till att med hjälp av informationspraktiker sker någonting inom individen genom 
reflektion – handling – reflektion. Det finns både singelloopar och dubbelloopar, där singelloopar 
innebär att individen har lärt sig något som den vill implementera i en viss praktik för att åstadkomma 
utveckling och förändring. En dubbelloop däremot betyder att ett vidare tänkande sker, vilket innebär 
en förändringspotential och möjlighet att implementera nya tankar. Här handlar det inte om att individen 
vill förändra något utan att deras tankesätt för hur de ser på exempelvis yrkesförberedande kunskap 
utvecklas. Utifrån det här resonemanget finns också möjlighet att betrakta modellen som cirkulär och 
mer flexibel eftersom den speglar en ständigt pågående process, vilket tydligt märks för dimensionen 
konsolidering, där yrkesförberedande kunskap knyts samman med yrkespraktiken. Modellen strävar 
efter att illustrera olika dimensioner i processen mot att appropriera en yrkesidentitet. Det gör att den 
bör betraktas som ett uttryck för att studenterna rör sig längs de olika dimensionerna. I det fall modellen 
betraktas som mer flytande finns det också behov av att markera en ingång där studenterna kommer in. 
Jag tänker mig att ingången finns vid den yrkesförberedande kunskapen, baserat på att studenterna ger 
uttryck för att det är svårt att delta i yrkespraktiken utan att ha den grundläggande kunskapen först. 

Inom ramen för temat yrkesförberedande kunskap har jag kunnat identifiera att studenterna ger uttryck 
för informationsaktiviteter som leder till att de utvecklar yrkesförberedande kunskap som är relaterad 
till det ämnesområdet de studerar, och professionell kunskap som handlar om kunskap om hur 
yrkesverksamma agerar i vissa situationer. Utbildningens särskilda praxis och lärarnas 
rekommendationer är i det här steget centrala, liksom att söka textmässig information i form av 
vetenskapligt material och att kommunicera med andra studenter. Framträdande inom det här temat blir 
också hur studenterna utvecklar kunskap om hur akademiska studier fungerar för att kunna fungera i 
den akademiska praktiken. 
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Temat socialisering blir tydligt i det empiriska materialet när studenter ger uttryck för att de 
kontinuerligt över tid blir medvetna om hur de implicita strukturerna ser ut på arbetsplatserna, hur 
yrkesverksamma samtalar om ärenden och händelser, samt vilket språkbruk de använder sig av. En stor 
del innebär också att studenterna delges muntliga berättelser som svarar för att förse dem med användbar 
information för att delta och socialiseras i den sociala gemenskapen, liksom att skapa relationer med 
andra människor. Den här dimensionen innebär också att studenterna observerar yrkesverksamma, vilket 
berättar om praktikens fysiska dimension. En långsam övergång påbörjas där studenterna går mot att 
mer och mer ta intryck av yrkespraktiken och dess sociala strukturer, istället för den akademiska 
praktiken. 

När det gäller temat identifiering ligger fokus på att studenterna efter hand utvecklar ett sätt att betrakta 
sig själva som en del av yrkesrollen, och det finns också tydliga exempel på att de av andra välkomnas 
in i den sociala gemenskapen kring yrket. Studenternas berättelser baseras i stor utsträckning på 
berättelser som handlar om att de får sin kunskap bekräftad, vilket ökar deras självförtroende och i sin 
tur vidare medför att känslan av att vara en i gruppen intensifieras. En annan framträdande aspekt är de 
gemensamma mål och värderingar inom såväl studentgruppen som yrkesrollen som studenterna frekvent 
ger uttryck för i sina berättelser. Den här dimensionen manifesterar att studenterna ytterligare närmar 
sig yrkespraktiken och dess sociala gemenskap, och att de så småningom påbörjar skapandet av en 
yrkesidentitet. 

Som ett sista övergripande tema har jag identifierat konsolidering. Temat uppkom genom de många 
uttryck för att studenterna kopplar tillbaka till de akademiska praktikerna och den yrkesförberedande 
kunskapen efter att de har genomfört professionsinriktade moment. Jag betraktar det här temat som det 
mest komplexa av de fyra teman och till viss del även konkluderande för hela modellen på så sätt att det 
genomsyrar modellen i sin helhet och tydliggör att studenternas informationsaktiviteter bidrar till 
lärande och socialisering genom att deras informationspraktiker utvecklas och förändras. Att studenterna 
ser med nya ögon på såväl yrkespraktiken som de akademiska praktikerna dominerar i materialet, och 
det sker gradvis en förändring där studenterna betraktar utbildningen som en rekommendation och 
yrkespraktiken som normgivande istället för tvärtom. Det innebär att de informationskällor som 
yrkespraktiken erbjuder allteftersom utbildningen fortskrider och studenterna genomför olika typer av 
professionsinriktade moment blir allt viktigare och får allt större betydelse för studenternas lärande. I 
det ingår också en dimension av kritiskt tänkande som appliceras på såväl den yrkesförberedande 
kunskapen som yrkespraktiken. 

Jag återvänder till modellen i kapitel sju till tio för att i ett andra steg ytterligare analysera dess olika 
dimensioner samt i kapitel elva där jag diskuterar studiens resultat. Modellen och vad dess 
implementering och användning kan leda till för relationen mellan högre utbildning och professionell 
yrkesutövning kommer jag också tillbaka till i samma kapitel. 

  



99 
 

Informationspraktiker på väg mot arbetslivet 

I de följande fyra kapitlen diskuteras de informationsaktiviteter som studenter på de olika 
utbildningsprogrammen ger uttryck för. De olika informationsaktiviteter som jag har kunnat identifiera 
i materialet medverkar till studenternas informationspraktiker och lägger därmed grunden för modellen 
som presenterats i tidigare kapitel. Modellens olika dimensioner kan också relateras till de 
praktikteoretiska utgångspunkterna som har bidragit till en förståelse för hur studenternas 
informationspraktiker formas och omformas i yrkespraktiken och hur de leder till deltagande, 
socialisering och lärande i praktiken. För de olika dimensionerna väljer jag att presentera de mest 
framträdande informationspraktikerna för att exemplifiera. I det empiriska materialet framstår de 
tydligaste exemplen i de flesta fall förekomma hos psykolog- och socionomstudenter. Därför finns ett 
övervägande fokus på dessa i de följande fyra kapitlena för att illustrera hur det fungerar när övergången 
mellan utbildning och arbetsliv fungerar som bäst. Det går därför att säga att den representerar en 
idealbild. För alla studenter fungerar det inte så och alla lyckas inte på samma sätt. Mellan de olika 
dimensionerna finns gråzoner och de går oundvikligen in i varandra, vilket jag också beskriver närmare 
i varje kapitel. Mot bakgrund av dimensionernas varierande grad av sammansmältning låter jag därmed 
de mest påfallande mönstren framkomma i följande kapitel.  

Modellen visar på utvecklingen av studenternas informationspraktiker under deras utbildningsperiod 
med hjälp av professionsinriktade moment. Utvecklingen av informationspraktiker illustrerar ett 
samspel mellan utvecklingen av studenternas informationspraktiker och skapandet av en yrkesidentitet 
och hur den formas med avseende på normer, värderingar och känslan för yrkesrollen. 
Identitetsskapande och att komma in i en social gemenskap är nära relaterat till lärande, vilket fördjupas 
i studenternas möte med yrkespraktiken. Modellen visar på en allt större komplexitet där studenternas 
interaktion med och socialisering i yrkeslivet ökar. Det handlar också om att det sker en sorts integrering 
in i deras kommande yrkesliv, vilket påverkar informationsaktiviteterna. I kapitel sju till tio blir det 
tydligt att informationsaktiviteterna formas och omformas i yrkespraktiken. Integreringen och skapandet 
av yrkesidentiteten är något som sker under tid, det vill säga att det äger rum successivt under 
utbildningen i samverkan med att informationspraktikerna utvecklas. Det är därför möjligt att urskilja 
en tidsdimension. Tidsaspekten illustrerar dessutom att övergången till arbetslivet bör betraktas som 
något dynamiskt som inte sker vid en specifik tidpunkt, utan är utlagt över tid. Rörelsen mot arbetslivet 
påbörjas alltså under utbildningstiden och studenterna har pekat ut riktningen de rör sig i. 

De olika dimensionerna i modellen visar inte enbart på att det sker en utveckling av studenternas 
informationspraktiker, utan också på att komplexiteten ökar vartefter. Studenterna påbörjar sin 
utbildning och är då i störst utsträckning sysselsatta med lärande av olika typer av yrkesförberedande 
kunskap. För vissa yrken finns det en tydlig domän, till exempel psykologer, medan domänen för andra 
yrken är mer otydlig, som exempelvis marknadsförare. I nästa dimension visar studenterna på att de 
interagerar med människor i yrkeslivet för att så småningom komma närmare yrkets sociala gemenskap. 
Studenterna börjar mer och mer under utbildningen att identifiera sig med yrkesrollen. I den mest 
komplexa dimensionen har studenterna mött yrkespraktiken flera olika gånger under sin utbildning. 
Deras informationspraktiker har under utbildningen utvecklats och omvandlats, vilket medför att de ser 
annorlunda och mer kritiskt på såväl yrkesförberedande kunskap som yrkespraktiken. Det försiggår 
alltså ett samspel mellan utbildning och yrkesliv, där informationspraktikerna formas och omformas, 
vilket framträder tydligt i modellens fjärde dimension.  
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7 Yrkesförberedande kunskap och akademiska praktiker 

I det empiriska materialet blir det tydligt att studenterna på olika sätt söker, använder och utbyter 
information för att tillägna sig yrkesförberedande kunskap. Jag betraktar yrkesförberedande kunskap 
som epistemisk kunskap som är knuten till en specifik disciplin, till exempel psykologi eller 
marknadsföring, och rör alltså akademiskt innehåll (Bird & Crumpton 2014; Stoffle & Leeder 2005, jfr 
Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015). Yrkesförberedande kunskap kan tillgodogöras via 
akademiska studier, i motsats till exempelvis tyst kunskap och kunskap om hur arbetsuppgifter 
genomförs, som istället tillägnas genom studenternas deltagande i yrkespraktiken (Amin & Roberts 
2008, s. 359; Orlikowski 2002; Veinot 2007). Yrkesförberedande kunskap kan också innebära hur 
yrkesverksamma använder kunskapen, det vill säga hur de omsätter kunskapen i form av arbetsmetoder 
specifika för ett yrke eller en arbetsplats. Yrkesförberedande kunskap kan betraktas som en 
utgångspunkt för studenternas resa i riktning mot yrkeslivet. Fokus i det här kapitlet ligger på att 
identifiera och diskutera vilka informationsaktiviteter som studenterna använder för att exempelvis få 
en överblick över ämnet eller avgöra vilken yrkesförberedande kunskap som är mest relevant. 
Studenterna får tillgång till yrkesförberedande kunskap genom att söka information i kurslitteraturen, 
samt i annan litteratur som rekommenderas av lärarna eller som de själva söker fram. I det här kapitlet 
berör jag också de akademiska praktikerna som studenterna ger uttryck för, liksom normerna som finns 
för hur akademiska studier ska utformas. Yrkesförberedande kunskap blir i sig ett medel att utveckla 
praktiker för att söka, använda och utbyta information via databaser och kurslitteratur kräver att 
studenten har kunskap om facktermer och begrepp (Sundin 2013, s. 298). Utifrån det empiriska 
materialet uppfattar jag också att kunskap om akademiska studier och hur dessa fungerar är 
betydelsefulla när det kommer till studenternas tillvägagångssätt för informationssökning. 

7.1 Informationsaktiviteter relaterade till yrkesförberedande kunskap 

I anslutning till den akademiska praktiken ger studenterna uttryck för olika informationsaktiviteter, som 
ligger till grund för att studenterna bygger upp en professionsförberedande kunskapsbas kring 
disciplinens kunskapskärna (jfr Billett 2009; Smeby & Sutphen 2015). Det kan handla om att söka 
information till en skriftlig uppgift via universitetsbibliotekets databaser eller att läsa vetenskapliga 
artiklar. Andra sätt att söka information är också att läsa kurslitteraturen. När studenterna läser 
kurslitteraturen upplever de att de får med sig grundläggande kunskap relaterad till yrkesområdet och 
att den oftast är tillräcklig för att genomföra kursens uppgifter (intervju 4, 5, 7, 11, 23). Noah på 
psykologprogrammet beskriver att han först och främst använder kurslitteraturen för att hitta 
information till skriftliga inlämningsuppgifter. ”Från början är det kurslitteraturen så det är ju första 
steget och efter det går jag igenom power points och anteckningar även om de är likvärdiga med 
litteraturen” (intervju 4). Jag drar paralleller med vad Amin och Roberts (2008, s. 359) beskriver som 
kodifierad kunskap vilken de förklarar kan tillägnas inom ramen lärande som sker under den 
universitetsbaserade undervisningen.  

Studenterna uppfattar dock att de ibland behöver gå utanför kurslitteraturen och söka information. För 
detta har de utvecklat olika strategier såsom att söka vidare via kurslitteraturens referenslistor (jfr Bates 
1989) och att läsa de vetenskapliga artiklar som deras lärare lägger ut på lärplattformen (intervju 19, 
22). Simone berättar att ”lärarna lägger ju alltid ut den här listan på referenslitteratur som man kan 
fördjupa sig i” (intervju 22). De berättar att det oftast händer när det gäller mer omfattande skriftliga 
uppgifter (intervju 22). I övrigt finns det specificerat i kursplanen vad de ska läsa till varje kurs. 
Psykologstudenterna reflekterar över att det är större fokus på skriftlig information under utbildningen 
och under praktikperioder och i yrkeslivet spelar erfarenhet större roll (intervju 21, jfr Lloyd 2005). 
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Informationens legitimitet skapas i praktiken där den hör hemma, vilket innebär att studenterna efter 
hand lär sig avgöra vilken information som är relevant för att genomföra kursuppgifter. 

Många gånger upplever studenterna att de snabbt behöver få en ingång till ett ämne eller förklaring till 
ett begrepp. Några av psykologstudenterna berättar att de går till Wikipedia för att söka information 
innan de går vidare till att söka bland vetenskapligt material (intervju 4). I den akademiska praktiken 
utvecklas studenternas informationsaktiviteter genom interaktion med andra studenter som berättar hur 
de går tillväga. Informationsaktiviteter uppstår och formas alltså i relation till praktiken och de diskurser 
som förekommer. Att utveckla sin informationssökning känns igen i Bates (1989) resonemang om hur 
en person använder funnen information till att formulera nya sökfrågor. Ytterligare några säger att de 
går till den nätbaserade sajten psykologiguiden om de endast behöver förklaring till ett begrepp, men att 
de använder sig av universitetsbibliotekets tillgång till databaser om de behöver vetenskaplig 
information (intervju 19). En av marknadsföringsstudenterna återger att kurslitteraturen är strukturerad 
och anpassad för studenter, medan informationen på nätet ibland kan vara anpassad för andra ändamål 
och för marknadsförare verksamma i branschen (intervju 2). Därför gör hen bedömningen att hen 
behöver få med sig en grund från kurslitteraturen innan hen söker information via nätet (jfr Lloyd 2005).  

I början av utbildningen påpekar personalvetarstudenterna att de får den mesta informationen från sina 
lärare men att efter en tid på utbildningen utvecklar de mer och mer kunskap om hur de själva kan gå 
tillväga för att söka information på olika sätt. Det visar på att deras praktiker har påverkats av den 
omgivande kontexten. På så sätt får studenterna genom lärare och kurslitteratur förslag på vad de kan 
söka vidare på via nätet och en ram bildas för vad deras egna sökningar ska koncentreras kring. För 
marknadsföringsstudenterna kan det till exempel röra sig om att de behöver tillgång till statistiska 
uppgifter i sina företagsekonomiska kurser. Studenterna på det idrottsvetenskapliga programmet 
framhåller att de också söker fram och använder sig av information i styrdokument från oberoende 
idrottsförbund (jfr Lloyd 2005). De berättar även att de söker information via nätet för att få inspiration 
till sina extrajobb och hur de kan utvecklas där (intervju 10,11). En annan strategi hos 
idrottsvetarstudenterna är att genomföra intervjuer med personer inom föreningslivet för att få 
information i form av empiriskt material till de projektuppgifter som de genomför inom programmet.  

Marknadsföringsstudenterna går tillväga på liknande sätt genom att de tar kontakt med ett företag och 
genom dem får tillgång till information för en projektuppgift. Det kan exempelvis handla om att studera 
företagets verksamhets- eller marknadsplaner eller att göra intervjuer med medarbetare och chefer på 
företaget (intervju 12, 13, 14). Marknadsföringsstudenterna beskriver emellertid att de samtidigt söker 
information via nätet eftersom de är oroliga för att företagen inte ska återkomma till dem i tid (intervju 
12). När det kommer till uppsatsskrivande vilket sker i slutet av utbildningen understryker 
socionomstudenterna dock att de har stor nytta av lärarnas och handledarnas litteraturrekommendationer 
(jfr McKenzie 2003a). Det innebär att studenterna får råd trots att de kanske inte efterfrågat det i just 
den situationen, vilket McKenzie (2003) beskriver som en av de vanligaste informationspraktikerna i 
vardagslivet, men som studenterna ändå uttrycker relaterat även till formellt lärande. Det går bland 
studenterna att lägga märke till en utveckling avseende vilka personer de väljer att ta emot 
läsrekommendationer från. Det uppträder en regelbundenhet för studenternas informationsaktiviteter där 
deras aktiviteter upprepas och används på nytt. 

Psykologstudenterna återger flera berättelser av att de i början av utbildningen hade sämre uppfattning 
om psykologyrket och därmed svårare att värdera information som kom från olika typer av 
informationskällor. Som ny i en gemenskap ifrågasätter individen inte informationen hen möter utan 
individen vill snarare tillgodogöra sig informationen för att kunna fungera i gemenskapen. Wenger 
beskriver att individer som är nya i gemenskapen och försöker närma sig den söker kontinuitet, men att 
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individer som befunnit sig längre tid i gemenskapen kan öppna upp för nya perspektiv och kan reflektera 
mer över olika lösningar och metoder (1998, s. 183). Här blir det tydligt att studenterna omgående vill 
kunna känna sig som en del av gemenskapen kring yrket, och därför ifrågasätter de inte i så stor 
utsträckning informationen i början av utbildningen. 

7.2 Informationsaktiviteter knutna till arbetsmetoder 

Studenternas berättelser ger uttryck för att olika informationsaktiviteter förekommer relaterat till hur 
arbetsuppgifter utförs. Främst psykolog- och socionomstudenterna fick ta emot många 
läsrekommendationer från sina handledare under sina praktikperioder. Praktiken visar sig väsentlig för 
hur studenterna söker information, vilket kan ge problem i övergången mellan utbildning och arbetsliv. 
I början är lärarnas rekommendationer av störst vikt, men i takt med att professionsinriktade moment 
genomförs blir handledarna på praktikplatsen, de andra medarbetarna och andra yrkesverksamma som 
studenterna möter allt mer betydelsefulla i den meningen att studenterna väljer att följa deras 
rekommendationer eller att de själva beslutar sig för att söka egen litteratur (intervju 23). Betraktat ur 
ett professionsperspektiv är utgångspunkten att teoretiska modeller är kopplat till professionell 
yrkesutövning på så sätt att i yrkesutövningen översätts dessa till yrkeserfarenheter (Brante 2014). 
Vilhelm framhåller att  

i början av utbildningen kunde man kolla väldigt stelt att [det är] den här kurslitteraturen som är 
viktig, den behöver jag lära mig men ju längre utbildningen går så ser man bara hela […] 
kurslitteraturlistan som en rekommendation, sedan så tittar jag i de böckerna, […, tror jag att den 
här boken är mitt bästa sätt för att lära mig om stress? Nä, jag tror jag letar upp någon annan som 
passar mig och min intention bättre.            (intervju 23, psykologprogrammet, termin 9) 

I och med detta är det också möjligt att se att studenterna i de flesta fall följer de råd som de får från 
personer som de under olika delar av utbildningen betraktar som kognitiva auktoriteter, det vill säga 
personer som de tillskriver auktoritet inom ett område (Wilson 1983). I början av utbildningen är de 
egna besluten från studenternas sida få. De är upptagna med att orientera sig i den nya värld som 
utbildningen öppnar upp för dem och tar åt sig av den informationen som finns tillgänglig i den 
akademiska praktiken utan större reflektion. Reflektionen kommer däremot in tydligare senare under 
utbildningen. Då syns att en påtagligt större del av studenterna fattar egna beslut kring vad de väljer att 
läsa, och vilken information de ser som tillförlitlig (jfr McKenzie 2003a, 2003b; Pilerot & Limberg 
2011; Savolainen 2006; Soo Young Rieh 2002). Kunskap om praktikens normer och regler medför att 
studenterna kan avgöra informationens användbarhet. 

Studenterna från alla de fem programmen beskriver att de av lärarna uppmanas att söka och använda 
vetenskaplig information till sina examinationsuppgifter. De framhåller att lärarna även uppmanar dem 
att hålla fast vid ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetslivet. För psykolog- och socionomstudenter är 
det en del av yrkespraktiken att arbeta för en evidensbaserad praktik och därför är det ytterligare centralt 
att ta del av vetenskaplig information (se t ex intervju 20, 23, jfr Smeby 2015; Smeby & Sutphen 2015, 
samt bilaga 9 och 10). Flera av studenterna återger emellertid att yrkesverksamma inte använder sig av 
vetenskaplig information i så stor utsträckning (intervju 13). Några studenter påpekar att de tror att de 
kommer att använda vetenskaplig information i sitt arbete, medan andra hävdar att de enbart kommer 
att använda vetenskaplig information under utbildningstiden. Yrkespraktikens normer säger att 
vetenskaplig information är mindre betydelsefull och att yrkeserfarenhet spelar större roll vid 
arbetsuppgifters utförande och beslutsfattande. Amelie på psykologprogrammet har erfarenheter av att 
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man måste hela tiden uppdatera sig i forskningen trycker de [lärarna, min anmärkn.] väldigt 
mycket på, att vi ska hitta våra egna vetenskapliga artiklar och att vi måste lära oss att läsa det för 
det är det man kommer göra sedan när man jobbar och det är många som har sagt att man blir 
aldrig klar som psykolog, det är en ständig utbildning och det är så det känns också, som att man 
kommer sitta där och söka och leta efter ny information, lite också beroende på […] vad det är 
man jobbar med och ifall man jobbar med patienter, att man får kolla vad det är som gäller för de 
diagnoserna just då och så            (intervju 23, psykologprogrammet, termin 9) 

Enligt Hedman, Lundh och Sundin (2009) finns många barriärer som leder till att yrkesverksamma inte 
söker vetenskaplig information för sitt arbete. För det första påverkas yrkesverksamma av den 
gemenskap de vistas i, det vill säga både yrkesgruppsgemenskapen och arbetsplatsgemenskapen (jfr 
Talja & Hansen 2005), och det är inte alltid som traditionen bjuder användning av vetenskaplig 
information. Det kan också handla om brist på tillgång till databaser, hög arbetsbelastning och 
tidsaspekten, vilket är ett hinder för professionellas informationssökning som nämns i tidigare studier 
(se t ex Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996). Socionom- och psykologstudenterna vittnar om att 
yrkesverksamma läser mycket rapporter som behandlar nya forskningsresultat (se t ex intervju 7, 23). 
På så sätt visar socionomerna på att de hittar sätt att komma runt problemet med bristande tillgång till 
databaser.  

7.3 Informationsaktiviteter kopplade till studietekniker 

Yrkesförberedande kunskap kan som nämndes tidigare relateras till kunskap som studenterna behöver 
för att klara av studierna, det vill säga kunskap om akademiska studier och vad som krävs för att klara 
och genomföra dem på bästa sätt. Det handlar om att studenterna rör sig mot att agera i en akademisk 
praktik (jfr Rönnerman & Kemmis 2008). Bland psykologstudenterna finns en väl utvecklad vilja att bli 
och vara en framgångsrik student och att skaffa sig kunskap om hur akademiska studier fungerar. Flera 
av dem framstår också som högpresterande studenter som lägger stor prestige i att lyckas med sina 
studier (Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015). Andra studenter betraktar utbildningen som en 
nödvändig biljett in till yrkeslivet och lägger inte lika stora resurser på att utvecklas inom de akademiska 
studierna. Just de normer som finns i den akademiska praktiken och handlingarna som studenterna utför 
som ger uttryck för normerna kallar Kemmis & Grootenboer (2008) för den diskursiva dimensionen av 
praktiken. Det innebär att studenterna utför handlingar i linje med hur traditionen ser ut och att de 
hänvisar till vissa kulturellt formade resurser, som i det här fallet utbildningen som en inkörsport till 
yrkeslivet. Vad människor talar om i en viss praktik styr på många sätt hur praktiken karaktäriseras 
(Schatzki 2017). Att språkliga uttryck är bärande för praktiken är därmed påtagligt.  

Marknadsföringsstudenterna är mer inriktade mot att klara sig igenom utbildningen för att kunna komma 
ut på arbetsmarknaden. Gabriel poängterar att ”målet med utbildningen är ju ändå att vi ska få ett jobb 
[…] när vi tar examen, det är inte att vi ska […] kunna alla teorier och sådant utan det ska ju, eller det 
är i alla fall mitt mål att få ett jobb” (intervju 14). Inställningen till utbildningen ser alltså väldigt olika 
ut mellan olika studenter och studenter på olika utbildningar. Ett exempel är att studenter i biblioteks- 
och informationsvetenskap snarare känner sig som blivande bibliotekarier än som studenter under 
utbildningen (Lindberg 2015). För dessa studenter, liksom för Gabriel, är kompetenser som behövs i 
yrkeslivet betydelsefulla. En del studenter ser sig som gäster i den akademiska praktiken för att sedan 
gå vidare till arbetslivet (Fenton-O’Creevy, Hutchinson, Kubiak, Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 
2015, jfr Fenton-O’Creevy, Brigham, Jones & Smith 2015). Det kan jämföras med att ständigt stå 
utanför eller på kanten till en praktik och att inte vilja närma sig den sociala gemenskapen (jfr Wenger 
1998). Dessa studenter övergår aldrig till att bli mer än en besökare i den akademiska praktiken och kan 
därför inte tillgodogöra sig praktikens särskilda förhållningssätt. Detta medan andra studenter ser sig 
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som deltagare i en akademisk praktik och uppfattar utbildningen som en viktig tid som de tar vara på. 
De studenter som står utanför gemenskapen lägger heller inte märke till vilka ämnen och frågor som 
diskuteras i praktiken. 

Några av psykologstudenterna framhåller att de med tiden har kommit fram till att det är viktigt att 
närvara vid föreläsningar och andra schemalagda tillfällen, då dessa är en betydelsefull källa till 
information som ligger till grund för professionsförberedande kunskap (intervju 23, jfr Brante, Johnsson, 
Olofsson & Svensson 2015; Hoffmann & Berg 2014). Seminarierna på kurserna betraktar de flesta av 
studenterna som särskilt betydelsefulla eftersom de ser dem som en arena för diskussion och utbyte av 
information mellan studenter, samt mellan studenter och lärare (se t ex intervju 7, 14). Några av 
marknadsföringsstudenterna upplever att det är enklare att diskutera med varandra under seminarierna 
eftersom grupperna är mindre än vid föreläsningar. Det gör det lättare att resonera och ta del av varandras 
perspektiv. De beskriver också att kommentarer och feedback från andra studenter är signifikanta för 
deras vidare utveckling av professionell kunskap. Andra studenter är alltså en viktig källa till 
information och det visar på att det finns behov av att diskutera sina erfarenheter och motta flera 
perspektiv. Att ta del av diskursen och interagera med andra människor utgör en betydelsefull del av ett 
praktikteoretiskt perspektiv. Det är en förutsättning för att kollektiv kunskap ska kunna skapas. 
Därigenom vidgas och bekräftas studenternas egen förståelse (jfr Säljö 2014). Några av 
socionomstudenterna påpekar att studierna uppfattas som svårare under de perioder då de inte har lika 
mycket schemalagd undervisning och därmed saknas tillfällen att utbyta information med lärare och 
andra studenter (intervju 24).  

Inom samtliga utbildningsprogram arbetar studenter mer eller mindre tillsammans i grupper. Några av 
utbildningarna har stort fokus på grupparbeten, såsom marknadsföringsprogrammet och det 
idrottsvetenskapliga programmet. Bland annat Reckwitz (2002) hävdar att mellanmänskliga relationer 
utgör en betydelsefull del av praktiker. Själva deltagandet i gruppdiskussionerna kan därför sägas utgöra 
en informationsaktivitet eftersom studenterna söker och använder information. Jag tolkar det som att de 
olika gruppdiskussionerna är en typ av informationsaktiviteter som sker informellt, vilket innebär att de 
är svåra att synliggöra genom analys (jfr Pilerot 2014, s. 49). På det idrottsvetenskapliga programmet 
upplever studenterna att det utvecklar deras kunskap att tillsammans i grupp arbeta i samverkan med 
idrottsföreningar som de själva inte tidigare har någon erfarenhet av. På så sätt framhåller de att såväl 
deras egen idrott utvecklas som den föreningen som de samarbetar med. Psykologstudenterna redogör 
för att de ofta umgås med varandra utanför utbildningen, och att de fortsätter samtal och diskussioner 
som uppkommit under föreläsningar och seminarier. Genom samtal uppstår och upprätthålls relationer, 
vilka är centrala för praktikers uppbyggnad. Oskar som är psykologstudent betonar de informella 
diskussionerna med andra studenter. 

Jag och min närmsta grupp med kompisar vi pratar ju mycket psykologi vid sidan, alltså på fritiden 
så när man träffas hemma och så då, jag menar, jag tycker att då syr man liksom ihop vilka teorier, 
det tycker jag förklarar psykologi och sånt så det är också nånting som bidrar till det, en utveckling
                 (intervju 7, psykologprogrammet, termin 9) 

En av socionomstudenterna upplever att det finns för få möjligheter till diskussion i samband med 
undervisningstillfällen, och hon önskar därför att det fanns fler tillfällen där hon och andra studenter har 
möjlighet att samtala med lärarna om ämnen som uppkommit under föreläsningar eller som de stött på 
i kurslitteraturen (intervju 26).  

Att diskutera med andra studenter och lärare både under föreläsningar och seminarier och mer informellt 
exempelvis under föreläsningspauser berättar studenterna ofta om (se t ex intervju 7, 4). Möten och 
kommunikation emellan studenter tar ofta plats i sociala medier via särskilda facebookgrupper som 
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studenterna har skapat för att kunna diskutera med varandra på ett annat sätt än via den formella digitala 
lärplattformen (jfr Hanell 2019).  

Inställningen till akademiska studier och hur studenterna ser på studierna skiljer sig också åt inom 
samma program. Några av marknadsföringsstudenterna redogjorde för att de under utbildningen får en 
god bild av såväl forskningsläget inom marknadsföring, som vad det innebär att använda vetenskaplig 
information (intervju 13). De berättar att de läser väldigt mycket vetenskapliga artiklar under 
utbildningen och dessa diskuteras och används aktivt för studenternas examinationsuppgifter. På så sätt 
utvecklar studenterna en typ av yrkesförberedande kunskap som är relaterad till den akademiska 
kulturen, samt en typ av yrkesförberedande kunskap som är relaterad till själva domänen 
marknadsföring. Dessutom blir yrkesförberedande kunskap inom marknadsföring en bidragande del i 
att studenterna utvecklar sina informationsaktiviteter eftersom de själva söker fram flertalet av de 
artiklar som de använder (intervju 13, 14). Lärande och vidareutveckling av yrkesförberedande kunskap 
medverkar därför till att deras informationssökning också utvecklas genom att de har vidgat sin 
förståelse av de begrepp och termer som är centrala inom området (jfr Sundin 2013). För att utöka sin 
förståelse av exempelvis ett specifikt begrepp i litteraturen berättar Anna att hon söker brett på nätet för 
att hitta en förklaring till just det begreppet för att sedan kunna gå vidare. ”Om det är någonting i 
litteraturen som jag hakar upp mig på och inte förstår, då blir det ju att man googlar just det begreppet 
för att få den vidare förklaringen som man kanske inte använder i sitt arbete som källor då men bara för 
att förstå” (intervju 19). Annas berättelse visar på informationsaktiviteter som blir rutinmässiga i den 
akademiska praktiken. 

Det är tydligt framträdande i det empiriska materialet att flera av studenterna ser det som en betydelsefull 
del av att studera på högskolan att lära sig hur akademiska studier fungerar. Det kan tolkas som 
nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen. Sanna berättar om hur hon tänker 
kring att komma in i akademiska studier och att hon bär med sig den positiva känslan till nästa 
studiebesök. 

Jag tänker lite att för varje uppgift man har klarat av så ger […] det ett bättre självförtroende och 
en bättre självkänsla, [om man] kommer in i universitetsvärlden och aldrig [har] varit här innan 
så för varje steg så känner man sig duktig, man är nöjd med sig själv, att man har gjort det på ett 
bra sätt om man förhoppningsvis är nöjd med vad man har gjort, det känner jag, det bär man ju 
med sig inför nästa [studie]besök.          (intervju 27, socionomprogrammet, termin 2) 

Personalvetarstudenterna reflekterar över att de skaffar sig information kring studierna gällande 
praktiska aspekter såsom anmälan till tentamen, hur skriftliga uppgifter utformas och vilken litteratur 
som är viktig att läsa genom att fråga studenter från en tidigare årskull på programmet (intervju 16). 
Benjamin berättar att de tidigare studenterna  

tar hand bra om en […], jag har inte kollat upp direkt såhär med ja men nu börjar ni nästa kurs 
här, då behöver ni de här böckerna utan då hade ju hon kollat upp det och sa att ’du, jag har de här 
böckerna, då kan du få av mig    (intervju 16, personalvetarprogrammet, termin 1) 

På personalvetarprogrammet finns sedan länge ett samarbete mellan studenterna som läser andra året på 
utbildningen där de agerar faddrar åt studenterna på första terminen. Varje student får en utsedd fadder 
som de återkommande kan ställa frågor till om både kursernas innehåll och praktiska studiefrågor 
(intervju 15,16). Benjamins berättelse tillsammans med personalvetarprogrammets fadderverksamhet 
kan ses som en kulturell dimension av den akademiska praktiken, som är skapad utifrån en kulturellt 
formad diskurs om hur akademiska studiers genomförande (Kemmis & Grootenboer 2008). 
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Många studenter från de olika programmen beskriver att de ofta söker svar på sina frågor genom att 
fråga andra studenter via sin facebook-grupp (se t ex intervju 4, 31, jfr Hanell 2019). Kommunikation 
via nätet bör ses som en situerad praktik där såväl informationsutbyte som lärande sker. Det framträder 
en rutinartad förutbestämd ordning bland studenterna för hur de skaffar information kring praktiska 
frågor. En av dem berättar att hen först frågar andra studenter, sedan dubbelkollar om informationen 
finns tillgänglig via lärplattformen och sist frågar lärarna (intervju 6). Även andra studenter säger att de 
inte vill besvära lärarna eftersom de uppfattar att de är så upptagna (intervju 4, 5). Därför adresseras 
frågor av mer praktisk karaktär hellre till andra studenter. För psykologstudenterna är det vanligt att 
fråga sin mentor, som exempelvis Ronja uttrycker i termer av att hon ”känner med lärarna att de kanske 
har mycket att göra och […] det är inte relaterat till deras jobb och […] inte så att man känner motstånd 
[…] men man känner att […] det hör inte hemma här riktigt i den relationen” (intervju 5). Karens 
berättelse skulle kunna betraktas som ytterligare ett uttryck för en diskursiv dimension av den 
akademiska praktiken. Ronja tydliggör att hon inte ställer vilka frågor som helst till lärarna, vilket skulle 
kunna hänvisas till en närmast osynlig norm i den akademiska praktiken (jfr Kemmis & Grootenboer 
2008). Däremot går lärarna ofta igenom förväntningar på uppgifters upplägg och innehåll under 
föreläsningar och seminarier. Det är ett exempel på betydelsen av studenternas deltagande i den 
akademiska praktiken och interaktion med andra för att lära sig hur praktiken är konstruerad och hur de 
får tillgång till information för att genomföra sina studier. 

7.4 Sammanfattning  

I den akademiska praktiken är studenters informationsaktiviteter tätt knutna till att utveckla 
yrkesförberedande kunskap, som kan relateras till ’veta varför’. Kurslitteraturen är en informationskälla 
som används kontinuerligt och som studenterna anser ger en grundläggande bas. Att söka vetenskaplig 
information för att kunna genomföra uppgifter är en aktivitet som ofta beskrivs av studenterna. Det rör 
sig ofta om informationssökning i databaser. Överhuvudtaget är ett vetenskapligt fokus påtagligt i de 
olika utbildningsprogrammen, och i och med det är ett kritiskt förhållningssätt till information centralt. 
Studenters informationsaktiviteter i den akademiska praktiken förknippas i stor utsträckning med hur 
kursuppgifter ska genomföras och hur de blir goda studenter. Här spelar deras inställning till akademiska 
studier stor roll. Informationsaktiviteterna innefattar att kommunicera och diskutera med andra 
studenter, liksom med lärare och handledare. Den akademiska praktikens normer och regler framträder 
tydligt som styrande för hur studenternas informationsaktiviteter utformas och reproduceras. 
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8 Socialisering  

En grund byggs under utbildningen upp för studenterna bestående av den yrkesförberedande kunskapen 
inom yrkesområdet och för att klara av de akademiska studierna. En bidragande orsak till att 
studenternas informationsaktiviteter utvecklas är de sociala relationer som skapas mellan dem, 
handledarna och andra medarbetare. Det går i praktiker att urskilja en social dimension där relationer 
mellan människor ställs i centrum (Kemmis & Grootenboer 2008, jfr Reckwitz 2002). Kapitlet fokuseras 
på informationsaktiviteter som gör att studenterna kan inhämta information om hur de kan socialiseras 
in i gemenskapen såväl runt yrkesgruppen som på praktikplatsen. Socialisering och att orientera sig i 
yrkeslivets gemenskaper kan betraktas som en förflyttning till modellens nästa dimension för 
studenterna, även om det finns tidsmässiga skillnader mellan programmen, som att 
psykologstudenternas mentorsverksamhet inleds redan under första terminen och att 
socionomstudenterna gör studiebesök på olika verksamheter inom socialt arbete under programmets 
första kurs. Professionsinriktade moment innebär tillfällen att på olika sätt söka och använda information 
för att få kunskap om hur socialisering i gemenskapen kan ske såväl för yrket som för den enskilda 
arbetsplatsen. Ofta sker det genom observationer, introduktioner och sociala berättelser för att 
appropriera informationsaktiviteter som gör studenterna medvetna om normer och regler inom den 
sociala gemenskapen. Informationsaktiviteterna kan endast approprieras genom att befinna sig på 
arbetsplatsen (jfr Veinot 2007). Att få kunskap om arbetsuppgifters utförande kan innebära att 
studenterna observerar medarbetare, för att sedan kunna göra på samma sätt. Det behöver inte ske enbart 
under längre praktikperioder utan studenterna kan också möta information under studiebesök och under 
andra typer av fältstudier, till exempel genomföra intervjuer med anställda (jfr Smeby 2015). Som jag 
ser det krävs dock att studenterna befinner sig i yrkespraktiken för att få tillgång till information om hur 
de kan socialisera och komma in i den sociala gemenskapen och handlingar som att ta till sig det 
specifika språkbruket, diskurser och interaktioner som finns på arbetsplatsen.  

Både att delta i yrkespraktiken som perifer deltagare och att på varierande vis ta del av den via 
beskrivningar och berättelser sätter sin prägel på studenternas utsagor i det empiriska materialet. Inom 
en yrkesgemenskap och på en arbetsplats finns en rad formella regler, men också ett stort antal oskrivna 
normer och regler. Explicita och implicita normer och regler skapar mening, identitet och en social 
ordning där också maktrelationer mellan människor kommer in som en betydelsefull faktor (Nicolini 
2012; Reckwitz 2002). 

På olika sätt framhåller studenterna genomgående att en av de mest värdefulla delarna i deras 
utbildningar är möjligheten att socialt interagera och bygga relationer med yrkesverksamma i samband 
med professionsinriktade moment. Den sociala interaktionen är starkt förknippad med att påbörja 
skapandet av sin yrkesidentitet. Trots att identifiering och utvecklandet av yrkesidentiteten kan ses som 
en del av socialiseringsprocessen utgör identifiering en egen dimension i modellen vilket beskrivs i 
kapitel nio.  

8.1 Observera och iaktta 

Studenterna ger i det empiriska materialet tydligt uttryck för att de under studiebesök och 
praktikperioder iakttar hur medarbetarna utför sina arbetsuppgifter (jfr Lloyd 2010b; Schatzki 2001). 
Genom att studenterna engagerar sig i den sociala gemenskapen skapas under tid en nära sammanknuten 
gemenskap på arbetsplatsen där människor, artefakter och ett sätt att utföra arbetsuppgifterna knyts 
samman (Amin & Roberts 2008, s. 359). Det kan också kännas igen i McKenzies (2003a, s. 26) modell 
för informationssökning i vardagslivet. Att observera medarbetarna i olika situationer utgör på så sätt 
en informationskälla för studenterna. I många fall uppfattar studenterna att de får mest information när 
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de får tillgång till att observera yrkesverksamma och lyssna på deras samtal med varandra, berättar en 
av socionomstudenterna (intervju 27; jfr McKenzie 2003a). Därmed har studenterna möjligheten att 
enbart följa samtalen på håll utan att delta själva. Således kan aktiviteter som samtal på arbetsplatsen 
eller observationer av medarbetare ge studenterna värdefull information. Under professionsinriktade 
moment blir det också viktigt för studenterna att lära sig hantera olika facktermer, begrepp och diskurser 
för att kunna delta i samtalen som förs på arbetsplatsen. Camilla på socionomprogrammet beskriver att 
”det finns […] ett visst […] internt språk som man använder som man behöver […] vara insatt i” 
(intervju 31). Det blir på så sätt en del i studenternas socialiseringsprocess genom att de kan komma in 
i samtalen lättare när de använder ett språk som anses vara accepterat i den sociala gemenskapen och 
som är gemensamt för praktiken (jfr Lindberg 2015; Schaap, de Bruijn, van der Schaaf & Kirschner 
2009). 

Vid studiebesök under första terminen finns tillfälle för socionomstudenterna att ställa frågor till 
yrkesverksamma socionomer. Dessa innehåller oftast en presentation av medarbetarna på arbetsplatsen, 
och ett gemensamt tillfälle där frågor kan fångas upp. McKenzie (2003a) talar om att en praktik för att 
söka information är aktiv scanning, som bland annat kan utgöras av att aktivt lyssna på ett samtal eller 
att identifiera tillfällen att ställa spontana frågor. I det empiriska materialet förekommer ofta att 
studenterna hellre sonderar terrängen och orienterar sig inom området i början av praktikperioden, 
snarare än att de aktivt ställer frågor. Studenterna beskriver att under flera av studiebesöken har de även 
fått följa med på en visning av verksamhetens lokaler samtidigt som någon av medarbetarna har berättat 
om verksamheten. I samband med dessa rundvandringar har studenterna fått möjlighet att ställa frågor 
som uppkommit under vägen (intervju 24,25). Skillnaden mellan att aktivt scanna omgivningen efter 
information och att aktivt söka efter den är att aktivt sökande är förknippat med att finna en viss specifik 
information, medan aktiv scanning associeras med att inte leta efter något specifikt (McKenzie 2003a, 
s. 26). Även om studenterna inte alltid är medvetna om vad de letar efter så identifierar de 
informationskällor i form av olika personer. Informationskällorna behöver emellertid inte användas i 
just det ögonblicket, utan de kan sparas tills ett behov uppkommer.  

Informationsaktiviteter handlar ibland mer om att samla in information än att ivrigt försöka söka efter 
den (Erdelez 1999). Dock är en praktik aldrig passiv utan även mötet med information betraktas som en 
aktiv handling. Det kan jämföras med att aktivt iaktta medarbetare. Studenterna möter i vissa fall 
information snarare än att de aktivt söker den. Ett exempel är när socionomstudenterna som har 
praktikplats inom kommunen blir inbjudna till en anordnad informationsdag där de får information om 
hur kommunen arbetar med socialt arbete och vilka olika verksamheter som finns (intervju 29). 
Studenterna möter således information som de annars inte hade sökt efter aktivt, men som de ändå 
uppfattar som relevant för att kunna orientera sig i yrkespraktiken.  

Socionomstudenterna berättar att det är värdefullt att under studiebesök få möjlighet att följa hela resan 
från klientsamtal till att informationen från samtalet arkiveras. De beskriver att de utnyttjar möjligheten 
att kunna ställa frågor i direkt anslutning till att socionomen utför de olika arbetsuppgifterna (intervju 
29). Det finns inom varje praktikgemenskap något som Wenger (1998) benämner som en gemensam 
uppsättning av verktyg, språkbruk, aktiviteter, samt handlingar. Dessa skulle kunna översättas som 
verktygen som krävs för att utföra arbetsuppgifter. Det är möjligt att reflektera över den gemensamma 
uppsättningen verktyg som något som studenterna kan appropriera, och det sker i den sociala 
gemenskapen. För socionomernas del skulle ett verktyg kunna vara att genomföra klientsamtal eftersom 
det används som ett redskap i arbetet. Socionomstudenterna uttrycker tydligt att i yrkeslivet är en av de 
mest centrala kompetenserna att kunna föra en dialog med klienterna. Paula redogör för att under 
praktikperioden var det för hennes del ”mycket det här med brukarkontakten och klientkontakten och 
möta [klienter]” som fokus låg på (intervju 29). Studenterna betonar uttryckligen att samtalet med 



109 
 

klienter är något som de kan förberedas för under utbildningen men att kompetensen utvecklas senare 
under praktikperioden (intervju 29). Det innebär att de under praktikperioden behöver få möjlighet att 
både iaktta och delta i olika klientsamtal för att observera hur socionomer agerar i uppkomna situationer 
(jfr Lloyd 2010b; Schatzki 2001). Det handlar till stor del om att utveckla kunskap om samtalens nivå 
och utformning (jfr Lloyd 2014) för att sedan kunna genomföra klientsamtal på egen hand (jfr Wertsch 
1998). Det går därmed att se att studenternas lärande fördjupas efter att först handla om att efterlikna 
socionomerna. Det förstås ofta som praktikens ’veta hur’. Paula berättar exempelvis att  

det var ju supernervöst men […] det gick ändå bra eller så, det gick väl bättre och bättre. Sedan 
hade jag, för vi gjorde en utredning och då ska man vara två stycken så då var jag en utav [två], 
det var jag och sen min handledare då så då fick jag ju vara en utav dem med hembesök och 
barnsamtal […]. Samarbetssamtal fick jag ha tillsammans med en till, då är man alltid två också, 
det är ju väldigt svårt, då känner man sig väldigt liten när man sitter där och ska prata med föräldrar 
som inte är sams.            (intervju 29, socionomprogrammet, termin 6) 

Britta, en av socionomstudenterna, beskriver att hon inför ett studiebesök önskat att få följa med en 
socionom under en dag, vilket hon tyckte gav henne mycket information. Under studiebesöket fick hon 
möjlighet att resonera med socionomen och kunde ställa frågor i anslutning till situationen. Britta 
berättar att hon  

var med en hel dag och det gjorde jättemycket för min del. Jag menar nu går vi ändå termin 3, […] 
innan dess har vi ju […] inte varit med i någon verksamhet och bara den dagen för mig gjorde att 
’ja, men nu fattar jag’.           (intervju 28, socionomprogrammet, termin 3) 

Felix som är psykologstudent förklarar att hans praktikplats var på en grundskola där hans handledare 
var skolpsykolog (intervju 19). Han berättar att han under praktikperioden kunde skapa en förståelse för 
hur han kunde agera när han mötte eleverna. ”[Jag kunde] sätta mig in i deras situation och just det här 
[…] att hur känns det och vara i en sån situation där man är sårbar, det är ju väldigt viktigt” beskriver 
Felix (intervju 19). Han gavs tillfälle att studera hur hans handledare hanterade situationer som uppkom 
och upplever att han inte hade kunnat få kunskapen utan att delta i yrkespraktiken. Felix berättelse utgör 
ett exempel på hur deltagande utvecklar förståelse för olika sätt att utföra arbetsuppgifterna på. Att söka 
och använda information får alltså funktionen av deltagande och meningsförhandling i den sociala 
gemenskapen (jfr Moring 2009a).  

Det kan för socionomstudenternas del också handla om att lägga märke till hur PPU-handledaren, som 
ofta har erfarenhet av socialt arbete, talar om olika företeelser i yrkespraktiken (jfr Agevall & Olofsson 
2015). Därmed kan vad exempelvis Veinot (2007, s. 159) beskriver som tyst kunskap om praktikens 
normer och regler spridas till studenterna. Tyst kunskap är en del av den sociala praktiken som kopplas 
till en arbetsplats eller en yrkesgrupp (jfr Orlikowski 2002; Reckwitz 2002, s. 251, jfr Schatzki 2001, s. 
2). Samtidigt som PPU-grupperna fungerar som en bas för samtal om erfarenheter från 
professionsinriktade moment så innefattar träffarna också en form av metalärande där studenterna ges 
möjlighet att reflektera hur de förhåller sig till utbildningens olika temaområden och till varandra i 
gruppen.  

Några av socionomstudenterna berättar att deras första kontakt med och vägen till att de utvecklade det 
interna språkbruket och den specifika terminologin var deras praktikperiod. Språkbruket betraktas av 
Wenger som en förutsättning för att ta plats i den sociala gemenskapen, och av Johannisson och Sundin 
(2007) som ett redskap för att kunna delta i informationspraktiken. Även här kan jag se spår av en 
diskursiv dimension av yrkespraktiken, där det specifika språkbruket har utvecklats under lång tid 
(Kemmis & Grootenboer 2008). Språkbruket för vidare en särskild kultur för hur medarbetarna på 
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arbetsplatsen talar om sitt arbete. Därigenom fungerar språkbruket som en nyckel till 
arbetsplatskulturen. Växelverkan mellan diskurs och praktik är därför ständigt närvarande. Språkbruket 
kan innehålla särskilda ord och uttryck som används för att symbolisera något men det kan också gälla 
hur medarbetarna pratar om något, exempelvis sina klienter eller kunder. Dennis säger att han  

tycker att min mentor har varit väldigt öppen, både med sig själv och sina egna tankar och känslor 
och även vad hon gör på arbetet. Det är klart, hon anonymiserar ju allting, hon tar ju aldrig med 
namn eller någonting eller några specifika uppgifter men hon kan ju […] berätta om fall hon varit 
med om i alla fall så det tycker jag är bra          (intervju 18, psykologprogrammet, termin 3) 

Berättelserna som studenterna får ta del av under professionsinriktade moment rymmer ofta inslag av 
de normer eller den kultur som finns på arbetsplatsen (jfr Kemmis & Grootenboer 2008). Genom att 
mentorn berättar om specifika händelser får studenterna både information om arbetssättet och 
exempelvis regler för att hantera klienters personuppgifter. Sammanfattningsvis ger berättelserna 
studenterna tillgång till en stor mängd information om yrkespraktiken, och hur den utförs (jfr Leckie, 
Pettigrew & Sylvain 1996; Lloyd 2005, 2007, 2009; Olsson 2016). 

8.2 Samtala och diskutera 

En stor del av studenternas informationsaktiviteter för att socialiseras in i gemenskapen på arbetsplatsen 
eller i yrket går ut på att muntligt utbyta information med yrkesverksamma. Det märks tydligt i 
intervjumaterialet att studenterna tar vara på möjligheterna som ges till social interaktion med 
medarbetarna på praktikplatsen. Genom yrkesverksammas diskurs får studenterna tillgång till 
information om det gemensamma språkbruket som används i gemenskapen och de får också information 
om de olika berättelser som de bör känna till för att komma in i den sociala gemenskapen. På så vis 
skapas även förtroende och trygghet för studenterna under de professionsinriktade momenten genom att 
studentens kunskap blir bekräftad och legitimerad i praktiken (jfr Amin & Roberts 2008, s. 358-359).  

En stor del av informationen om hur arbetsuppgifter utförs når studenterna under diskussioner med 
yrkesverksamma. Kunskapen om hur arbetet utförs blir sedan en avgörande faktor när studenterna 
använder den för att genomföra sina arbetsuppgifter och som följd kan delta i den sociala gemenskapen. 
Den fördjupade kunskapen medför alltså att studenterna efter hand kan anpassa sig till de situationer 
som uppkommer i yrkespraktiken. Det behöver inte alltid handla om formella diskussioner eller 
intervjuer under studiebesök eller praktikperioder utan informationsutbytet kan också ta plats under 
informella samtal (jfr Olsson 2016). Kunskapen om hur arbetsuppgifterna utförs formas i den sociala 
gemenskapen och kunskapen tillhör därför snarare praktiken än individen. Det krävs därför att 
studenterna på olika sätt söker, använder och utbyter information för att få tillgång till kunskapen. 

Berättelser som medarbetarna delar med sig av till studenterna utgör en stor del av informationen som 
når studenterna och som hjälper dem att förstå hur de ska komma in i gemenskapen (t ex intervju 18, jfr 
Olsson 2016). På många sätt blir det synonymt med att utveckla en socialt konstruerad förståelse för hur 
arbetsuppgifterna utförs och vad som kan sägas och hur vilket bildar en grund för den kollektiva 
kunskapen i praktiken (jfr Lloyd 2005, s. 82). Processen är också starkt knuten till skapandet av en 
yrkesidentitet och att studenterna utvecklar en känsla av tillhörighet, vilket jag kommer att diskutera 
vidare i nästa kapitel (jfr Kemmis & Grootenboer 2008). 

En viktig del av att närma sig den sociala gemenskapen inom ett yrke är att identifiera relevant kunskap. 
Marknadsföringsstudenterna reflekterar över vad de lär sig genom delaktighet i arbetslivet och flera av 
dem säger att en viktig kunskap från sina projektarbeten i samverkan med lokala företag är 
problemlösningsförmåga, vilket också anges som en del av examensmålen för kandidatexamen (se 
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bilaga 8). Genom att studenterna samtalar med företagens medarbetare får de tillgång till information 
om hur medarbetarna hanterar problem som uppstår i verksamheten. Ofta behövs en snabb lösning på 
de problem som uppkommer. Det handlar om att både individuellt och i grupp vara kreativ, konstruktiv 
och på så sätt omgående lösa problem. För problemlösning behöver studenterna söka information. 
Informationssökning kan i det här fallet bestå av att fråga medarbetarna på företaget eller lärarna hur de 
ska gå till väga.  

En av socionomstudenterna berättar att på hennes praktikplats hos en kurator på ungdomsmottagningen 
fanns det en väl utvecklad kultur där medarbetarna diskuterade med varandra i stor utsträckning kring 
de olika ärendena (intervju 30). Diskussionerna dem emellan sågs som en del i att kunna lösa problem 
och agera på ett professionellt sätt som gynnade ungdomarna. Interaktion mellan medarbetare bidrar till 
att skapa en gemensam kultur för hur arbetet utförs. Petronella förklarar att  

efter varje samtal så hade man en kvart att skriva journal och diskutera […] och då diskuterade 
jag och min handledare alltid […], och sedan diskuterade man med […] de andra 
undersköterskorna som jobbar där, sjuksköterskorna och sexologen […], så det var ju en sådan 
tajt grupp och alla diskuterade med alla patienterna […] som kom in så det var så tajt och det var 
[…] så intimt.            (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 

Det kan betraktas som att de mer erfarna medarbetarna förenklar studenternas tillgång till information, 
samt att medarbetarna får möjlighet att visa sin gemensamma praktik för studenterna. Det görs i form 
av muntliga berättelser som behandlar såväl aktuella ärenden, som tidigare ärenden (intervju 30). 
Petronella förklarar att eftersom det redan fanns ett etablerat arbetssätt på praktikplatsen var det lättare 
för henne att ställa frågor till medarbetarna när det var något som hon undrade över. Därmed utgör 
medarbetarnas uppvisande av sin praktik ett tillfälle för studenterna att reproducera den. Eftersom 
arbetsplatsen erbjöd en blandning av flera olika yrkesgrupper och kompetenser fick hon möjlighet att ta 
del av inte bara kuratorns synvinkel och berättelser utan även de andra medarbetarnas. Det här är ett 
exempel på att rutiner har skapats på arbetsplatsen, i en specifik social gemenskap, vilket möjliggör 
kunskapsutbyte. Studenten berättar att på arbetsplatsen finns en väl uppbyggd möteskultur som bidrar 
till ett gemensamt synsätt på ärendena. De regelbundna mötena medförde att hon som student fick 
möjlighet att ta del av arbetsplatsens terminologi och rutiner. 

Att söka information för att kunna komma in i den sociala gemenskapen kan också handla om att delta 
i de informella samtalen på arbetsplatsen och med medarbetarna (jfr Olsson 2016). Att delta i praktiken 
är ett sätt att skapa en förståelse för hur aktiviteter utförs. Studenternas deltagande i samtal på 
arbetsplatsen kan underlättas genom att de redan under utbildningen har mött frågor och perspektiv som 
är aktuella i yrkespraktiken (jfr Huggins 2017). För psykologstudenterna sker det redan under de första 
terminerna i och med de schemalagda mentorsträffarna där några av studenterna berättar att de efter den 
mer formella träffen får möjlighet att diskutera mer informellt med mentorn och att mentorn då berättar 
mer av sin egen historia inom yrket med hjälp av personliga anekdoter där förhållningssätt till arbetet 
förmedlas (intervju 17). En av socionomstudenterna nämner att hon har upplevelser av att under 
praktikperioden fått komma med som vem som helst i gänget på arbetsplatsen, vilket inkluderar 
informella samtal under raster och i korridoren (intervju 30). Hon har alltså på samma gång haft chans 
att ta del av information kopplad till arbetsplatsens rutiner och normer, som hon kan använda för att visa 
upp för de andra medarbetarna att hon tillägnat sig giltig kunskap om hur det fungerar på arbetsplatsen. 
Personalvetarstudenterna redogör för att de genom sina fadderföretag får tillgång till berättelser om 
yrkeslivet, hur det fungerar inom den specifika organisationen och hur övergången mellan utbildningen 
och arbetslivet gestaltade sig (intervju 15, 16). Flera av dem upplever att de etablerar en mer nära relation 
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med kontaktpersonen på fadderföretaget och jag uppfattar att det därför ger dem möjlighet till större 
andel personliga berättelser. 

Samtliga dessa exempel illustrerar hur studenterna på mer informell väg får tillgång till social och 
muntlig information om arbetsplatsens och yrkeslivets normer och värderingar (jfr Reckwitz 2002). Att 
ta del av samtal innebär inte enbart att ta del av innehållet, utan också sammanhanget där samtalet förs 
(jfr Schatzki 2017). Även Olsson (2016) skriver att informella praktiker på arbetsplatsen är 
betydelsefulla för att sprida kunskap. Studenterna upplever att det är speciellt värdefullt att utbyta 
information med de personer på fadderföretagen som är ganska nyanställda och om de dessutom har 
gått utbildningen på samma lärosäte är informationsutbytet ytterligare värdefullt eftersom de då kan 
beskriva hur övergången såg ut för dem från just det utbildningsprogrammet till den anställning de har 
idag. Ofta verkar det finnas önskemål att kommunicera med de som kommunicerar på ungefär samma 
sätt (jfr Haythornthwaite 2002). Det innebär att personernas anknytning till varandra underlättar samtalet 
då båda parter har snarlika utgångspunkter. Detsamma gäller för psykologstudenterna som i flera fall 
betonar att de väljer att vända sig till de nyanställda psykologerna på praktikplatsen. I många fall handlar 
det om så kallade PTP-psykologer. En av psykologstudenterna berättar att hon tycker att det känns bättre 
att rikta sina frågor till PTP-psykologen än till någon av de andra anställda. I de fall då både studenten 
och PTP-psykologen har samma fråga kan de vända sig till handledaren eller någon av de andra 
medarbetarna. I vissa fall kan också PTP-psykologerna vara de som förser studenten med information 
och inkluderar studenten i den sociala gemenskapen. Sassa berättar att det  

fanns det två stycken andra psykologer där som var lite yngre som också hade gått ut 
psykologprogrammet, eller gjort sin PTP där så de brukade ta med mig lite in i deras roll och så 
fick jag ta del av deras arbete också, så ibland när jag kände att […] nu ger inte min handledare 
mig så mycket som jag behöver så kunde jag gå till de andra psykologerna och det var ju jättebra 
för det behövdes             (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

Studenterna får ibland ta del av information som någon annan person har sökt åt dem eller påträffat och 
tänkt på dem (jfr McKenzie 2003a, s. 31). Det handlar alltså om att en annan person har inkluderat deras 
frågor om yrket i sina egna informationspraktiker. Det kan exempelvis vara andra medarbetare på 
praktikplatsen som har tidigare erfarenhet av att ta emot studenter på praktik och det är i dessa fall 
sannolikt att de tycker att det är roligt att prata med studenten och ser som sin uppgift att informera 
studenten om arbetsplatsen och yrket. Studenten blir alltså snarare utsatt för information än att aktivt 
söka eller fråga efter den. Här spelar berättelser och historier från de andra medarbetarna stor roll och 
utgör en del av studenternas informationspraktiker (jfr Lloyd 2005, 2009). Ludvig och Camilla 
diskuterar runt samtalen som de har haft med handledare och medarbetare på praktikplatsen och vilken 
typ av information som de får med sig från samtalen. 

C Ja, och jag kan tycka […] i samtalet runt om klienter där får man väl kanske den […] tydligaste 
bilden av vad de egentligen tycker och hur de […] förhåller sig till klienter 
L Ja […], mycket av de frågorna man har uppstår ju […] i förhållande till det man gör praktiskt 
när man är ute på ett ärende så ’oj, nu hände det här och det här’, då diskuterar man ju det efteråt 
med sin handledare, då uppstår ju mycket frågor att ’nu hände det här, hur gör ni det, hur kommer 
ni gå vidare nu?’            (intervju 31, socionomprogrammet, termin 7) 

Det går att se berättelserna som en form av verktyg för socialisering och dessa verktyg ingår i den 
gemensamma repertoaren som finns dels för varje yrke, dels för varje arbetsplats. En av 
psykologstudenterna beskriver att hon under praktikperioden deltog i alla teammöten som fanns på 
praktikplatsen med alla andra medarbetare. Under mötenas diskussioner och beskrivningar av ärenden 
tog Meja del av information om både verksamheten i sig och deras klienter.  
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Eftersom det var just team så var det mycket information som […] gavs just på teammöten så att 
det var liksom att alla behöver ta del av detta för att kunna göra det bästa i den situationen. Och 
sedan var det ju ibland så […] att ’ja men det här barnet det behöver inte någon psykolog, ja men 
då behöver ju inte psykologen vara med och ta del av den informationen’. 

(intervju 6, psykologprogrammet, termin 7) 

En av socionomstudenterna redogör också för mer informella diskussioner i fikarummet och dylikt där 
de andra medarbetarna ivrigt inkluderat henne i samtalen (intervju 29, jfr Olsson 2016). Därigenom kan 
diskussioner och samtal med medarbetare på praktikplatsen fungera som socialiserande, samt ha 
funktionen av att vara informerande (jfr Lindh 2015). McKenzie (2003, s. 35) framhåller att det är 
vanligt att människor genom berättelser från andra får motta ett flertal råd och rekommendationer, samt 
att så kallade skräckhistorier inte är ovanliga. Skräckhistorierna får funktionen av att förmedla 
information om till synes osynliga normer på arbetsplatsen. Petronella berättar exempelvis om en 
diskussion vid ett möte som hon deltog i på praktikplatsen. 

Några gånger så var det någon som hade bedömt fel och inte kollat tillräckligt och så var det någon 
ungdom som hade kommit in och blivit gravid och sådana här saker […] och det var ju […] brist 
för att de inte hade gjort ett graviditetstest då, de borde ha sett det, sådana här misstag […] som 
gjordes och då kände jag att det var väldigt svårt i gruppen och ibland prata om det för ja, jag vet 
inte, det var […]. På det sättet var det väl inte så jätteöppet så, då vill man hellre prata om andra 
avdelningar runt om i [ortens namn, min anmärkn.] […] Där gjorde de det och sådana här grejer 
[…], skitsnacket […] på det sättet men när de gjorde egna misstag […] i gruppen där då trodde 
jag nästan att det skulle vara mer öppet men det var det inte riktigt. 
              (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 

Citatet illustrerar att Petronella upplevde under sin praktikperiod att medarbetarna i flera fall hade lätt 
att föra vidare historier om när någonting gått fel och där den felaktiga bedömningen gjorts av andra än 
de själva. Det fanns emellertid svårigheter att tala om situationer och dilemman där misstag begåtts i 
den egna arbetsgruppen. Det förmedlar till studenten att det i praktiken betraktas som en del av jargongen 
att lägga skulden på någon annan. Skräckhistorier på arbetsplatsen som den som Petronella redogör för 
fyller ofta en funktion genom att förmedla hur arbetet inte bör fungera, och på så sätt blir studenten 
medveten om arbetsplatsens normer för hur ärenden hanteras. Praktikens upprepade och återkommande 
aktiviteter och handlingsmönster blir på så sätt synliga. Det gör också Petronella medveten om vad 
medarbetarna talar om på arbetsplatsen och hennes insikt blir att felaktiga bedömningar talar 
medarbetarna helst inte om. 

8.3 Legitimering av kunskap 

Genom att under studiebesök och praktikperioder studera hur medarbetare på arbetsplatserna utför 
arbetsuppgifter och iaktta hur de talar med varandra identifierar studenterna vilken kunskap som är 
legitim inom just den specifika gemenskapen. Informationspraktikens fysiska dimension blir väl synlig 
genom att information förmedlas genom andra människors fysiska handlingar. Det kan handla om 
kunskap som är legitim för yrkesgruppsgemenskapen eller arbetsplatsgemenskapen (jfr Johannisson & 
Sundin 2007; Sundin 2003, s. 41; Talja & Hansen 2005). En av grundstenarna i ett professionsperspektiv 
är att en viss kunskap är legitim inom professionen (Brante 2009, 2013, 2014). Den professionella 
yrkesutövaren vinner legitimitet via kunskapen som tillskrivs yrket och inte endast via kunskapen hos 
den enskilda individen (Brante 2014). Meja, som är psykologstudent berättar att hon iakttar hur 
terapeuten hon möter under utbildningsterapin agerar och att hon därefter själv gör på samma sätt i sin 
kontakt med patienter (intervju 6).  
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Saker som att hur ska jag förhålla mig här till detta …], jag har märkt att jag i vissa fall nästan 
härmar min KBT-terapeut när jag ska hålla i det [samtalet, min anmärkn.], jo men […], hur ska 
jag sitta, hur ska jag […]förhålla mig här till… i vilken ordning ska jag göra grejer […], hur lägger 
man upp till exempel en exponering […], vilket för mig har varit väldigt lärorikt. 
                 (intervju 6, psykologprogrammet, termin 7) 

Praktikens deltagare visar att de har kunskap genom att agera och handla på specifika sätt. Att det ska 
vara just den kunskapen som är giltig bestäms kollektivt i praktiken, ofta omedvetet (Rivera & Cox 
2014). Meja framhåller att det är svårt att söka den här informationen på något annat sätt än att observera 
psykologer. Lloyd (2010b) beskriver att det är genom kollektiva processer som kunskapen legitimeras. 
En av dessa kollektiva processer kan vara meningsförhandling, vilken ofta sker omedvetet. På en 
arbetsplats legitimeras därmed kunskap genom att medarbetarna fortsätter att utföra arbetsuppgifterna 
på ett speciellt sätt. För studenterna innebär det att de sätter tillit till de professionella yrkesutövarna för 
att avgöra om de själva har tillräcklig kunskap och om de utför arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt (jfr 
Bonner & Lloyd 2011). Själva observerandet och iakttagandet bidrar på så sätt till att forma en 
informationspraktik där studenterna behöver skaffa sig information som kan berätta för dem vilken 
kunskap som anses som legitim och därmed på vilket sätt arbetsuppgifterna utförs och hur rutinerna på 
arbetsplatsen ser ut (jfr Schatzki 2001). Det kan för Mejas del exempelvis handla om kunskap kring hur 
psykologen bemöter sina klienter, eller hur psykologen hälsar sina klienter välkomna. Genom att visa 
upp kunskap får den professionella yrkesutövaren dessutom legitimitet från omvärlden, det vill säga från 
klienter, brukare och kunder (jfr Brante 2014). Yrkesutövaren får på så sätt en auktoritetsposition 
gentemot klienten, brukaren eller kunden. Det uppstår en maktrelation där yrkesutövaren får i sin hand 
att fatta beslut kring situationen. Situationen lägger mycket ansvar på yrkesutövaren, vilket kan göra 
många studenter osäkra inför att agera självständigt under professionsinriktade moment. 

Det finns ytterligare exempel på att legitimering av kunskap sker genom deltagande i praktiken där 
medarbetare ger studenter information för att bekräfta deras arbetssätt. Många psykologstudenter 
beskriver att de varit oroliga och nervösa innan praktikperioden (se t ex intervju 7, 20). ”Jag hade ju 
förväntningar på det [praktikperioden, min anmärkn.], att det skulle gå bra och samtidigt så har man ju 
ingen aning om hur det ska bli så det är ju lite spänning, oro innan”, reflekterar Oskar (intervju 7). 
Främsta anledningarna till detta anger de vara att de är rädda för att inte klara av de arbetsuppgifter som 
de får på praktikplatsen, samt att medarbetarna på praktikplatsen ska tycka att deras kunskaper inte är 
tillämpbara. Diego säger att ”det var nog inga höga förväntningar, det var nog mer oro och sådär hur det 
skulle gå” innan praktikperioden började (intervju 20). När de kommer till praktikplatsen och får börja 
med en del enkla ärenden upptäcker de så småningom att medarbetarna är nöjda med deras arbetssätt 
och att studenternas kunskap är intressant. För de flesta övergår osäkerheten successivt i ökat 
självförtroende när de märkt att medarbetarna uppskattat deras kunskap och hur de hanterade olika 
situationer. Frans berättar att medarbetarna på praktikplatsen bekräftade hans kunskap genom att 
uttrycka att ”du kan det här eller du får tillåtelse att jobba som det här” (intervju 20). Då blir det dessutom 
tydligt att studenter ger uttryck för dels ett akademiskt självförtroende, dels ett professionellt. De känner 
större säkerhet i de akademiska praktikerna och hur de ska agera som studenter, och utökad trygghet i 
de professionella praktikerna.  

Studenterna återkommer flera gånger till att medarbetarna är intresserade av deras kunskap och ställer 
frågor till om utbildningens innehåll, hur de ställer sig till en viss fråga eller kurslitteraturens innebörd 
(intervju 16, 20, 30). Petronella på socionomprogrammet säger att medarbetarna på praktikplatsen 
”frågade mig alltid, varenda paus, vad det var jag läste nu under tiden eller vad jag lärde mig där eller 
vad tyckte du om när din handledare gjorde så och […] hur hade du gjort det” (intervju 30). 
Yrkesförberedande kunskap som studenterna har med sig från studierna är alltså intressant för 
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medarbetarna på praktikplatsen och studenterna upplever att de blir bekräftade när de kan utbyta 
informationen med medarbetarna. Det som sker under praktikperioden kan därför ses som legitimering 
av studenternas kunskap inom yrkesområdet (jfr Amin & Roberts 2008, s. 358-359; Johannisson & 
Sundin 2007). 

Marknadsföringsstudenterna upplever att de får en känsla av ett stärkt självförtroende genom 
erfarenheterna av projektarbetet och genom att de nya kunskaperna kan användas i yrkespraktiken. Jag 
uppfattar att studenterna utvecklar dessa förmågor genom samtal och diskussioner med medarbetarna 
på företagen. Interaktionen mellan studenter och medarbetare blir därför en förutsättning för bekräftelse. 
Genom känslan av bekräftelse påverkas även deras socialiseringsprocess genom upplevelserna att vara 
en i gruppen. Att få visa sin kunskap är ett sätt för studenter att göra sig trovärdiga och på det sättet 
knyta yrkeskontakter (Olofsson 2011). En del i projektuppgiften är att observera medarbetarnas 
beteende för att sedan kunna ge förslag på hur de kan utveckla det för att exempelvis nå ökad försäljning. 
Det innebär att medarbetarnas beteende förmedlar information om hur kommunikation med företagets 
kunder fungerar, och studenterna analyserar medarbetarnas beteende utifrån kunskapen från 
utbildningen (intervju 13, 14). Ninia förklarar att  

vi [ska] kolla vad de har att erbjuda, om vi ser att det är något problem eller om de själva har något 
problem som de vill […] ändra […] i butiken eller […] för att förbättra deras, konsumenternas, 
experience, när de går till affären eller när de går till cafét eller restaurangen […]. Vi har ju en 
klädaffär just nu och sedan ska vi ge dem rekommendationer. 
                 (intervju 13, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Marknadsföringsstudenterna har i det här fallet påbörjat sin resa mot professionell yrkesutövning, trots 
att de ännu enbart deltagit sporadiskt (Wenger 1998). Ninjas berättelse visar på att den 
professionsförberedande kunskapen behövs för att kunna analysera och kritiskt granska yrkespraktikens 
arbetsmetoder (jfr Brante 2009, 2013, 2014; Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015) 

Maktfrågan görs tydlig när studenter över tid förflyttas till en ny social gemenskap på praktikplatsen 
(Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). Maktfrågan aktualiseras genom att studenten måste börja med 
att känna in gemenskapen genom att både medvetet och omedvetet undersöka vad som är tillåtet och 
inte. Normer och oskrivna regler på arbetsplatsen kan bara tillgodogöras genom att delta i 
yrkespraktiken, eftersom arbetslivets normer skiljer sig så mycket från utbildningens (Lindberg 2015; 
Lloyd 2007, 2009; Moring 2009a). I mitt empiriska material ger socionomstudenterna ofta uttryck för 
att de under sina första studiebesök mestadels var upptagna med att studera hur den specifika 
arbetsplatsen fungerade (intervju 24, 25). Psykologstudenterna upplevde vid första mentorsträffen att de 
fick grundläggande information. Noah beskriver att ”vi fick ju presentera oss och [fick] information om 
dem själva och deras yrkesliv, litegrann om vad de jobbar med nu. Vi fick på arbetsförmedlingen två 
psykologer och det skulle vi gå in djupare på nästa gång” (intervju 4). Det kan liknas vid att de enbart 
var där på besök för att orientera sig (jfr Fenton-O’Creevy, Brigham, Jones & Smith 2015) och innebär 
att de ännu inte deltar fullt ut. Professionella har alltså en viss maktposition genom sin yrkeserfarenhet 
(jfr Amin & Roberts 2008, s. 356). Det kan jämföras med att studenterna under praktikperioder så 
småningom mer och mer börjar delta i praktiken genom att bidra med till exempel berättelser om 
kurslitteraturens innehåll. När studenterna delar med sig av berättelser får det dem att framstå som bärare 
av kunskap, vilket medför att de förs närmare den sociala gemenskapen. För att närma sig gemenskapen 
krävs att kunskapen bekräftas av medarbetarna för att studenterna ska våga agera och dela med sig av 
information.  
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8.4 Identifiera relevanta informationskällor 

Under studiebesök eller praktikperioder är en viktig del för studenterna att kunna identifiera 
informationskällor som de beskriver som tillförlitliga och förser dem med användbar information (jfr 
Chatman 1991, 1996, 1999; McKenzie 2003b). Exakt vilka källor som identifieras kan variera beroende 
på vilken information de behöver. Studenternas observationer, deras introduktionstillfällen på 
praktikplatsen och medarbetarnas berättelser bidrar alla till att studenterna lär sig att identifiera 
informationskällor. I arbetslivet gäller regler och normer som formas i den specifika gemenskapen som 
finns på arbetsplatsen eller inom yrkesgruppen. Det finns olika regler för hur information söks, sprids 
och används i de olika praktikerna. Det kan exempelvis handla om att studenterna identifierar personer 
på praktikplatsen som utgör relevanta informationskällor för dem. När studenterna beskriver 
informationskällornas olika karaktär i olika praktiker uppfattar jag att de visar medvetenhet kring 
praktikernas skilda förutsättningar.  

De flesta studenterna understryker att de under både studiebesök och praktikperiod hade möjlighet att 
fråga såväl sina handledare som andra medarbetare på praktikplatsen. Om deras handledare var upptagna 
eller inte fanns på plats fanns tillfälle att ställa frågan till någon av de andra medarbetarna, antingen vid 
planerade möten eller spontana möten i stunden som informationen behövs. Studenterna uppfattar också 
att medarbetarna till stor del frågar sina kollegor när de undrar något eller behöver mer information i en 
fråga. Även för professionella är det vanligt att de frågar andra medarbetare. Studenterna reproducerar 
således praktikens redan existerande informationsaktiviteter. 

För studenterna ses handledaren under professionsinriktade moment som den allra viktigaste 
informationskällan. Många studenter beskriver att de alltid först frågade sin handledare. En av 
socionomstudenterna berättar att hon inför träffarna med sin handledare samlar ihop frågor som 
uppkommit under tiden sedan förra handledarträffen för att inte glömma bort att fråga något (intervju 
29). ”Jag fick skriva upp punkter, […] det här skulle vi kunna prata om på handledningen, för jag hade 
pratat så mycket med dem [handledarna, min anmärkn.] men jag tycker att jag fick ut jättemycket av 
dem” (intervju 29). Handledaren kan även rekommendera andra personer som kan vara betydelsefullt 
för studenten att prata med, exempelvis någon annan medarbetare. McKenzies modell (2003a) pekar på 
det centrala i att identifiera personer med mer kunskap och som därför utgör tillförlitliga 
informationskällor. Meja påpekar att hennes handledares långa erfarenhet av såväl själva yrkespraktiken 
som handledningen i sig medförde att hennes praktikperiod blev betydelsefull för lärandet. Handledaren 
fokuserade på att Meja gradvis skulle utföra fler och mer avancerade arbetsuppgifter, samtidigt som hen 
fanns till hands för frågor och diskussion. Tillvägagångssättet kan relateras till begreppet appropriering, 
då det kan antas att studenten efter hand kan genomföra arbetsuppgifterna mer och mer på egen hand. 

Socionomstudenten Joanna förklarar att i slutet av praktikperioden fick hon överta en stor del av sin 
handledares arbetsuppgifter då hen gick på semester (intervju 9). Hon reflekterar över att i början av 
praktikperioden kräver studenten mycket stöd och tid av sin handledare men blir mer och mer 
självgående i slutet och då nästan fungerar som en medarbetare på deltid. Joanna säger att i slutet av 
praktikperioden 

hade jag egna samtal […]. Så jag upplevde det som ganska enkelt att få ta eget ansvar […]. Min 
handledare åkte på semester också en vecka så då fick jag sköta [arbetsuppgifterna] och då var det 
ingen annan där och då var det jag som fick göra det. 
                (intervju 9, socionomprogrammet, termin 7) 

Det visar på att handledaren är en betydelsefull källa för information under praktikperioden, och allra 
mest i början.  
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Handledaren blir ofta nyckeln till att komma in som ny på arbetsplatsen, och även den som presenterar 
studenten för de andra medarbetarna. Det innebär en form av orientering på arbetsplatsen. För många 
studenter blir handledaren, mentorn eller kontaktpersonen på fadderföretaget den första relationen som 
de bygger upp med någon yrkesverksam och därmed också den person som de får mest information 
ifrån, åtminstone i början av praktikperioden. Handledaren ses som ”den givna” relationen, det vill säga 
den relationen som är formellt utsedd redan innan studenten befunnit sig på praktikplatsen. Relationen 
kan sedan utvecklas åt olika håll. De andra relationerna med medarbetarna på praktikplatsen måste 
studenterna skapa från början genom social interaktion vilket kräver information om hur den bör utföras 
för att bli framgångsrik och fördjupa relationsbyggandet. Främst socionom- och psykologstudenterna 
beskriver att deras handledare var intresserade och att de bemötte deras frågor med respekt. Sociala 
relationer och relaterade informationsaktiviteter bidrog också starkt till att studenterna upplevde att de 
utvecklades mycket under praktikperioden.  

Handledaren blir för många studenter den första kontakten med yrkespraktikens uppsättning av formella 
liksom informella regler och normer. Av handledaren får studenterna motta en stor mängd information 
som är kopplad till arbetsuppgifterna. Handledarens kompetens framträder som en av de faktorer som 
medför att studenterna ser handledaren som en kognitiv auktoritet när det gäller såväl rutiner på 
arbetsplatser, som arbetsuppgifternas utförande (jfr Wilson 1983). Samtalen med handledaren kan därför 
både leda till att studenterna får tillgång till information som gör att de kommer in i den sociala 
gemenskapen och att de utvecklar kunskap inom yrkesområdet.  

I en praktik räknas de sociala relationerna som en av de viktiga byggstenarna och praktikteorin erbjuder 
ett sätt att skapa förståelse för hur makt förhandlas mellan människor. Under utbildningstiden förändras 
studenternas relationer och yrkesverksamma blir allt viktigare för utvecklingen av deras 
informationspraktiker i slutfasen av utbildningen då de mer och mer betonar relationer med handledare 
och medarbetare på praktikplatsen. Det är svårare att urskilja ett liknande förhållningssätt för studenterna 
på program som inte inkluderar någon praktikperiod; idrottsvetenskapliga programmet och 
marknadsföringsprogrammet. För dessa studenter spelar istället samverkan med organisationer och 
näringsliv och studiebesök en betydande roll. Överlag framhåller studenterna betydelsen av goda 
relationer med yrkesverksamma och att de tar de möjligheter som finns till detta, oavsett när under 
utbildningstiden de infaller. Relationsskapande är även något som Rönnerman & Kemmis (2016) 
betraktar som en viktig del av akademiska praktiker idag, eftersom det anses öppna upp för 
kommunikation och samarbete. 

Genom att studera de sociala relationerna går det att identifiera några maktrelationer i studenternas 
berättelser. För samtliga studenter som har haft en givande praktikperiod är handledaren den viktigaste 
relationen och därmed också den person som de värderar information högst ifrån. Därefter uppfattar jag 
att andra medarbetare på praktikplatsen utgör viktiga relationer och informationskällor. Ingen av 
studenterna nämner att chefen på praktikplatsen som en relevant informationskälla, förutom i de fall då 
studenten haft chefen som handledare, som till exempel Daniella på socionomprogrammet 

Jag var […] hos en verksamhetschef på ett särskilt boenden inom äldreomsorgen. […] Det var 
väldigt intressant att komma in i en annan vinkel än vad jag är van vid för jag har […] varit på 
liknande ställen som undersköterska och vårdbiträde och [att] mer få den här stora helhetsbilden, 
[…] just det här hur det är att vara chef och ta med sig att det är väldigt mycket… det är så splittrat 
ansvar, det är så lätt […] när man är på golvet som undersköterska att bara ’ja, men varför gör inte 
chefen såhär eller såhär och såhär’. Jag har nog tagit med mig det här komplexa att man verkligen 
är en spindel i nätet […], man har mycket man ska ta ansvar till och mycket man ska se fungerar.
              (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 
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Förutom under seminarierna är det under de informella diskussionerna som studenterna delar med sig 
av sina erfarenheter från till exempel studiebesök och praktikperiod i form av anekdoter och berättelser 
(intervju 7). Lloyd resonerar om informationens sociala uttryck som en av tre modaliteter av information 
(2010a) där det framkommer att en stor del av kunskapsutvecklingen hos brandmän och 
ambulanspersonal sker genom att mer erfarna kollegor muntligt delar med sig av sina erfarenheter. Hon 
ser också de muntliga berättelserna som en betydelsefull del av den sociala praktiken och som 
bidragande till att föra vidare de implicita normer och regler som finns. Det handlar alltså inte om 
berättelser från medarbetare på praktikplatsen utan från andra studenter som berättar om sina 
erfarenheter. Skillnaden mellan medarbetares berättelser och studenters uppfattar jag är att medarbetarna 
kan berätta hur de faktiskt går tillväga, medan studenterna kan berätta hur de såg att medarbetarna gick 
tillväga. 

8.5 Hinder för socialisering 

Det finns även exempel på hinder för studenternas möjligheter att närma sig en social gemenskap i 
samband med professionsinriktade moment. Det innebär att deras informationsaktiviteter kan försvåras 
av olika anledningar. I studenternas fall handlar det ofta om att de bryter mot de sociala normer som 
existerar på en arbetsplats. Kemmis och Grootenboer (2008) talar om att praktiker förändras bland annat 
genom att de påverkar varandra eftersom individer för med sig referenser från andra praktiker. När 
studenter närmar sig den sociala gemenskapen på arbetsplatsen för de in nya referenser i gemenskapen, 
vilket kan leda till motsättningar mellan studenten och medarbetarna på praktikplatsen.  

Utifrån Kemmis & Grootenboer (2008) tanke om den sociala dimensionen av en praktik har jag kunnat 
urskilja att det kan uppstå problem under studenternas praktikperiod. Ludvig berättar att medarbetarna 
på hans praktikplats inte var öppna för de förslag på nya arbetsmetoder som han framförde. Han 
upplevde snarare att de blev besvärade av att behöva ändra sitt arbetssätt (intervju 31). Han når inte fram 
med sina förändringsförslag och känner sig förhindrad att delta i arbetet. Han beskriver att medarbetarna 
ibland slog vakt om ärenden. De var inte villiga att delge honom information relaterat till aktuella 
ärenden, trots att uppdraget från utbildningens sida är att låta studenterna utföra en del enklare ärenden 
under praktikperioden. Wenger (1998) poängterar att om någon lyfter andra kompetenser än de 
traditionsenliga kan konflikter starta. I Ludvigs exempel hindras hans informationsaktiviteter och hans 
deltagande i gemenskapen. Joanna på socionomprogrammet berättar att medarbetarna inte gärna delar 
med sig av information som betraktas som alltför känslig, exempelvis som handlar om konflikter mellan 
chef och medarbetare (intervju 9). Det finns risk för att studenten hamnar i en position utanför 
gemenskapen och i ett ofrivilligt icke-deltagande. Om problemet inte hade kunnat lösas skulle studenten 
ha svårt att utvecklas till en deltagare i gemenskapen.  

Marknadsföringsstudenterna försöker upprätta beröringspunkter mellan deras projektuppgifter och 
näringslivet men misslyckas. De berättar om tillfällen då de bemötts av knapphändig information från 
de företag som de samarbetar med i projektarbetet (intervju 13, 14). Att företaget utbyter information 
med studenterna ses som en förutsättning för att de ska kunna genomföra projektet. 
Marknadsföringsstudenterna ger också exempel på när företag inte besvarar deras mail och på så sätt 
försätter studenterna i en situation där de måste söka information på andra sätt. Det medför att de 
utformar alternativa sätt att skaffa nödvändig information, till exempel att söka via nätet istället.  

Ett annat hinder för studenternas informationsaktiviteter vittnar socionomstudenterna om. I deras fall 
handlar det om bristande informerande praktiker. Innan deras praktikperiod informeras de om vilken 
praktikplats de har tilldelats för att ha möjlighet att kontakta praktikplatsen. I några fall har studenterna 
fått informationen alltför kort tid innan praktikperiodens början och därför har deras oro för 
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praktikperioden ökat. De ges heller inte möjlighet till förberedelse inför praktikperioden eller kan läsa 
in sig på verksamheten de kommer att möta (intervju 29).  

Sämre fungerande praktikperioder har medfört att studenterna haft begränsade möjligheter till 
diskussion och samtal med medarbetare på praktikplatsen. Hindren har utgjorts av sämre fungerande 
verksamheter på deras praktikplatser, att handledningen har varit bristfällig eller helt uteblivit (intervju 
29). Filippa berättar att hon ”hade inget schema och jag hade ingen handledning överhuvudtaget under 
hela den terminen så jag tar inte med mig någonting professionellt” (intervju 29). Dessutom fortsätter 
hon med att säga att ”det var ingen som var socionom där [på praktikplatsen, min anmärkn.] och det var 
ingen verksamhet som var igång när jag var [där].” En av socionomstudenterna förklarar att hon blev 
tvungen att byta handledare efter halva praktikperioden, vilket inkräktade på hennes möjligheter att söka 
information om verksamheten eftersom den nya handledaren inte hade samma kunskap om 
verksamheten (intervju 29). En annan socionomstudent berättar att hon tillbringade praktikperioden med 
arbetsuppgifter som inte alls var relaterade till socialt arbete (intervju 29). 

Några av socionomstudenterna berättar att de under studiebesök på olika arbetsplatser får tillgång till en 
begränsad mängd information. En del av informationen på en arbetsplats där medarbetarna hanterar stor 
mängd känslig information kring klienter kan inte spridas vidare. Därför upplever studenterna att de 
under studiebesöken ibland inte får hela bilden av arbetsplatsen. Medarbetarnas tillvägagångssätt kan 
relateras till kulturellt formade praktiker där det historiskt sett utformats ett sätt att utföra handlingar på, 
till exempel vilken information som medarbetarna kan dela med sig av till studenter. Praktikens 
kulturella dimension blir också synlig genom att studenterna under praktikperioden blir informerade om 
hur känslig information ska hanteras på just den arbetsplatsen. Petronella beskriver att problem ibland 
uppstod när hon behövde diskutera ett specifikt fall med andra utanför arbetsplatsen.  

[D]å får man ju inte ringa och fråga någon annan heller som kanske deras läkare […] utan då får 
man ju ringa lite mer anonymt […]. ’Ja, jag jobbar här, jag har ett fall som ser ut si och så och 
[…] vad skulle du rekommendera?’, alltså […] prata lite mer hypotetiskt […], aldrig ge ut […] 
[klientens] namn så det blir ju väldigt svårt för ibland vill man ju prata med fler utomstående 
och ta kontakt med dem           (intervju 30, socionomprogrammet, termin 6) 

Petronella berättar att hon gärna ville ta kontakt med andra personer men att det inte var förenligt med 
reglerna på hennes praktikplats. Istället hade hon enbart tillgång till informationen som klienten hade 
delat med sig av till henne vid deras samtal. Att hantera känslig information är inget som studenterna 
förbereds för under studierna, men ”man lär sig förstå att det är så, […] såhär är bestämmelserna men 
sedan hantera det[…], det lär man sig […] i processen när man står där” (intervju 31). Studenternas 
informationsaktiviteter formas därmed av yrkespraktikens redan rutinmässiga arbetssätt. Studenterna får 
under praktikperioden ta del av en hel del känslig information eftersom de skriver under ett formellt 
avtal om tystnadsplikt. Förutom det formella avtalet uppfattas medarbetarna på praktikplatsen som mer 
benägna att successivt släppa in studenterna i arbetsplatsgemenskapen, även när det gäller känslig 
information kring klienterna. Tillgång till känslig information är enligt studenterna nödvändigt för att 
arbeta med egna ärenden under praktikperioden, då dessa kräver åtkomst till information i arbetsplatsens 
system. 

8.6 Sammanfattning 

I det här kapitlet har studenternas informationsaktiviteter presenterats i förhållande till att de lär sig på 
vilka sätt de kan komma närmare den sociala gemenskapen på en arbetsplats eller inom en yrkesgrupp. 
Vad som blir tydligt är att studenterna möter olika förutsättningar för att bjudas in i den professionella 
gemenskapen. Inbjudan i den professionella gemenskapen ser ut att öka om det finns en god 
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arbetsmarknad med många arbetstillfällen, vilket är fallet exempelvis för socionomer. Praktikerna ser 
något annorlunda ut om studenterna själva får ta ansvaret för att närma sig gemenskapen, eller om de 
blir inbjudna av de yrkesverksamma. Till stor del fokuserar kapitlet på kommunikationen som sker 
mellan studenterna och fältet genom möten, samtal och handledningsträffar. Studenternas 
informationspraktiker är uppbyggda kring aktiviteter som observationer av anställda, introduktioner som 
hålls av handledaren eller av organisationen, samt sociala berättelser som studenterna ges tillgång till av 
medarbetarna. Aktiviteterna leder till att studenterna så småningom kan orientera sig på arbetsplatsen 
och i yrkesgruppsgemenskapen. Det visar sig också att studenterna försöker identifiera var och hur deras 
yrkesförberedande kunskap kan användas, samt avgöra på vilka sätt yrkesförberedande kunskap är 
relevant i yrkespraktiken.  
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9 Identifiering med yrkesrollen 

Ett utbildningsprogram som pågår under flera år medför att studenter kontinuerligt under studietiden 
utsätts för nya perspektiv och erfarenheter, något som leder till att de omvärderar sina tidigare 
uppfattningar och lägger grunden för att en yrkesidentitet skapas. Detta kapitel ägnas åt att diskutera 
informationspraktiker som förknippas med och ligger till grund för identitetsskapande hos studenterna. 
Det handlar om praktiker för att hitta förebilder, att finna sin identitet i yrkesrollen och att hävda sig 
gentemot andra närliggande yrkesgrupper. 

Processen för att skapa sin yrkesidentitet går på många plan samman med studenternas 
socialiseringsprocess på arbetsplatsen eller praktikplatsen. På liknande sätt som studenterna söker 
information för att förstå hur de ska socialisera söker de också information om hur de ska kunna utveckla 
och hävda sin yrkesidentitet. Ett exempel är att de i yrkespraktiken söker efter personer som förebilder. 
Med detta som utgångspunkt går det att se att gränsen mellan socialiseringsprocessen och 
identifieringsprocessen är tunn och många gånger svår att definiera. Identifieringsprocessen betraktas 
som åtskild från socialiseringsprocessen eftersom processerna och deras syften skiljer sig åt på några 
punkter.  

Grundläggande för identitetskonstruktionen är de relationer som skapas och omskapas inom och mellan 
sociala gemenskaper (Kubiak, Cameron, Conole, Fenton-O’Creevy, Mylrea, Rees & Shreeve 2015; 
Lindberg 2015; Moring 2009a). Det handlar såväl om hur vi ser på oss själva som hur andra ser på oss. 
Yrkesidentiteten skapas inte bara av oss själva utan även av andra människor. Att ta del av och delta i 
professionens samtal medför att yrkesidentiteten skapas och påverkas åt olika håll (Sundin & Hedman 
2005). Det finns många utsagor i intervjumaterialet som visar att under utbildningen läggs en grund för 
den framtida yrkesidentiteten, inte minst genom professionsinriktade moment. Utsagorna i 
intervjumaterialet berör främst kunskap som en aspekt i identitetsskapandet, och det går också att se att 
studenternas informationsaktiviteter utgör en betydelsefull del i att skapa sin yrkesidentitet. Här blir det 
centralt att tala om olika strategier för att söka och använda information för att såväl kunna utveckla en 
yrkesidentitet, som att kunna hävda densamma. Konstruerande av en identitet sker som en del av 
studenters appropriering av arbetsuppgifter i och med att appropriering handlar om att göra något till sitt 
eget (jfr Wertsch 1998). Identitetskonstruktion kan också ses som en aktiv kontinuerlig process som 
växer fram genom meningsskapande (Wenger 1998, jfr Hoffmann & Berg 2014; Moring & Hedman 
2006). Processen fortgår ständigt, utan att stanna av. Processen framstår som mer eller mindre tydlig 
och uttalad i olika faser av studenternas utbildning. Mest framträdande är identitetskonstruktionen i de 
faser då studenterna möter och deltar i yrkespraktiken. Efter att individen kommit in i den sociala 
gemenskapen på arbetsplatsen och kan utföra arbetsuppgifter på egen hand fortsätter 
identitetskonstruktionen.  

9.1 Informationsaktiviteter för att hitta förebilder 

Utbildningens professionsinriktade moment innebär att studenterna får möjlighet att förflytta fokus från 
akademiska studier till yrkespraktiken (Moring & Hedman 2006). Studenternas informationsaktiviteter 
är starkt bidragande till att förflyttningen kan ske. I och med förflyttningen påbörjar studenterna 
utvecklandet av sin yrkesidentitet genom det sociala samspelet med människor som sker under 
professionsinriktade moment. Studenterna identifierar också personer som de kan använda som 
förebilder för att skapa sin yrkesidentitet (se t ex Bird, Chu & Oguz 2015). Det är tydligt att studenterna 
identifierar förebilder på olika sätt och utifrån varierande bedömningsgrunder. Den kollektiva identitet 
som bildas i och med känslan av grupptillhörighet påverkar också studentens sätt att interagera med 
information, exempelvis vilka informationskällor som ses som tillförlitliga (Sundin & Hedman 2005). 
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För det mesta hittar de sina förebilder via mentorsverksamheten, fadderföretagen eller praktikperioden. 
En central del när det gäller att finna förebilder är att identifiera personer som studenterna anser har 
mycket kunskap. Det kan också vara så att personen som de identifierar som förebild har liknande 
bakgrund som de själva, eller att personen visar att den har klarat av någonting som studenterna själva 
vill uppnå. Exempelvis Meja som betraktar psykologen i mentorsgruppen som en av sina förebilder. 

[J]ag tyckte att vi fick väldigt bra gensvar […], han var ganska ung och hade varit färdig med sin 
utbildning några år innan så han var väldigt bra på att […] ’ja, men jag förstår att ni känner såhär 
just nu, eller att ni tänker såhär just nu’, han var väldigt […] bra på den biten och ville väl ge en 
så realistisk bild som möjligt och […] höll nog inte någonting tillbaka tror jag på det sättet, […] 
jag tyckte att han var alltid klar med vad han menade och var rakt på sak. 
[…] 
[M]ed vår mentor så kändes det väl mer att ’ja, men det där kan vara lite min förebild, ja, men det 
där kan vara jag när jag är klar […]. När jag är färdig med min PTP. 

                  (intervju 6, psykologprogrammet, termin 7) 

När studenterna ser att deras förebilder har uppnått det som de strävar efter ökar motivationen för att 
själva uppnå det. För några av studenterna är någon av föräldrarna verksam som psykolog och utgör en 
tidig förebild som med tiden får allt större konkurrens när studenten identifierar nya förebilder som 
ersätter de befintliga (intervju 8, jfr Bird, Chu & Oguz 2015, s. 299; Hoffmann & Berg 2014, s. 5). 
Psykologstudenterna berättar att medarbetare med lång yrkeserfarenhet på praktikplatsen kan förklara 
arbetssättet och hur de hanterar olika situationer. Medarbetarna fungerar på så sätt som studenternas 
förebilder. 

Förebilderna kan bestå av lärare, gästföreläsare och yrkesverksamma. Det centrala är att förebilderna på 
något sätt kan bidra till studenternas informationsaktiviteter för att påbörja skapandet av en 
yrkesidentitet. Det handlar om att medarbetarna både förklarar och berättar om hur de utför 
arbetsuppgifter, samt att studenterna har möjlighet att observera deras tillvägagångssätt. Det signifikanta 
är att studenterna får möjlighet att observera psykologer i flera typer av arbetssituationer för att förstå 
hur de agerar i olika situationer. Att observera och iaktta yrkesverksamma framstår som en central del 
av studenternas strategier för att söka information om hur de ska kunna komma in i den sociala 
gemenskapen på praktikplatsen. Här finns därför en aspekt där socialiseringsprocessen och 
identitetskapande sammanfaller (jfr Cox, Griffin & Hartel 2017; Lindh 2015; Lloyd 2010b). 

9.2 Informationsaktiviteter för att identifiera sig med yrkesrollen 

Att kunna identifiera sig med andra personer inom yrkesrollen framstår som betydelsefull för 
studenterna. Det handlar inte så mycket om att definiera yrkesrollen gentemot andra yrken, utan snarare 
att få känna att de ingår som en i gruppen (jfr Sundin & Hedman 2005). Tydligast framstår 
identifieringen med professionen för utbildningarna med yrkesexamen; psykolog- och 
socionomutbildningen. Psykolog- och socionomstudenter framträder därför mest distinkt i det här 
avsnittet. Många studenter ställer stora krav på sig själva. Psykologstudenterna betraktar psykologrollen 
som något de behöver leva upp till.  

[V]issa sker blir man lite […] förvånad över att ’oj, gjorde din terapeut sådär’ och då märker 
man […] att terapeuter är också människor, de kan också göra fel, de är inte heller perfekta och 
det bidrar till att man blir lite lugn i sig själv också att jag behöver inte ha den här höga ribban, 
jag kanske också gör fel men det är också mänskligt, alla gör fel 
              (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 
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Citatet visar hur psykologstudenterna identifierar sig med psykologrollen. De får bekräftat att 
psykologer kan göra misstag, vilket kan bidra till att deras höga krav på sig själva minskar. Det förefaller 
dock svårt för studenterna att se att kraven minskar innan de har socialiseras in i 
professionsgemenskapen. 

Främst psykologstudenterna uttrycker en strävan efter att identifiera sig som psykolog och de talar också 
återkommande om psykologrollen. Psykologstudenterna återkommer till att de i början av utbildningen 
är mer mottagliga för att ta till sig de perspektiv som lärarna presenterar för dem och att det är en naturlig 
del av utvecklingen av en psykologidentitet. Under utbildningens gång känner sig studenterna mer och 
mer säkra på hur de ska agera i psykologrollen. Det innebär att de blir alltmer kritiska och att de kan 
sålla bland de perspektiv som de ställs inför. Vilhelm, en av psykologstudenterna, berättar att han i 
början av utbildningen var mottaglig för de perspektiv och den information som lärarna försåg honom 
och de andra studenterna med vid föreläsningar och seminarier (intervju 23). Det blir tydligt att 
identitetsskapande är nära relaterat till imitation, för att sedan utvecklas till ett fördjupat lärande där 
studenterna införlivar olika perspektiv i sin identitet. Med det som utgångspunkt skapades vad han ser 
som en första psykologidentitet. Det viktiga, säger Vilhelm, är ”att man tog åt sig det de [lärarna] sa och 
att det fick bli en psykologidentitet” (intervju 23). Vilhelm påpekar att så småningom under 
utbildningstiden har han skapat en egen identitet kring det som han är intresserad av, vilket för hans del 
medfört att han fokuserar på det viktiga i relation till den identitet han vill skapa. För att kunna skapa 
sin egen identitet förklarar Gina att hon till sin hjälp haft strategier som gått ut både på att lyssna på 
personer och observera dem.  

Jag tycker att det har ändrats också, ju mer man lär sig och ju mer man får ett eget intresse för 
olika områden, ju mer kan man också […] få… ’ja, men jag fokuserar hellre på det här eller på 
det här, det här är viktigt för mig, att man får en egen identitet […] inom ämnet, så det var väl mer 
i början tror jag, att det de [lärarna] sa, det de lärde ut var också det man tog in, nu letar man 
kanske lite mer information på egen hand, ’nä, men det här tycker jag är mer intressant’. 
               (intervju 23, psykologprogrammet, termin 9) 

Det medverkar till att hon mer fritt kan söka egen information relaterad till sina intresseområden och att 
hon har förmåga att sålla i informationen. Kurslitteraturen ser Vilhelm numera som en rekommendation, 
vilken han väljer hur han vill ta del av den och i vilken utsträckning. 

På psykolog- och socionomprogrammet ger studenterna uttryck för att det finns en vilja från lärare, 
yrkesverksamma och medarbetare på praktikplatsen att inkludera studenterna i 
yrkesgruppsgemenskapen, vilket blir en del av deras skapande av en yrkesidentitet. På 
psykologprogrammet inkluderar lärarna studenterna i olika aktiviteter såsom mingel och 
arbetsmarknadsmässor där studenterna får möjlighet att möta yrkesverksamma psykologer. Det blir ett 
sätt för studenterna att både söka och använda information för att fortsätta skapandet av sin 
yrkesidentitet, och ett sätt att prova på att med hjälp av information hävda att deras psykologidentitet 
växer sig starkare.  

Det är viktigt att tidigt i utbildningen, och det har de verkligen tryckt på, att vi får komma med 
och träffa yrkesverksamma, till exempel så har de […] mingel precis innan jul alltid och då är vi 
inbjudna som studenter och det är inte helt självklart att man är medbjuden som student men där 
är det […] det.             (intervju 19, psykologprogrammet, termin 7) 

Studenterna upplever att lärarna bemöter dem som kollegor, inte minst genom att de regelbundet 
framhåller att studenterna är deras framtida kollegor och på så sätt inbegriper dem i gemenskapen där 
de dessutom tillskriver dem en psykologidentitet. Psykologstudenterna bjuds varje år in till ett mingel 
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där psykologer, lärare, forskare och studenter möts och samtalar. Här erbjuds studenterna möjlighet att 
dels lyssna till psykologers mer informella samtal samtidigt som de har möjlighet att aktivt ställa frågor 
till psykologerna. Minglet medför även att studenterna känner att de börjar komma in i 
yrkesgruppsgemenskapen både då de bjuds in till minglet, och när de ges tillfälle att knyta kontakter. 
Även under besöken får studenterna samtala med och ställa frågor till medarbetarna på arbetsplatsen. 
På så sätt kan de vid de här tillfällena påbörja skapandet av sin yrkesidentitet. Det handlar om att agera 
i linje med kompetensen som är specifik för yrket, vilket på så sätt förmedlas till studenterna. Lloyd 
(2010) framhåller att själva utförandet av arbetsuppgifter till stor del också ligger till grund för 
konstruktionen av yrkesidentiteten.  

För marknadsföringsstudenterna har det varit svårare att relatera till en gemenskap eftersom 
marknadsföringsområdet upplevs som diffust och inte lika väldefinierat som för psykologer och 
socionomer. Marknadsföringsstudenterna efterlyser mer information och möjligheter till diskussion med 
lärarna om kursernas syfte och hur kursinnehållet kan appliceras på yrkespraktiken för att kunna relatera 
utbildningen till arbetslivet. För Emmas del har detta utgjort ett hinder för identitetsskapande. Hon 
upplever att hon inte kan identifiera sig med yrke eller yrkesroll och har svårt att se vad hon kan arbeta 
med i framtiden. Lolo berättar dock att hon mot slutet av utbildningen börjar slappna av mer och mer 
vad gäller olika möjligheter på arbetsmarknaden efter examen.  

Sedan tror jag att vi hade blivit mer bekräftade om vi hade lärarna som var mer konkreta, […] på 
vad man kan göra […], så vi vet, […] att det är värt och läsa det här […]. Det är klart att under de 
här tre åren så har man varit såhär ’ja, men gud, bara […] innan sommaren så var jag såhär, […] 
vad håller jag på med, vad är det jag ska göra, vad är marknadsföring, vad kan man göra? Men 
sakta men säkert känns det som att det någonstans börjar brusa ut och […] lösa sig lite, eller så 
har jag kommit till […] till terms med att man bara… 

(intervju 13, marknadsföringsprogrammet, termin 5) 

Lolo betonar att hon har sökt information kring olika alternativ och pratat med människor i branschen, 
vilket har gjort henne säkrare i sin roll som marknadsförare. Hon har accepterat att det finns olika 
alternativ för hennes del yrkesmässigt. Det medför att Lolo börjar känna trygghet i sin yrkesidentitet 
som marknadsförare. 

Studenterna resonerar om att psykologer använder sig själva som verktyg i sitt arbete, men att de 
samtidigt inte skulle kunna agera i sin professionella roll utan att ha den teoretiska bakgrunden med 
teorier och olika test (se t ex intervju 19). Därför berättar flera av dem också att de under utbildningstiden 
pratar om hur de ska lära sig att skilja den personliga identiteten från den professionella. Under 
utbildningen diskuteras också hur studenternas egna erfarenheter ska användas i relation till den 
grundläggande basen med teorier. Noah berättar att lärarna framhåller att de kommer att behöva använda 
sina erfarenheter för att hitta lösningar i arbetet, men att de samtidigt inte får bli för personliga (intervju 
4). Utbildningsterapins betydelse poängteras av Sassa 

Det är bra att man har gått i egenterapi 1 för då får man lära sig att hantera olika situationer och 
precis som det jag pratade om innan att man inte kan ge för mycket av sig själv för då kommer 
man nog säkert att gå under.            (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

En av socionomstudenterna reflekterar över att hon har liknande värderingar och människosyn som 
andra studenter på utbildningen. Dessutom utvecklas människosynen under utbildningstiden och blir så 
småningom en del av identiteten. Perspektiv och värderingar som socionomstudenterna möter genom 

                                                           
1 Begreppet egenterapi används ofta av studenterna, men utbildningsterapi är den formella benämningen. 
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interaktion med andra människor skapar och utvecklar yrkesidentiteten, och bekräftar den. Bekräftelsen 
sker i form av att studenterna ställs inför liknande värderingar, och på så sätt skapas en starkare identitet 
och de identifierar sig som en grupp.  

PPU-grupperna kan också utgöra en grund för att reflektera över sin yrkesidentitet och att påbörja 
skapandet av den i relation till andra (jfr Wenger 1998). Samtalen mellan studenter och handledare 
skapar medvetenhet hos studenterna där de får syn på hur yrkesidentiteten konstrueras. Några av 
studenterna framhåller att de utvecklar en medvetenhet för hur de uppfattas av andra. Det kommer ur 
diskussionerna de har tillsammans i gruppen, och genom gruppövningar. Ett av PPU-gruppens syften är 
att medverka till att studenterna känner trygghet i sin roll som socionomstudenter och som kommande 
socionomer. Genom övningar och samtal skapas gruppkänsla och PPU-gruppen blir en trygg punkt för 
att dela med sig av sina funderingar. Exempel finns också på när gruppkänslan inte finns. Det kan bero 
på att studenterna inte vågar dela sina reflektioner eftersom de inte känner sig bekväma i gruppen 
(intervju 29). Då förhindras möjligheten för studenternas informationsaktiviteter och skapandet av en 
yrkesidentitet. 

När studenterna arbetar extra inom sektorn som de utbildar sig för förefaller extrajobbet vara en stor 
hjälp för dem genom att de kan applicera sina kunskaper på yrkespraktiken. Extrajobben blir en del i 
identitetskonstruktionen genom att studenterna får tillfälle att utbyta information med professionella. 
Studenterna på marknadsföringsprogrammet beskriver sitt engagemang i att planera och anordna event 
och aktiviteter där de får prova på hur det är att arbeta med marknadsföring. Engagemanget visar att de 
vill identifiera sig med yrkespraktiken, och att de vill ta ett avstamp från den akademiska praktiken. Det 
blir för många studenter en första möjlighet till anpassning till yrkespraktikens normer och arbetssätt. 

9.3 Informationsaktiviteter för att hävda sin identitet gentemot andra yrkesgrupper 

Med skapandet av en yrkesidentitet kommer också en allt större medvetenhet kring olika verksamheter 
i yrkespraktiken. Ett exempel som Sundin (2003) tar upp är relationen mellan sjuksköterskor och läkare, 
där det finns ett tydligt maktförhållande. Även beredskapen för att hantera uppkomna situationer i 
yrkespraktiken ökar i och med skapandet av en yrkesidentitet. Processen med att skapa en yrkesidentitet 
sker i samspel med lärare, andra studenter och yrkesverksamma och formar så småningom en känsla av 
ett ”vi” där gruppen i stort visar på samma mål och värderingar. Redan i början av psykologutbildningen 
när studenterna träffar mentorn första gångerna får de en känsla av inkludering. Konsekvensen av att 
känna en allt starkare ”vi”-känsla blir också att studenterna definierar sig gentemot andra 
yrkeskategorier.  

För psykolog- och socionomstudenterna är det vanligt att de under praktikperioden möter medarbetare 
med olika yrkesbakgrunder såsom läkare, sjuksköterskor och psykoterapeuter. De får på flera av 
praktikplatserna också möjlighet att inte enbart observera psykologernas arbetssätt utan även de andra 
yrkesgruppernas. Även i examensmålen för psykolog- respektive socionomexamen bedöms samverkan 
med andra yrkesgrupper som en central del av yrkesrollen (bilaga 9 och 10). Bland psykologstudenterna 
märks tydligt att de har applicerat ett förhållningssätt där psykologer genom att definiera sig gentemot 
andra yrkesgrupper skapar en psykologidentitet. Ofta handlar det om diskussionen mellan psykologer 
och läkare och den diskrepans som finns mellan hur de olika yrkena ser på exempelvis behandling av 
patienter. Genom att ta avstånd från en specifik gemenskap skapar både individen själv och andra 
människor en identitet åt individen. Vårt deltagande bestämmer också vilken riktning vi vill följa, det 
vill säga åt vilket håll vi vill engagera oss mer och var vi hellre vill stå tillbaka. Här blir det relevant att 
återvända till frågan om läkares maktposition i förhållande till andra yrken (jfr Sundin 2003).  
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Studenterna öppnar upp för att de även vill få information kring läkarnas förhållningssätt för att skapa 
sin egen förståelse för deras synsätt och kompetens (intervju 21). De berättar att de uppskattar att göra 
praktik på arbetsplatser där medarbetarna arbetar i team med psykologer och andra yrkesgrupper 
eftersom de då får en bättre helhetsbild av arbetssättet (jfr bilaga 9 och 10). Klara reflekterar över hur 
olika yrkesgruppers kompetens kan komplettera varandra.  

[D]är jag var så var det ju flera olika professioner som sagt och de hade ju väldigt mycket 
teamarbete och där man diskuterade med varandra och jag tyckte det var jättevärdefullt. Här finns 
det någon som har väldigt bra kunskap om det här och här är det någon som har väldigt bra kunskap 
om det här, att man kan komplettera varandra, och det var ingen […] konkurrens emellan utan att 
man […] ville hjälpas åt för att det skulle bli så bra som möjligt och det tyckte jag var väldigt 
skönt och det var ofta […] vissa samtal där det fanns samarbeten och […] det var väldigt positivt. 
Det här var inom psykiatrin så där är det ju nästan oundvikligt […] så att det var ju både läkare 
och sjuksköterskor och skötare ifall några av mina patienter låg inlagda […] och att man fick ha 
kontakt däremellan så det var väldigt mycket [samarbete]. 
               (intervju 21, psykologprogrammet, termin 7) 

Samtidigt förklarar studenterna att det betraktas som negativt om det inte arbetar några psykologer på 
arbetsplatsen där studiebesöket sker, exempelvis vårdcentraler (intervju 22).  

Ella på psykologprogrammet säger att hon på sin tidigare arbetsplats inte har arbetat med människor, 
samtalsmetodik och att möta människor i svåra situationer. Hon berättar att hon vill lära sig mer om 
bemötande gentemot andra människor, och hon tar avstånd från sin tidigare arbetsplats. För att utveckla 
en ny yrkesidentitet är hon ivrig att söka information kopplat till egenskaper hon vill utveckla, samt för 
att hon av sig själv och av andra ska identifieras med psykologrollen. Det handlar exempelvis om att 
hon ställer frågor till professionella om hur de möter människor. Det blir en form av distansering från 
en gemenskap där studenten tidigare ingått men som hon nu tar avstånd ifrån. Studenternas tidigare jobb 
behöver inte vara något som de reserverar sig mot. En individ kan ha flera olika yrkesidentiteter och 
därmed närma sig flera olika yrkesgruppsgemenskaper (jfr Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). Flera 
socionomstudenter har exempelvis tidigare arbetat inom vården och tar med sig kompetens om vård och 
bemötande. 

9.4 Sammanfattning 

Kapitlet beskriver hur studenternas olika informationsaktiviteter samspelar med skapandet av deras 
yrkesidentitet under utbildningen. Skapande av yrkesidentiteten kan innebära både identifiering med 
yrkesrollen, och distansering mot andra yrkesgrupper för att stärka den egna identiteten. I samtal med 
andra studenter och lärare blir studenterna bekräftade som en del av yrkesgemenskapen där de 
identifierar förebilder bland professionella. Att identifiera sig med yrkesrollen innebär för studenterna 
en trygghet i hur de agerar i yrkesrollen och hur arbetsuppgifter utförs.   
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10 Konsolidering 

Detta kapitel ägnas åt att redogöra för och diskutera hur studenternas informationspraktiker har 
påverkats med avseende på hur de har utvecklats och förändrats genom att studenterna har genomfört 
de olika typer av professionsinriktade moment som utbildningen erbjuder. De allra flesta studenterna 
ger uttryck för att professionsinriktade moment medverkar till att de utvecklar en ökad förståelse för 
yrkespraktiken och de förutsättningar och förhållningssätt som finns där. Efter att studenterna deltagit i 
professionsinriktade moment, i olika utsträckning beroende på vilket program de studerar på, blir det 
tydligt i deras utsagor att de har förändrat sitt sätt att förhålla sig till utbildning kontra yrkespraktik. Det 
är inte bara förståelsen för yrkespraktiken som ökar, utan också förståelsen för kursinnehållet och den 
yrkesförberedande kunskapens relevans. Hit hör också att förstå relevansen för att applicera ett kritiskt 
förhållningssätt och att inkludera forskningsresultat i yrkespraktiken (jfr bilaga 9 och 10). På samma sätt 
förändras deras informationspraktiker. 

Mötet med nya sociala gemenskaper i form av yrkesgemenskap och arbetsplatsgemenskap medför nya 
rutiner och utvecklade metoder att tillämpa för att kunna söka och använda information (jfr Hedman, 
Lundh & Sundin 2009; Lloyd 2011; Moring 2009a; Sundin 2003). De nya erfarenheterna bidrar till att 
studenterna efter professionsinriktade moment visar att de har mött nya sociala gemenskaper och 
ytterligare påbörjat skapandet av sin yrkesidentitet. Istället för att betrakta utbildningen som det 
normgivande går studenterna över till att se yrkespraktiken som det som sätter normerna för hur de ska 
agera i olika situationer. De förändrar sitt tankesätt och sitt sätt att förhålla sig till information, samt hur 
de hanterar och använder och värderar information. Att utbyta information med andra studenter om 
yrkespraktiken tyder på att studenterna närmat sig den professionella gemenskapen. Studenterna visar 
även upp en medvetenhet om vilken kunskap de har fått med sig från professionsinriktade moment, 
problematiserar den och reflekterar över hur de ska gå vidare för att identifiera kunskap som de saknar. 
Samspel mellan utbildning och yrkesliv står i centrum och det är också samspelet som är en bidragande 
del i att studenternas informationspraktiker formas och omformas som en följd av att de märker att den 
yrkesförberedande kunskapen bekräftas i yrkespraktiken. På samma sätt blir det tydligt att deltagande 
och socialisering i yrkespraktiken bidrar till att skapa förståelse för den professionella rollen. 

Detta kapitel återkopplar till kapitel sju, vilket behandlar studenternas informationsaktiviteter i 
förhållande till utvecklandet av yrkesförberedande kunskap. Där beskrivs hur studenternas 
informationssökning förändras vartefter deras lärande fortskrider under utbildningen. I detta kapitel låter 
jag studenterna göra en förflyttning tillbaka till den akademiska praktiken dit de för med sig kunskap 
om yrkespraktiken, vilket påverkar deras informationspraktiker. Informationspraktikerna bildar 
utgångspunkt för lärande som sker när erfarenheter från yrkesutövningen möter 
professionsförberedande kunskap. I flera av studenternas berättelser finns spår av att de upplever 
svårigheter att se relevansen med den yrkesförberedande kunskapen i förhållande till deras kommande 
profession. I och med professionsinriktade moment skapar studenterna lättare förståelse för den 
yrkesförberedande kunskapsbasens användning (jfr Brante 2014; Brante, Johnsson, Olofsson & 
Svensson 2015).  

Det finns många exempel i studenternas berättelser på hur de visar på sitt lärande under 
professionsinriktade moment. Professionsinriktade moment verkar bidra till att studenterna kan skapa 
förståelse för vad som sker i yrkespraktiken och hur det sker. Förståelse medför att de på egen hand kan 
utföra arbetsuppgifter och använda praktikens språkbruk. Det är möjligt att tala om en helhetsförståelse 
när de bildligt eller bokstavligt förflyttar sig tillbaka till undervisningen. Samtidigt förstärks 
yrkesidentiteten. Det konkreta uttrycket kan exempelvis gestaltas genom att de kan återge berättelser 
från yrkespraktiken, eller att de kan använda det specifika fackspråket när de samtalar med lärare och 
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andra studenter. Även att visa kännedom om regler och normer som omger arbetsplatsen eller yrket ses 
som tecken på ökad förståelse (jfr Wertsch 1998). Freja reflekterar över erfarenheterna som hon tagit 
med sig från praktikperioden. 

Jag tycker ändå att jag […] kom tillbaka till skolan med lite annan syn på hur verkligheten ser ut 
för […] vi hade ändå kontakt med […] socialtjänst [och] möten med soc och… […] man fick 
kontakt med andra delar också, andra myndigheter […] och hur det verkligen fungerade och just 
[…] möta brukarna som vi har läst om så […] mycket […]. Sedan när jag började läsa litteratur 
sedan när jag kom tillbaka så kände jag att jag kunde applicera det lite på någon form av erfarenhet.
              (intervju 29, socionomprogrammet, termin 6) 

Frejas reflektioner pekar också på erfarenheternas betydelse när det kommer till att kunna förstå 
informationen hon möter i litteraturen. Hon beskriver att erfarenheterna från praktikperioden tjänar som 
exempel som hon relaterar till den yrkesförberedande kunskapen. I studenternas berättelser återfinns 
dessutom exempel på att praktikperioden fungerade som en aha-upplevelse då de ytterligare fick 
förståelse för den djupare innebörden av innehållet på en viss föreläsning (intervju 6) och några av 
studenterna framställer utbildningen ”som att det är en brygga mellan skolans värld och arbetslivet” 
(intervju 18). Själva bryggan mellan utbildningen och yrkespraktiken består till stor del av att 
studenterna utbyter information med yrkesverksamma, och att de möter information i yrkespraktiken. 
Tillsammans bidrar informationspraktiker till att skapa en sammanhållen enhet av 
professionsförberedande kunskap och erfarenheter från yrkespraktiken (jfr Agevall, Olofsson, Platzer & 
Sjöstrand 2011; Brante 2014). 

10.1 Kritiskt förhållningssätt 

I början av utbildningen uttrycker studenterna en kritisk hållning till utbildningens förhållningssätt och 
yrkespraktikens normer blir det som alltmer dominerar påverkan av deras informationsaktiviteter och 
deras deltagande i sociala gemenskaper. I det kritiska förhållningssättet ingår att studenterna ställer sig 
kritiska till normer och arbetsmetoder i yrkeslivet. Det går att urskilja två olika typer av förändring i 
studenternas berättelser. Å ena sidan är det förändring av arbetsmetoder, å andra sidan handlar det om 
att forskningsresultat medverkar till förändring av deras förhållningssätt. 

Studenterna saknar i början av utbildningen till stor del ett kritiskt förhållningssätt till information, 
medan de under utbildningens gång blir alltmer granskande av olika perspektiv.  

Man får ju faktiskt med sig hela den psykologiska världsbilden att å ena sidan så är det såhär och 
å andra sidan kan det vara såhär hela tiden om varje grej så tänker jag att det [kritiska 
förhållningssättet, min anmärkn.] inkluderas där och hela det synsättet är ju lite kritiskt till sin 
natur […], det är ju sällan att vi får veta hur det är, vilket kan vara frustrerande också, 
               (intervju 23, psykologprogrammet, termin 9) 

förklarar Claudia. I detta ligger också den uttalade viljan att skapa förändring inom yrket och på 
arbetsplatsen. Att föreslå förändringar av verksamheten innebär att studenterna måste ha kunskap om 
både teoretiska modeller och yrkesutövningen, som tillsammans bildar en helhet och bas för att 
ifrågasätta arbetsmetoder. Studenterna intar en kritisk hållning till verksamheten på sina praktikplatser. 
För det krävs att de har grundläggande kunskap med sig från utbildningen. Just ett kritiskt 
förhållningssätt har ingående diskuterats i forskningen om informationspraktiker (se t ex Pilerot & 
Limberg 2011; Savolainen 2006; Soo Young Rieh 2002; Sundin & Francke 2009; Sundin, Francke & 
Andersen 2009, jfr bilaga 9 och 10). Ett kritiskt förhållningssätt kan för studenternas del innebära både 
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att de ställer sig kritiska till de arbetsmetoder och normer som gäller på praktikplatsen, och att de möter 
ett kritiskt perspektiv från medarbetarna på praktikplatsen när de föreslår förändringar i arbetssättet.  

Studenternas kritiska förhållningssätt syftar till att vilja förändra inarbetade rutiner på praktikplatsen. 
Nya perspektiv får genom praktikperioden möjlighet att möta inarbetade metoder på arbetsplatsen. 
Joanna berättar att hennes handledare flera gånger tog till sig av hennes förändringsförslag.  

[G]anska många gånger så var det så, i alla fall just med min handledare, hon […] reagerade eller 
[…] reflektera ganska många gånger över ’ja, men ja, nej, det är ju faktiskt… det har du ju rätt i, 
det här är ju jätteknöligt och det tar jättelång tid och […] det kanske leder till att man omvärderade 
eller tänkte hur ska vi kunna förbättra det här […] vilket jag tyckte var roligt att jag kunde bidra 
med.               (intervju 9, socionomprogrammet, termin 7) 

Att åstadkomma förändringar på arbetsplatsen framstår som en utmaning för studenterna, men flera av 
dem berättar att handledaren och medarbetarna varit öppna för att lyssna på deras förslag. När Joanna 
föreslår nya arbetssätt för medarbetarna får hon olika reaktioner, bland annat beskriver hon att 
förändringar inom verksamheten tar lång tid (intervju 9). Även om det framstår som orealistiskt att 
studenterna ska kunna åstadkomma förändringar så sker i olika omfattning omskapande av mening där 
etablerade rutiner bryts och så småningom ersätts med nya. Det finns flera andra faktorer som påverkar 
hur arbetssättet förändras över tid. Det finns därutöver faktorer som hindrar förändring, till exempel 
budget och personalresurser. Wenger (1998) framhåller att det är av stor betydelse att ta hänsyn till att 
ett helt nytt arbetssätt inte kan införas direkt, utan det gamla arbetssättet finns alltid kvar samtidigt som 
det influeras av nya bitar. Mötet med nya perspektiv på arbetssättet intensifieras när en student träder in 
i arbetsplatsgemenskapen. Joanna möts också av positiva reaktioner för sina förslag men samtidigt 
förklarar medarbetarna att det inte finns möjlighet att genomföra förändringar, exempelvis på grund av 
ekonomiska skäl (intervju 9). Camilla på socionomprogrammet förklarar att medarbetarna ofta är öppna 
för nya perspektiv och förändringar, om åsikter förs fram på ett sätt som anses legitimt (intervju 31). 
Här krävs att studenten har kunnat orientera sig i den sociala gemenskapens normer för att veta hur 
förändringsförslag bör presenteras. Idrottsvetarstudenterna berättar att föreningslivet är ganska ovilliga 
att införa förändringar och medarbetarna vill hellre reproducera strukturer än förnya dem (intervju 10, 
11). Det härstammar från en önskan om att upprätthålla de rådande maktstrukturerna, vilket försvårar 
förändring på en arbetsplats.  

Psykologstudenterna reflekterar över hur de i framtiden ska hantera den diskrepans som finns mellan 
hur läkare och psykologer ser på behandling av patienter. De berättar att det handlar om en djupt rotad 
diskussion och meningsskiljaktigheter mellan läkare och psykologer, vilket får till följd att de möter 
olika perspektiv på praktikplatsen. Perspektiven representerar olika yrkestraditioner och medför att 
studenterna behöver förhålla sig kritiska till informationen de möter, samt värdera informationen. 
Perspektiven utgör en del av yrkespraktikens normer som har förhandlats under tiden. De upplever att 
de under utbildningen förses med ett perspektiv där psykologens sätt att arbeta och behandla patienter 
ses som ”det rätta” medan läkarnas arbetssätt kritiseras. Studenterna själva uttrycker att de istället för 
att stänga dörren till ett perspektiv förhåller sig öppna till att kombinera olika synsätt på till exempel 
patientbehandling. Meja uppfattar att det ger en vidgad bild av hur de olika yrkesgrupperna arbetar med 
patienter. 

Det var mycket teamarbete så jag fick ut och […] vara med en i varje, en från varje […] yrkesgrupp 
och höra vad de arbetade med. Jag fick även åka med dem ut på… jag var på barnhabiliteringen, 
så jag hängde med […] en sjukgymnast ut på en skola och sedan var jag ute med en specialpedagog 
på en skola också […], så jag fick en väldigt bred […] bild. 
                 (intervju 6, psykologprogrammet, termin 7) 
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Samtidigt som studenterna intar en kritisk ställning är de alltså öppna för att väva in nya perspektiv från 
andra yrkesgrupper (se bilaga 9). Parallellt med att de förhåller sig öppna för nya perspektiv blir också 
tillhörigheten till den egna yrkesgruppen ett sätt att utveckla en metod för att förhålla sig till kunskap 
som är betydelsefull i deras yrkespraktik (jfr Bird, Chu & Oguz 2015). Det blir därmed viktigt att kunna 
söka och använda information för att kunna hävda sin yrkesidentitet. Att använda information görs i det 
här fallet genom att både via språket och fysiska uttryckssätt visa på tillhörigheten till en yrkesroll (jfr 
Hedemark & Lindberg 2018). 

Psykologstudenterna reflekterar över vilka intryck och perspektiv som de får med sig från utbildningen 
och relaterar till den första tiden på utbildningen då de enbart kände till de perspektiv som lärarna 
presenterade för dem. Deras lärande hade ännu inte fördjupats. Kunskapen har inte internaliserats som 
deras egen (jfr Wertsch 1998). Utan erfarenheter från yrkespraktiken blir kurslitteraturen och dess 
exempel på hur teorier kan appliceras i professionell yrkesutövning en viktig bas. Kurslitteraturen 
upplever studenterna däremot ofta som logiskt och pedagogiskt upplagd och den innehåller ibland 
övningsuppgifter som gör att studenterna reflekterar över det de läser. Emmy på socionomprogrammet 
framhåller särskilt en bok som ”var ganska bra för då före praktiken så står det psykologi och teorier 
[…] så den var ju väldigt tydlig, att […] man tänker såhär och såhär i den situationen och [applicerar] 
denna teorin” (intervju 26). Allteftersom utbildningen fortskrider fördjupas studenternas kunskap och 
de kan kritiskt ifrågasätta olika perspektiv. 

Studenterna berättar att mot slutet av utbildningen har deras lärande fördjupats och de applicerar ett 
kritiskt förhållningssätt innan de antar ett visst perspektiv. De anser att de är mer uppmärksamma för 
vilka perspektiv lärarna presenterar och kan ifrågasätta varför det är på ett visst sätt. Ann-Helene berättar 
att hon  

tror också att det är bra att komma ut tidigt i verkligheten så att man förstår […] på vilket sätt man 
behandlar den informationen man får i föreläsningar […]. Jag till exempel kanske inte har satt mig 
in i att lära mig varenda liten peptid […], för det tänker jag inte är jätteviktigt att kunna utantill. 
Jag kan läsa om det i den och den och den boken om jag behöver det så det hjälper en också att 
sålla bland den information man får på universitetet, tycker jag och man kan tänka att det här är 
nog viktigt i mötet med en människa.             (intervju 8, psykologprogrammet, termin 9) 

Britta som är socionomstudent valde på termin ett att tillbringa en dag tillsammans med en socionom på 
dennes arbetsplats (intervju 28). Således fick Britta redan tidigt i utbildningen möjlighet att observera 
socionomens arbetssätt. Britta ser socionomen som en kognitiv auktoritet som hon kan lita på när det 
gäller bedömningar i relation till yrkespraktiken (jfr Wilson 1983). Hur medarbetare utför 
arbetsuppgifter och gör bedömningar förser studenterna med information om arbetsuppgifternas 
karaktär och medför att de själva formar sina handlingar utefter sina iakttagelser (jfr Lloyd 2010b; 
Veinot 2007, s. 173). Yrkespraktiker som traditionellt sett inte har setts som informationstäta använder 
och producerar information (Veinot 2007, s. 174). Att ’veta hur’ spelar stor roll för den professionella 
yrkesutövaren, men är också svårt att tillägna sig enbart genom akademiska praktiker (jfr Agevall 2017; 
Hedemark & Lindberg 2018; Lloyd 2014). Informationen leder till att studenterna fördjupar sitt lärande 
för att framöver självständigt kunna agera i yrkespraktiken. Vi lär oss att använda vår kropp och våra 
sinnen på ett speciellt sätt som utgör en viss praktik som förknippas med ett yrke eller en arbetsplats.  

10.2 Interaktion mellan utbildning och yrkespraktik 

Det är tydligt i intervjumaterialet att studenterna framhåller betydelse av att deras utbildningsprogram 
inkluderar ett samspel med arbetslivet. För vissa program, framförallt de som ger en yrkesexamen, är 
samspelet mer uttalat och förekommer också mer frekvent i utbildningarnas upplägg. Det som främst är 
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tydligt i diskussionen kring samspel mellan utbildning och arbetsliv är det uttalade målet att studenterna 
ska omsätta den yrkesförberedande kunskapen i yrkespraktiken. Det handlar om att föra över den 
professionsförberedande kunskapens ’veta varför’ arbetsuppgifter utförs på ett särskilt sätt, till 
professionsutövningens ’veta hur’ arbetsuppgifter utförs. I materialet förekommer även att studenterna 
efter professionsinriktade moment delar med sig av sina erfarenheter, vilket hjälper andra studenter att 
öka sin förståelse för olika typer av verksamheter. Studenterna ger flera gånger uttryck för att 
kommunikationen med yrkesverksamma spelar stor roll för hur deras sätt att söka och använda 
information utvecklas, liksom att vistas på olika arbetsplatser under studiebesök och praktikperioder. 
Interaktionen med yrkesverksamma kan också ske på plats vid lärosätet i samband med gruppövningar 
i form av gästföreläsningar, socionomstudenternas PPU-grupper och psykologstudenternas 
grupphandledning (jfr Billett 2011; Bird & Crumpton 2014). I diskussionerna framkommer även 
erfarenheter från professionsinriktade moment som antar rollen av ”bevis” för att studenterna på olika 
sätt kommunicerat med eller befunnit sig i yrkeslivet. Erfarenheterna som de delar med sig av genererar 
även bekräftelse såväl från lärare, handledare och PPU-ledare, som andra studenter. 

Det finns återkommande exempel på att studenterna rör sig på båda sidor av en osynlig gräns mellan 
utbildning och arbetsliv. Gränsen upprätthålls genom olika gränsobjekt som facktermer och begrepp 
som används på ett särskilt sätt i de olika praktikerna (Akkerman & Bakker 2011, 2012; Wenger 1998, 
s. 105). Många av studenterna ger uttryck för att de befinner sig på gränsens ena sida när de exempelvis 
läser kurslitteratur och arbetar med skriftliga inlämningsuppgifter, medan de under professionsinriktade 
moment befinner sig på andra sidan av gränsen, i yrkeslivet. De vandrar också fram och tillbaka mellan 
praktikerna och fångar upp information som de sedan kan ta med sig över gränsen. Det medför att ett 
samspel så småningom växer fram där studenterna tar och ger och samtidigt utvecklar och förändrar 
sina informationspraktiker. Dessa ses som ett redskap för att åstadkomma samspel. Studenterna talar om 
en bildlig gräns, som är baserad på deras upplevelser. Det finns inte någon formell gräns eftersom 
studenterna, trots att de agerar i yrkespraktiken under professionsinriktade moment, dock fortfarande 
formellt är studenter.  

Socionomstudenterna arbetar kontinuerligt i de så kallade PPU-grupperna med samtal mellan studenter 
och handledare (se t ex intervju 26, 28, 30). Här uppstår tillfälle att ta del av andra perspektiv och 
erfarenheter. För att gränspassering ska uppkomma behövs flitig interaktion mellan den akademiska 
praktiken och yrkespraktiken. Interaktionen kan inte uppstå om inte utbildning och arbetsliv samverkar. 
Detta sker i grupp tillsammans med andra studenter, vilket medför att även deltagandet i 
gruppdiskussionerna genererar interaktion som knyter samman utbildning och yrkesliv genom att 
studenterna delar erfarenheter med varandra. Akkerman och Bakker (2011, s. 152) är emellertid noga 
med att framhålla att samverkan mellan olika praktiker inte ska syfta till att sammanföra dem för att 
uppnå homogenitet, utan för att utveckla och upprätthålla en stadig kommunikation. Innebörden för 
högre utbildning blir således inte att efterlikna arbetslivet utan understödja kommunikation och 
samverkan dem emellan. 

I PPU-gruppen uppger studenterna att de över tid utvecklar en trygghet för att dela med sig av personliga 
upplevelser och lägger en grund för ett gott diskussionsklimat (jfr Haythornthwaite 2002). ”Vi trivs 
väldigt bra tillsammans i vår grupp och alla säger det […] varje gång att det känns så bra med gruppen 
[…] och det styr ju säkert mycket av vad man pratar om” resonerar Paula (intervju 29). PPU-samtalen 
framställs som en grundläggande faktor för utvecklingen av ett arbetssätt baserat på kommunikation och 
diskussion, vilket poängteras av såväl psykolog- som socionomstudenter. Både Camilla och Daniella 
berättar att de genom PPU-samtalen upplever att de blivit bättre på att dela med sig av sina erfarenheter 
(intervju 30, 31). Det ingår i den sociala praktiken att utbyta information och berättelser utifrån egna 
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erfarenheter och det är genom berättelserna som andra studenter får tillgång till information exempelvis 
om förhållandena på andra praktikplatser. Det blir också ett sätt att öka förståelsen för den 
yrkesförberedande kunskapen. På samma sätt får studenterna möjlighet att ta del av handledares och 
andra studenters berättelser från arbetsplatser och praktikplatser. Nackdelen i PPU-gruppen kan enligt 
några studenter vara att PPU-ledaren tar över diskussionen och inte släpper in studenterna tillräckligt 
mycket, vilket hämmar deras diskussionsmöjligheter. 

Socionomstudenterna tycks få en ökad närhet till yrkeslivet i och med att flera av deras lärare har 
praktisk erfarenhet inom socialt arbete. Studenterna berättar att det märks framförallt när de talar om 
bemötande gentemot klienter och att hantera olika samtalssituationer. Som tidigare nämnts ger lärarna 
studenterna tillgång till information genom muntliga berättelser och anekdoter från yrkeslivet (jfr Olsson 
2016). Människor med en fot i flera olika sociala gemenskaper beskrivs som mäklare, och ett 
återkommande exempel på mäklare i denna studie utgörs av lärare som är kliniskt verksamma och 
samtidigt arbetar med att undervisa och handleda studentgrupper. De kan alltså sägas delta i olika sociala 
gemenskaper samtidigt. Bland studenterna på flera av utbildningsprogrammen finns uppfattningen att 
lärarna kontextualiserar undervisningen på ett sätt som medför att studenterna tydligt ser relevansen med 
kursernas innehåll. Fenomenet med mäklare kan därför ses som en interpersonell relation där praktikens 
deltagare blir påverkade av mäklaren som möjliggör att existerande informationspraktiker påverkas i 
andra riktningar (jfr Reckwitz 2002).  

I studenternas berättelser förekommer exempel på att de mot slutet av utbildningen har en önskan om 
att övergå från att vara student till att bli yrkesverksam. De ger uttryck för att de identifierar sig mer 
med psykologrollen. Flera av psykologstudenterna beskriver att utbildningen mer och mer över tid lutar 
åt att skola in dem i yrkespraktiken genom alltfler professionsinriktade moment. För att skapa samspel 
och möjlighet till reflektion berättar studenterna att de professionsinriktade momenten regelbundet 
varvas med mer teoretiska moment (jfr Higham & Farnsworth 2012). Exempelvis Sassa beskriver 
psykologutbildningens fokusskifte i termer av att i början  

var det ju mer teori […] de första åren och sedan nu det här sista året så har det varit mer fokus på 
hur ska vi vara ute i verksamheterna, ja, hur fungerar det [att] vara psykologer på riktigt. Det känns 
som att det börjar bli på riktigt nu när det är […] avslutningsfasen. 
               (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

Reflektion över såväl yrkespraktiken som den yrkesförberedande kunskapen framträder som en central 
komponent. Det gäller för studenterna att föra samman de båda praktikerna och därigenom skapa 
ytterligare förståelse för innebörden av den professionella rollen (jfr Brante 2013, 2014; Brante, 
Johnsson, Olofsson & Svensson 2015; Nolin 2008). Flera av socionomstudenterna betonar att de ställs 
inför en tuff vardag med många möten med människor i svåra situationer, och att det kräver en längre 
process av förberedelse som börjar med att de får en övergripande förståelse genom att läsa relevant 
litteratur och delta i undervisningen. Därefter möter de yrkeslivets normer och regler under de 
professionsinriktade momenten. Socionomstudenternas reflektioner över hur professionsförberedande 
kunskap bidrar till deras förståelse av yrkespraktiken visar på betydelsen av teorier och modeller som är 
utvecklade med en grund i professionell yrkesutövning (Coleman 1989; Stoffle & Leeder 2005, jfr 
Brante 2014).  

10.3 Förändring 

Under akademisk utbildning sker på många olika plan en utveckling hos studenter som en följd av att 
de utsätts för nya perspektiv och skapar förståelse. Förändring inom akademisk utbildning kan också 
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syfta till den förändring som kan ske i yrkespraktiken under professionsinriktade moment, och som 
studenterna i viss utsträckning kan medverka till.  

Psykologstudenterna diskuterar kring att de i slutet av utbildningen ser på psykologrollen på ett 
annorlunda sätt jämfört med när de precis påbörjat utbildningen. Ofta framkommer reflektionerna om 
psykologrollen i samband med att andra människor kommenterar deras yrkesval. Halima berättar att 
andra människor ofta uppfattar att hon som psykolog skulle reflektera över de människor som hon möter, 
men att det i själva verket inte är så utan  

[jag] tänker inte så mycket kring andra utan man reflekterar jättemycket kring sig själv, varför gör 
jag såhär, varför gör jag inte såhär, varför tänker jag såhär, varför tänker jag inte såhär och det tror 
jag är jätteviktigt […], för att kunna hjälpa andra så måste man veta vad man själv reagerar på, 
varför man själv tänker på vissa sätt, varför man uppfattar saker på vissa sätt och det har man 
verkligen utvecklat upplever jag under de här åren och det är ju en stor del att kunna använda sig 
själv som verktyg för […] vet jag inte vad jag själv reagerar på så kan jag ju inte veta vad som är 
mitt och vad som är ditt så det tänker jag är en jättestor roll i att kunna använda […] som man har 
lärt sig under de här åren och som kommer att hjälpa att kunna använda sig själv som ett verktyg 
för då kan man skilja på vad som är mitt och vad som är ditt så att man inte reagerar på sina egna 
känslor när man sitter med en klient.           (intervju 22, psykologprogrammet, termin 9) 

I citatet går det att se att Halima ger uttryck för att psykologutbildningen har förändrat hur hon ser på 
sig själv som person och även hennes självkännedom för hur hon reagerar i olika situationer. Det 
förvandlas därefter till kunskap om hur hon kan behandla sina klienter. Dessutom tillägger hon att hon 
tidigare gjorde saker utan att reflektera över dem men att hon nu har börjat förstå varför hon gör på ett 
visst sätt. Halimas berättelse kan betraktas som ett exempel på hur studenterna visar på sin egen 
utveckling från nybörjarstudent till mer erfaren student som mer och mer kan identifiera sig i 
psykologrollen (jfr Wertsch 1998). När studenterna ger uttryck för förändring i relation till sin syn på 
yrkesrollen är det främst från psykologstudenterna som reflektionerna kommer. Deras verktyg för att 
reflektera över den kommande yrkesrollen ger intryck av att vara mer utvecklade än för de övriga 
programmens studenter. En stark forskningsbas som ger studenterna redskap för reflektion över 
yrkesrollen i samverkan med att psykologrollen kontinuerligt diskuteras under utbildningen ser jag som 
två möjliga förklaringar till deras reflektioner. Samtidigt finns som nämnts ovan osäkerheten kring 
framtida yrkesroll närvarande för många studenter på de andra programmen. Här märks en tydlig 
skillnad mellan psykologstudenterna och de andra utbildningarnas studenter, där forskningsbasen 
snarare är kopplad till ett ämnesområde än till en specifik profession.  

Utbildningsterapin förefaller som en betydelsefull del av psykologstudenternas utbildning och 
inkluderat i deras utbildning finns också en rad seminarier för att diskutera utbildningsterapin. Eftersom 
utbildningsterapin är förlagd till programmets senare terminer har studenterna haft god tid på sig att på 
olika sätt söka information och tillägna sig kunskap som sedan kan användas under 
seminariediskussionerna. Under seminariediskussionerna lyfts olika exempel från studenternas egna 
berättelser om erfarenheter av utbildningsterapin. Det som har varit mest givande säger Sassa är att ta 
del av de andra studenternas berättelser om hur de upplevde den omvända situationen som 
utbildningsterapin utgör (intervju 22). Berättelserna från de andra studenterna använder Sassa i sin tur 
för att skapa sig en ytterligare förfinad bild av psykologrollen och hur det är att arbeta som psykolog. 
Seminarierna syftar till att delge varandra erfarenheter kring den terapeutiska samtalsformen och hur 
terapeuten agerar i olika situationer. 
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Flera av studenterna känner sig säkrare på sin kunskap och vad de vill arbeta med i framtiden efter 
professionsinriktade moment. De visar på sina erfarenheter genom exempel från praktikperioden. 
Filippa reflekterar över sina upplevelser utifrån de andra studenternas berättelser från praktikperioden. 

Det har blivit mer efter praktiken, […] just att man har varit ute på praktik så blev det att folk 
kände mer att nu har man någonting i bagaget som [vi kan dela med oss av] […], ’ja, men jag var 
på den här praktiken, […] det är ju det man kan ta fasta på eller om man har jobbat, […] jag kan 
säga jättemycket dåligt om min praktik men jag har fått jättebra jobb efter det […] och då kan jag 
relatera till det eftersom det är […] socialt arbete så att det känns som att […] man har börjat forma 
[…] vad man är sugen på att jobba med […], att man tar mycket mer exempel, i alla fall 
studenterna, tar ju mer exempel från […] verkliga livet. 
                   (intervju 29, socionomstudenter, termin 6) 

Jag tolkar Filippas beskrivning på det sättet att de andra studenterna visar seminariediskussionerna att 
de fått med sig viktiga erfarenheter och kunskap från sina praktikperioder. Genom att dela erfarenheter 
och kunskap kan också de andra studenterna informeras om hur verksamheten på praktikplatsen såg ut. 
I berättelsen finns uttryck för att lärandet som sker under praktikperioden fördjupar lärandet som sker 
under studierna. Det blir tydligt att informationspraktikerna utvecklas kontinuerligt i samband med att 
lärandet fördjupas på så sätt att studenten använder erfarenheter för att utföra andra aktiviteter. Filippas 
beskrivning och studenternas berättelser från de olika verksamheterna visar också på det väsentliga i att 
koppla samman kunskapen från professionsinriktade moment med kunskapen från de akademiska 
praktikerna, och hur dessa tillsammans bildar en helhet som ökar studentens förståelse för såväl den 
professionella yrkesutövningen som den professionsförberedande kunskapens roll för att utveckla 
yrkespraktiken.  

10.4 Sammanfattning 

Sammantaget går det att urskilja en ökad förståelse för såväl yrkesförberedande kunskap som 
yrkespraktiken hos studenterna efter att de har genomfört olika professionsinriktade moment. Till stor 
del ligger deras informationspraktiker till grund för utvecklingen, och information spelar stor roll för 
socialisering och deltagande i arbetslivet. Tydligast märks utvecklingen vid en jämförelse mellan 
studenternas informationsaktiviteter innan de professionsinriktade momenten i utbildningen och deras 
informationsaktiviteter efter professionsinriktade moment. Mest framträdande är utvecklingen i 
utbildningarna som syftar till att ge studenterna en yrkesexamen, psykolog- och socionomprogrammet, 
där också de professionsinriktade momenten är fler än i de andra programmen. Att professionsinriktade 
moment återkommer i utbildningen medför att informationspraktikernas utveckling kontinuerligt byggs 
på, medan den här utvecklingen inte är lika synlig hos studenterna där professionsinriktade moment 
snarare förekommer som punktinsatser. Av den anledningen är det möjligt att tala om övergången till 
yrkeslivet som en pågående process under hela utbildningstiden. Passagen till yrkeslivet påbörjas 
därmed redan i början av en akademisk utbildning då studenterna slår in på en väg mot att bli 
yrkesverksam. En annan viktig aspekt är att studenterna under de professionsinriktade momenten 
befinner sig på arbetsplatsen under en längre sammanhållen period, vilket ökar chanserna för 
socialisering. Hur studenterna agerar i olika situationer i arbetslivet bestäms av yrkespraktikens normer 
för hur arbetet utförs. Professionsinriktade moment som endast tillåter kortare besök på arbetsplatsen 
har också en betydelsefull plats att fylla i utbildningarna, men det är påtagligt framträdande att dessa 
former istället mer ger studenterna möjlighet att samla in information för att genomföra uppgifter. 
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10.5 Sammanfattning av modellen 

Modellen presenteras i kapitel sex och appliceras på studenternas berättelser i kapitel sju till tio. Där 
försöker jag redogöra för studenternas väg genom de olika utbildningsprogrammen genom att ta fasta 
på beskrivning och problematisering av deras informationsaktiviteter och förändringen och utvecklingen 
av deras informationspraktiker. I fokus ligger också att lyfta fram hur deras informationspraktiker 
påverkar deras lärande och deltagande i olika sociala gemenskaper. Det är tydligt att det under 
utbildningstiden växer fram en hel del nya informationspraktiker i relation till mötet med yrkespraktiken, 
men det handlar även om att tidigare informationspraktiker återskapas och omskapas. Det finns därför 
anledning att tala om en tydligt framträdande tidsdimension i modellen. Informationspraktikernas 
utveckling, skapande och återskapande sker utlagt över en längre tidsperiod som utgörs av en 
universitetsutbildning. Det är också tydligt att det finns en koppling till socialisering, deltagande och 
lärande i yrkespraktiken och att en stor del av lärandet av den professionella och yrkesmässiga 
kunskapen sker i samband med professionsinriktade moment, vilket också ges stöd i den rikliga 
forskningen som finns om professionsinriktade moment och relationen mellan utbildning och arbetsliv 
(se t ex Ball 2008; Billett 2009; Coleman 1989; Lloyd 2010b, 2011; Moring 2009a, 2011). Modellen 
ställer fyra olika teman i centrum, vilka samspelar och är beroende av varandra. De kan alltså inte 
existera var och en för sig, utan bidrar alla genom samverkan till studenters lärande och socialisering. 
Det specifika med modellen, och vad som skiljer den från tidigare forskningsresultat, är att det sker en 
återkoppling mellan yrkespraktiken och den akademiska praktiken. I och med den här återkopplingen 
framträder uttryckligen en kontinuerlig resa hos studenterna, vilken är mer utpräglad på en del 
utbildningar än andra. Övergången till arbetslivet fortgår under utbildningstiden, men framträder alltmer 
tydligt under denna resa. I kapitel elva diskuteras hur studenternas informationspraktiker kan visa på 
den process som övergången utgör, och hur professionsinriktade moment under utbildningen bidrar till 
att studenterna utvecklar kunskap mellan professionsinriktade moment och de mer informella 
strukturerna, och utbildningens formella mål.  
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11 Resultat, diskussion och slutsatser 

Detta kapitel syftar till att knyta samman studiens olika delar. Kapitlet blir ett tillfälle att både blicka 
tillbaka på syfte och forskningsfrågor, och titta framåt mot hur dess resultat kan förstås och användas. 
Det blir också en möjlighet att sätta in forskningsresultaten i ett större sammanhang och reflektera över 
vilka framtida forskningsfrågor resultaten väcker. Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur 
studenters praktiker för att söka, använda och utbyta information konstrueras, rekonstrueras och 
utvecklas under de professionsinriktade moment som ingår i utbildningen. En del av studiens syfte är 
också att synliggöra skillnaden mellan formella och informella sammanhang inom högre utbildning 
genom att studera studenternas praktiker för att söka, använda och utbyta information i relation till 
genomförande av professionsinriktade moment.  

11.1 Forskningsfrågorna och resultatet 

Alla forskningsstudier guidas av några olika forskningsfrågor. Forskningsfrågorna berör studenters 
informationspraktiker och hur dessa formas och omformas under akademiska utbildningar. De 
forskningsfrågor som studien besvarar har varit följande: 

 Vad karaktäriserar studenters informationsaktiviteter 
a) under de lärosätesbaserade studierna? 
b) under professionsinriktade moment? 

 Varför och på vilka sätt anpassas studenters informationsaktiviteter när de möter arbetslivet 
genom professionsinriktade moment? 

 Hur skapas och omskapas relationen mellan akademisk utbildning och arbetsliv med avseende 
på studenternas informationsaktiviteter genom professionsinriktade moment? 

Avsnittet struktureras utifrån vad jag ser som de viktigaste slutsatserna i studien. Första punkten gäller 
akademiska praktiker och informationsaktiviteter relaterade till lärosätesbaserad utbildning. Därefter 
diskuteras studenters informationsaktiviteter som sker i anslutning till professionsinriktade moment, 
samt hur och varför dessa medverkar till deltagande, socialisering och lärande i arbetslivets sociala 
gemenskaper. 

Med hjälp av tidigare studier kunde jag redan tidigt under studiens gång konstatera att det är stor skillnad 
mellan att som student agera i arbetslivet under professionsinriktade moment och att läsa om olika 
företeelser under akademiska studier. Inte minst studenters informationspraktiker ser olika ut i den 
akademiska praktiken jämfört med i yrkespraktiken. Praktikerna har olika syften och informationen 
kommer från olika källor. I den akademiska praktiken strävar många studenter efter att bli en så bra 
student som möjligt och mycket går ut på att följa lärare och andra studenters rekommendationer när det 
gäller att identifiera viktiga informationskällor. Kommunikation och diskussion med lärare och andra 
studenter är betydelsefullt. På så sätt närmar de sig de akademiska praktikerna. Ett kritiskt 
förhållningssätt till information och relationen mellan vetenskaplig information och professionen ställs 
ofta i centrum. Deras informationspraktiker visar också på att de tillgodogör sig yrkesförberedande 
kunskap under akademiska studier, vilka i de flesta fall syftar till att förklara varför. Yrkesförberedande 
kunskap lägger sedan grunden för deras agerande i yrkespraktiken under professionsinriktade moment. 
Under utbildningen får studenter också med sig terminologi som är användbar i yrkeslivet. Ur den 
synpunkten framstår de akademiska praktikerna som betydelsefulla för studenters grundläggande 
kunskap. Studenter har en bred övergripande kunskapsbas som innehåller stor del analytisk kunskap 
som kan användas för att utveckla och förändra yrkesverksamheten. Informationspraktikerna i den 
akademiska praktiken är inriktade på att förstå varför någonting sker eller varför någonting utförs på ett 
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visst sätt, i motsats till informationspraktikerna i yrkespraktiken som fokuserar på att förstå hur 
någonting genomförs och att sedan själv kunna utföra det. Utan den grundläggande kunskapen från 
akademiska studier blir det svårt att agera i yrkespraktiken. Redan i den akademiska praktiken påbörjas 
studenternas väg mot målet – att passera gränsen till yrkeslivet. Informationspraktikernas skapande och 
omskapande sker i anslutning till den pågående processen. 

Under professionsinriktade moment finns det en strävan hos studenter att långsamt närma sig 
yrkespraktiken och skapa förståelse för hur yrkesverksamma handlar och agerar för att de själva sedan 
ska kunna handla och agera på samma sätt. Studenterna interagerar på olika sätt med yrkespraktiken, 
här finns också en tydlig koppling till lärande och att långsamt komma in i en social gemenskap runt 
yrket eller arbetsplatsen. För att närma sig gemenskapen behöver de få tillgång till information. Att 
iaktta andra medarbetare, ta del av berättelser och att delta i diskurser på praktikplatsen är exempel på 
informationsaktiviteter som leder till deltagande, socialisering och identifiering. Studenters 
informationspraktiker blir därmed tydliga som ett redskap för att få kunskap om hur de kan delta och 
socialiseras in i en social gemenskap. Social interaktion och kollektiva processer ligger alltså till grund 
för att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. Dessa informationspraktiker ligger också till grund 
för att studenterna i större utsträckning klarar av att översätta den yrkesförberedande kunskapsbasens 
’veta varför’ till den professionella yrkesutövningens ’veta hur’ (Agevall, Olofsson, Platzer & Sjöstrand 
2011). Vägen mot yrkeslivet som stakades ut av studenterna i början av utbildningen fortsätter, likaså 
informationspraktikernas skapande och omskapande. 

I takt med att studenterna socialiseras i yrkespraktiken påbörjar de också skapandet av sin kommande 
yrkesidentitet genom att de på olika sätt bekräftas av yrkespraktiken. När studenter socialiseras in i 
gemenskapen utökas deras känsla av identifiering med yrkesrollen och de börjar se sig själva som en i 
gruppen. När det kommer till identitetsskapande bidrar studenters informationspraktiker till att de får 
kunskap och terminologi bekräftad, det sker alltså en legitimering av deras kunskap och terminologi i 
yrkespraktiken i samspel med yrkesverksamma (jfr Johannisson & Sundin 2007; Sundin 2003). 
Yrkespraktiken medför också att studenter anpassar sina informationspraktiker till dess normer för att 
ytterligare visa att de är en del av den sociala gemenskapen runt arbetsplatsen eller yrket. Studenters 
informationspraktiker spelar en viktig roll i form av att studenter genom dem visar att de förstår normer 
och rutiner på arbetsplatsen på så sätt att de söker och använder information på ”rätt” sätt och i de ”rätta” 
källorna. Det kan exempelvis innebära att de använder facktermer i samtal med andra anställda och att 
de visar att de känner till de vanligaste berättelserna på arbetsplatsen eller inom yrket. Överhuvudtaget 
medför identifiering med yrkesrollen att studenter gör mer professionella bedömningar av 
informationskällor. Dessutom medför en successiv övergång till en professionell roll att studenter ser 
varandras erfarenheter som betydelsefulla och i den professionella rollen i yrkespraktiken värderas 
erfarenhet högt. 

Med hjälp av informationspraktiker skapar och upprätthåller studenter en relation till yrkespraktiken 
under professionsinriktade moment. I yrkespraktiken formas studenternas informationspraktiker i den 
mån att de anpassas efter yrkespraktikens normer. På så sätt utgör informationspraktikernas utveckling 
i yrkespraktiken ett led i att studenter närmar sig yrkets sociala gemenskap. Därför spelar 
professionsinriktade moment i högre utbildning stor roll för att möjliggöra för studenter att redan under 
akademiska studier skapa kontakt med yrkespraktiken. Det går till och med att säga att studenters 
relation med yrkespraktiken fördjupas och stärks med hjälp av deras informationspraktiker under 
professionsinriktade moment. Rörelsen som beskriver vad som händer när studenter går mellan 
utbildning och arbetsliv synliggörs med hjälp av ett informationspraktikperspektiv. Övergången till 
yrkeslivet framstår tydligt som ett pågående förlopp under utbildningen. 
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11.2 Diskussion utifrån resultatet 

I relation till studiens resultat, praktikteoretiska och metodologiska förutsättningar finns det anledning 
att diskutera några olika aspekter. Genomgående eftersträvas att ställa studenternas berättelser om 
informationsaktiviteter i relation till professionsinriktade moment och den cirkulära modellen som 
framträder som studiens resultat i centrum för diskussionen. Jag kommer också att återvända till frågor 
som berör kunskapsanspråk i anknytning till forskningsproblemet. Fokus i studien har varit att studera 
övergången mellan utbildning och arbetsliv för studenter utifrån ett informationspraktikperspektiv, 
vilket innebär att jag har koncentrerat mig på att skapa förståelse för studenters informationspraktiker 
och deras betydelse för studenters väg mot integrering i yrkeslivet. I diskussionen återvänder jag till 
frågor relaterade till ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, men kommer även att 
beröra teman som förknippas med högre utbildning och förhållandet dels mellan olika kunskapsformer, 
dels mellan akademisk utbildning och professionell yrkesutövning. Som en följd av diskussionen som 
rör utbildningsfrågor behandlas också implikationer och konsekvenser som studien kan medföra för 
högre utbildning i ett vidare perspektiv.  

11.2.1 Praktikteoretiska och metodologiska utgångspunkter 

En praktikteoretisk utgångspunkt har bidragit till att jag har kunnat betrakta studenternas 
informationspraktiker som ett medel för att närma sig både en social yrkesgemenskap och 
arbetsplatsgemenskap. Praktikteori medför att det blir lättare att skapa en holistisk förståelse för hur 
studenternas informationsaktiviteter kan betraktas som bidragande till socialt formade praktiker och hur 
dessa samverkar till att studenterna skapar relationer i och med arbetslivet (se kapitel 4). Ett perspektiv 
som ställer informationspraktiker i centrum har bidragit till förståelse för de aktiviteter och handlingar 
som ligger till grund för studenters lärande och socialisering i en social gemenskap i arbetslivet. Ett 
sådant perspektiv har också medfört en helhetsförståelse av hur studenter successivt under utbildningen 
påbörjar integrering i arbetslivet. Med hjälp av praktikteoretiska utgångspunkter och resultat från 
tidigare studier om professionsinriktade moment och relationen mellan utbildning och arbetsliv har jag 
genom växelverkan mellan dessa och det empiriska materialet kunnat skapa en modell för att studera 
övergången mellan utbildning och arbetsliv. Grundvalen för modellen har utgått ifrån att jag 
genomgående har eftersträvat ett öppet förhållningssätt till intervjumaterialet, inspirerat av en 
empiridriven ansats (se kapitel 4, jfr Charmaz 2006, 2008). Studiens metodologiska utgångspunkt får 
också konsekvenser för produktionen av det empiriska materialet. Studiens grundprincip har varit att 
kunskap skapas i sociala sammanhang genom interaktion mellan människor, vilket lagt grunden för 
empiriproduktionen genom individuella intervjuer och gruppintervjuer. 

Trots att det finns en liknande bakomliggande metodik för både individuella intervjuer och 
gruppintervjuer ställde de vid genomförandet olika krav på mig som forskare. Under de individuella 
intervjuerna var min roll större och jag fick ta ansvar för att samtalet fördes framåt genom att skjuta in 
följdfrågor och kommentarer i intervjupersonens berättelser i de fall jag tyckte att intervjupersonen 
utelämnade eller inte fördjupade någon aspekt. I gruppintervjuerna blev min roll mindre betydelsefull 
då gruppen till stor del förde samtalet framåt på egen hand och min uppgift blev mer av att hålla samtalet 
på spåret och fånga upp den röda tråden igen om jag uppfattade att samtalet rörde sig alltför långt ifrån 
ämnet. Jag eftersträvade dock att låta deltagarnas samtal ta olika vändningar för att inte missa intressanta 
aspekter som annars kanske inte hade lyfts upp. Studenter som kommit längre i sin utbildning hade 
generellt lättare att reflektera över ämnena som behandlades under intervjuerna, än studenter som befann 
sig i början av sina respektive utbildningar. Psykolog- och socionomstudenter föreföll också ha närmare 
till att reflektera över frågorna än studenter på de andra programmen. Detta bör betraktas som en 
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generalisering och undantag finns, men ur ett metodologiskt perspektiv ser jag det som en intressant 
iakttagelse. 

Skillnaden mellan det empiriska materialet från individuella intervjuer och gruppintervjuer är att 
materialet från de individuella intervjuerna har producerats i samspel mellan intervjupersonen och mig 
som forskare, medan materialet från gruppintervjuerna genererar kunskap från samtal mellan gruppens 
deltagare och mig som forskare. Det ger i flera fall en annorlunda utveckling i samtalen då en del 
gruppdeltagare ändrar åsikt utifrån vilken vändning samtalet tar och hur det informella ledarskapet i 
gruppen gestaltar sig (se kapitel 5). Valet föll på att använda gruppintervjuer snarare än fokusgrupper 
då studiens övergripande syfte inte var att skapa konsensus, utan hellre att fånga upp olika beskrivningar. 
Dock finns andra aspekter på metodiken runt fokusgrupper som har varit fördelaktigt att applicera i den 
här studien, exempelvis tankar om gruppdynamik och gruppens sammansättning (se kapitel 4).  

11.2.2 Informationspraktiker som en väg till integrering i arbetslivet 

Studenters informationspraktiker har en central roll för att närma sig integrering i yrkeslivet. 
Informationspraktiker ses utifrån den här studien som en förutsättning för lärande och socialisering i 
gemenskapen (se kapitel 7-10). Dessa tre komponenter samverkar till att studenterna närmar sig den 
sociala gemenskapen som omger varje yrkesgrupp eller arbetsplats. Att praktiker alltid är sociala gör 
studenters interaktion med professionella yrkesutövare till en förutsättning för socialisering på 
arbetsplatsen (se kapitel 8). Det sker alltså en reproduktion av handlingar i praktiken. Studenter studerar 
hur yrkesverksamma utför sina arbetsuppgifter. Jag ser det som att yrkesverksamma utgör 
representationer av yrkespraktiken genom sina handlingar.  

I de flesta fall utgör informationspraktiker ett medel för att studenter ska kunna påbörja sin integrering 
i yrkeslivet. Det finns exempel på när integrering under professionsinriktade moment hindras. Att 
integrering inte fungerar kan bero på att studenter ibland har svårt att nå information under studiebesök 
och praktikperioder. Deras frågor besvaras inte eftersom yrkesverksamma inte känner till vilken 
information som kan utbytas med studenter, eller på grund av att medarbetare vill slå vakt om egna 
ärenden som de inte vill dela med studenter (se kapitel 8.1). En orsak till att studenter inte får ta del av 
information är att de ännu inte approprierat praktikens normer och handlingssätt. Eftersom de står 
utanför gemenskapen får de inte ta del av medarbetarnas berättelser. Även bristande organisation kring 
professionsinriktade moment kan vara en orsak till att studenter får begränsad tillgång till information. 

När informationssökning hindras påverkas studenters lärande negativt och förutsättningarna för 
socialisering i gemenskapen försämras. Några exempel på detta är att handledare saknas på 
praktikplatsen eller att praktikplatsens verksamhet i sig inte fungerar. Det innebär att det är viktigt att 
det finns fungerande strukturer för hur professionsinriktade moment ska genomföras, och att eventuella 
brister kan åtgärdas. Informationspraktiker utgör till stor del fördelaktig hjälp för integrering för 
studenter under professionsinriktade moment, men jag kan också se att det finns möjlighet att studenter 
försöker dölja misslyckanden. För det mesta berättar studenterna öppet även om situationer som inte 
fungerar i relation till professionsinriktade moment. Studenter har även delat med sig av berättelser om 
andra misslyckanden, exempelvis i form av underkända tentor och problematiska situationer i 
kommunikation med lärare. 

11.2.3 Samverkan mellan utbildning och profession 

Frågan om hur akademiska utbildningar kan skapa kontaktytor med yrkeslivet och vad som krävs för att 
minska glappet mellan utbildning och arbetsliv fokuseras ofta (se kapitel 2). Att arbeta med samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv bidrar till att akademisk utbildning kommer bort från dilemmat att 
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efterlikna arbetslivet. Interaktionen bidrar till att utbildningarna kan hålla sig uppdaterade om aktuella 
ämnen inom professionen, vilket ger en bakgrund för hur professionen handlar och agerar i olika 
situationer. Interaktion mellan utbildning och profession kan utformas på olika sätt, och den måste inte 
alltid vara formell, utan en stor del av interaktionen visar sig i den här studien vara informell.  

Anställningsbarhet är ett brett använt begrepp som ofta används i debatten kring högre utbildning och 
vilka kompetenser som är viktiga i arbetslivet (se kapitel 2, jfr Agevall & Olofsson 2015; Billett 2009; 
Lindberg 2015). Innebörden i begreppet kan dock vara otydlig och i flera fall används det okritiskt som 
ett rent policybegrepp. Högre utbildning har fortfarande en roll att stå för en teoretisk 
kunskapsutveckling och att utveckla studenternas analytiska förmåga (jfr Lindberg 2015, s. 154; Säljö 
2003). Högre utbildning tillhandahåller också verktyg för att studenterna ska kunna utveckla och studera 
yrkespraktiken, snarare än att utrusta dem med specifika yrkesfärdigheter.  

Ett exempel är psykologprogrammet där professionsinriktade moment finns genomgående under 
utbildningen. Studenterna påbörjar under praktikperioden socialisering i yrkesgemenskapen genom ökat 
självförtroende och kunskap om terminologin. Deras informationspraktiker visar att de bygger på 
lärande- och socialiseringsprocessen ytterligare under utbildningsterapin där terapeuten fungerar som 
förebild, för att sedan gå vidare till universitetets utbildningsmottagning där de får möjlighet att agera 
som klinisk psykolog under handledning. Det handlar alltså om att utifrån fysiska erfarenheter av 
yrkespraktiken utveckla en specifik känsla för hur en professionell psykolog agerar i mötet med sina 
klienter (jfr Lloyd 2014; Lloyd & Olsson 2018). ’Veta hur’ sammanförs därmed med ’veta varför’ och 
förstärker på så sätt studenters kunskapsutveckling. Genom att studera studenternas 
informationspraktiker kan hävdas att de fördjupar lärandet under utbildningsterapin och arbetet på 
utbildningsmottagningen. Framförallt psykolog- och socionomstudenter tycks lita på att känslan för 
människomöten kommer att utgöra ett stöd på vägen mot att utveckla den professionella repertoaren (se 
kapitel 8). 

11.2.4 Informationspraktikernas fysiska dimension 

Traditionellt sett förknippas professionell yrkesutövning ofta med tydliga formella riktlinjer för hur 
arbetet ska utföras. Det här blir speciellt tydligt gällande psykologer och socionomers yrkespraktik, och 
många studenter berättar om formella policydokument vid sidan av flertalet normer och mer osynliga 
rutiner på arbetsplatsen. Dessa förmedlas med hjälp av kroppsliga uttryckssätt för informationen av 
professionella på arbetsplatsen. Det finns alltså en fysisk informationsförmedlande dimension i 
yrkespraktiken. Här utgör den mänskliga kroppen ett viktigt redskap i sin roll som informationskälla (se 
kapitel 8 och 9). Informationens fysiska uttryckssätt bidrar starkt till att pågående processer upprätthålls 
på arbetsplatsen. Den fysiska dimensionen är betydligt svårare att studera rent visuellt via intervjuer, 
men framträder tydligt i studenters berättelser. Informationspraktikernas fysiska dimension framträder 
tydligare ju mer fördjupat deltagandet i yrkespraktiken blir. Innebörden av den fysiska dimensionen gör 
att information kan förmedlas på flera olika sätt på arbetsplatsen, och inte enbart genom formella 
textkällor. Aktiviteter och handlingar inom ramen för professionell yrkesutövning är konkret och 
praktiskt orienterade, medan professionsförberedande kunskap är abstrakt till sin karaktär (jfr t ex 
Hedemark & Lindberg 2018). Kroppen fungerar därmed som medhjälpare för att skapa mening utifrån 
informationen och utveckla förståelse för yrkespraktiken. På så sätt finns en nära relation mellan ’veta 
hur’ och informationens fysiska uttryckssätt. 
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11.2.5 Utbilda för yrke eller yrkesområde? 

I kapitel sex till tio framträder studentgrupper från två olika program tydligare, nämligen psykolog- och 
socionomstudenter. De finns flera anledningar till tonvikten på psykolog- och socionomstudenter. Det 
är två utbildningsprogram som kontinuerligt lockar mycket studenter och har höga antagningssiffror. 
Framförallt psykologprogrammet har traditionellt sett betraktats som en prestigeutbildning. Det medför 
att konkurrensen om utbildningsplatserna generellt sett är hög. Främst lockas studenter med föräldrar 
med högre utbildning till utbildningar som kräver höga betyg vid antagning (se även Brante, Johnsson, 
Olofsson & Svensson 2015). Dessutom uppfattar jag att frågan berör ett kunskapsteoretiskt synsätt där 
de här båda utbildningsprogrammen attraherar studenter vars prestationer håller hög abstraktionsnivå. 
De kan därför antas ha lättare att reflektera över frågor som berör kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv. En ytterligare anledning med hänvisning till professionsförberedande kunskap är att dessa 
utbildningsprogram, kanske framförallt psykologutbildningen, har en stadig forsknings- och 
kunskapsbas att stå på, där teorier och modeller är tydligt förankrade i arbetslivets situationer och 
dilemman. Teorier och modeller utvecklas på så sätt utifrån en professionsteoretisk synvinkel med hjälp 
av de frågor som uppstår i den professionella yrkesutövningen, vilket gör att de kan appliceras på 
yrkeslivets problem i syfte att öka förståelsen kring uppkomna situationer. Psykologstudenterna 
beskriver teorier och modeller som ett redskap i arbetet, vilket inte framträder lika utpräglat hos de andra 
programstudenterna. För psykolog- och socionomstudenter blir det också påtagligt att de skolas in i 
vetenskapligt tänkande under utbildningen (se även Olofsson 2011). Samma starka vetenskapliga grund 
är inte lika explicit i de övriga utbildningarna, vars kunskapsområde också i större utsträckning 
förknippas med ett ämnesområde, snarare än en specifik profession. För de tre andra programmens 
studenter framträder att vetenskaplig teori inte är förenat på samma sätt med professionell praktik.  

11.2.6 Kunskapsanspråk 

Studiens kunskapsanspråk koncentreras till att bidra till kunskap om övergången mellan utbildning och 
arbetsliv och hur den kan överbryggas (se kapitel 2, 6, samt 7-10), bland annat genom möjliga vägar att 
påbörja integrering i arbetslivet som studenter ges under professionsinriktade moment. Ett 
praktikteoretiskt förhållningssätt har gett möjlighet att betrakta aktiviteter och händelser som bidragande 
till praktiker, vilket har medfört en betydelsefull dimension och helhetsförståelse till studien. 
Utgångspunkten tas i studenters perspektiv när det gäller professionsinriktade moment, och därför berörs 
inte lärare, forskare eller utbildningsansvarigas perspektiv. Mitt avseende är inte att studera hur 
respektive utbildningsprogram arbetar med att införliva professionsinriktade moment i utbildningen, 
utan snarare att ur ett informationspraktikperspektiv studera berättelser om informationsaktiviteter som 
studenter har med sig från genomförda professionsinriktade moment.  

Den informella aspekten av professionsinriktade moment är den som spelar störst roll för studenters 
socialisering i den sociala yrkesgemenskapen (jfr kapitel 8-9, se även Akkerman & Bakker 2011, 2012; 
Olsson 2016). Studien visar också på informationspraktikers betydelse för socialisering, lärande och 
kommunikation. När studenterna möts av, hanterar och använder information i olika former under 
professionsinriktade moment medför det att de långsamt genomgår en förändring och mer och mer deltar 
i gemenskapen på alltmer lika villkor som de andra medarbetarna. Deras resa kan betraktas som en 
kontinuerlig rörelse genom utbildningen där de fortlöpande närmar sig en social gemenskap. De passerar 
på resans gång ett flertal olika dimensioner för att ta sig fram till målet att förflytta sig till arbetslivet. 
Resan medför att studenter är på väg mot att passera gränsen mellan akademisk utbildning och arbetsliv 
och att de står på gränsen till en ny värld. Resan ser inte ut på samma sätt för alla studenter och de 
dimensioner som lyfts fram i modellen representerar de studenter som lyckas bra med att påbörja 
övergången till arbetslivet. Studien avser att lyfta fram hur resan ser ut för de studenter som det fungerar 
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väl för. I socialiseringsprocessen spelar studenters informationspraktiker stor roll för att under 
professionsinriktade moment komma närmare gemenskapen och fördjupa sin professionella kunskap. 

Studiens resultat utgör ett bidrag till hur utbildningsansvariga i framtiden kan utveckla diskussionen om 
införlivandet av professionsinriktade moment i högre utbildning och vilka konsekvenser det får för 
studenters lärande och början till integrering i yrkeslivet. Modellen som presenteras kan utgöra ett 
redskap för utbildare för att identifiera i vilka faser studenter kan behöva stöd och var extra insatser kan 
behöva sättas in kring planeringen av professionsinriktade moment. Modellen kan även fungera för att 
organisera professionsinriktade moment så att de täcker in de olika dimensionerna som modellen visar 
på. På så sätt har studiens resultat relevans även utanför biblioteks- och informationsvetenskap. 
Implementeringen av professionsinriktade moment i högre utbildning och att få dem att samspela med 
akademiska utbildningars övergripande mål är en utmaning för universitets- och högskolesektorn (se 
kapitel 2). Att införa professionsinriktade moment i högre utbildning innebär att utbildningarnas struktur 
och upplägg behöver förändras och anpassas för att åstadkomma interaktion mellan utbildningens 
samtliga delar. För att åstadkomma interaktion mellan akademiska och professionsinriktade moment 
krävs ett fungerande samarbete mellan yrkespraktik och lärosäte. I och med autonomireformen kan 
svenska lärosäten i större utsträckning utforma utbildningar som de önskar, vilket innebär att de har 
frihet att exempelvis utöka samverkan med det omgivande samhället inom ramen för sina utbildningar 
(se kapitel 1.5).  

Spänningsfältet mellan olika former av kunskap i akademiska utbildningar är en fråga som behöver 
ytterligare uppmärksamhet i forskningen i framtiden, såväl från biblioteks- och 
informationsvetenskapligt håll som inom andra discipliner. Även informationspraktikers roll i studenters 
socialisering och lärande på arbetsplatsen är en fråga för framtida forskning, där akademisk utbildning 
blir en central utgångspunkt i forskningen. Professionsförberedande utbildningar såsom de flesta av 
utbildningarna som studerats i denna studie kan användas som en arena för att undersöka relationen 
mellan utbildning och arbetsliv eftersom dessa utbildningar utmanas av att sammanföra olika 
kunskapsformer. 

Informationspraktikperspektivet medför en ytterligare dimension och förståelse för lärande och 
socialisering under och i anslutning till professionsinriktade moment där studenters 
informationspraktiker bidrar till att närma sig yrkes- och arbetsplatsgemenskap. Konsekvensen blir att 
vår förståelse för lärande genom akademiska praktiker och yrkespraktiker ökar genom att informella 
praktiker ses som en förutsättning för lärande. Ofta har lärande i formella praktiker i 
utbildningssammanhang fokuserats, vilket medför att studenters informella praktiker särskilt i samband 
med övergången mellan utbildning och arbetsliv inte ställts i centrum. På så sätt blir det tydligt att 
informationspraktikperspektivet ger ytterligare ingångar till vår kunskap om övergången mellan 
utbildning och arbetsliv. Helhetsförståelsen öppnar upp för att utveckla professionsinriktade moment 
ytterligare i akademiska utbildningar, och det ger möjlighet att vidare analysera professionsinriktade 
moments syfte och roll inom högre utbildning. Studien ingår i ett flervetenskapligt sammanhang där 
beröringspunkter finns framförallt med pedagogik, utbildningsvetenskap och professionsforskning. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har ofta informationskompetens och informationsspridning 
i utbildningskontexter och yrkeslivskontexter studerats (se kapitel 2). Dessa studier visar att det finns en 
diskrepans mellan hur informationskompetens karakteriseras under utbildningen och i yrkeslivet, och 
att studenterna inte alltid får med sig användbara kunskaper för att kunna utföra aktiviteter som 
informationssökning i yrkeslivet. I denna studie fokuseras dock inte studenternas 
informationskompetens utan deras informationspraktiker, vilka så småningom kan leda till att 
studenterna blir informationskompetenta i ett specifikt sammanhang. Studien ställer 
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informationspraktiker i centrum som ett medel för lärande, socialisering och deltagande i en gemenskap. 
Studenters informationspraktiker leder också till att deras kunskap legitimeras i yrkespraktiken. 
Informationspraktiker som kan relateras till socialisering på arbetsplatsen överlappar varandra och leder 
även fram till andra informationspraktiker. Dessa informationspraktiker ses också som sammanvävda 
med varandra samtidigt som de är en förutsättning för kunskapsutveckling. Praktikerna förändras och 
utvecklas, och nya tillkommer när de gamla inte längre är relevanta.  

Modellen för att röra sig mot ett yrke ser jag främst som ett bidrag till forskningen om 
informationspraktiker i relation till hur deltagande, socialisering och lärande kan ske i yrkespraktiken. 
Eftersom modellens fokus är att belysa övergången mellan utbildning och arbetsliv kan den generera 
intressanta analyser av övergången mellan olika praktiker och hur socialisering och lärande sker i 
samband med övergången. Det går därmed att tänka sig en mer generell implementering i framtida 
forskning, där inte enbart förflyttningen mellan utbildning och arbetsliv är aktuell som studieobjekt. 
Men det går också att urskilja ett annat användningsområde i form av att lärare och utbildningsansvariga 
kan använda den som underlag för att strukturera och utforma utbildningar vad gäller införande och 
genomförande av professionsinriktade moment. Jag tänker också att modellen kan bidra till att lärare 
och utbildningsansvariga kan tala om professionsinriktade moment och högre utbildning på ett delvis 
nytt sätt med hjälp av de organisatoriska och individutvecklande aspekter som modellen pekar på. Som 
redan har uppmärksammats alstrar professionsinriktade moment i högre utbildning en ständigt pågående 
diskussion om fördelar i högre utbildning. Modellen tillför en ytterligare dimension till diskussionen om 
inkludering av professionsinriktade moment med hjälp av ett informationspraktikperspektiv. Det medför 
att professionsinriktade moment kan diskuteras och appliceras i akademiska utbildningar på nya sätt. 
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12 Summary 

The title of this thesis is Stepping into a new world – students’ information practices in the transition to 
working life.  

12.1 Background and research problem 

This thesis is about students’ information activities in connection with professional training 
opportunities in higher education from a student perspective. For students, the transition between 
education and working life is often experienced as difficult as tasks, rules and norms tend to differ 
greatly. Even the ways in which people deal with information differ between education and working life 
as conceptions of what information is are shaped by particular practices. Many programmes in higher 
education today include professional training in the form of vocational training periods, study visits or 
student collaboration with companies and organisations. The issue of the value of professional training 
is also the subject of heated debate particularly when the academisation of vocational education is on 
the rise. For students, academic domain knowledge requires visible relationships with professional 
practice and one way to deal with this is to provide opportunities for professional training during studies. 
This suggests that by examining information activities at the practice level, both in academic and work 
settings the ways in which professional training help students make connections between their studies 
and working life can become clearer. 

12.2 Aim and research questions 

The aim of this study is to develop an understanding of the role of students’ information activities in 
connection with professional training and how they contribute to students’ understandings of the norms 
and rules in working life. Further more, the aim is to study, through a practice lens, how students 
construct of their professional identities and manage their initial integration in working life. The study 
is addressed through the following research questions: 

 What characterises students’ information practices 
a.) during university based education? 
b.) During professional training? 

 Why and in what ways do students’ information practices change during professional training? 
 In what ways do students’ adaptation to workplace information practices affect their relationship 

to academic education? 
 In what ways do students’ adaptation to workplace information practices contribute to their 

socialisation into professional practice? 
 

12.3 Starting points and empirical study 

This study considers human actions from the perspective of a practice theoretical approach where routine 
activities related to information such as information seeking, use and sharing are regarded as practices 
developed within particular contexts. A central component in a practice theoretical approach is that 
interaction between people is important. Another significant part of the theoretical framework is that 
information is valued differently in different social practices. Previous research shows that professional 
training is often treated as a means to connect higher education with working life. Many academic 
programmes have responded to demands from employers, students and political actors to strengthen the 
ties between education and the labour market. In recent years, new professions have emerged in response 
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to the need for new competencies and where professional practice has also had to adjust to the knowledge 
development of different domains.  

This study is conducted through qualitative interviews with students, both individual and group 
interviews. On the basis of a empirically driven approach this study takes its departure point in students’ 
narratives about how their information related activities are shaped by higher education and by 
professional training. Students were selected from five different educational programs where 
professional training is included. Educational programs were chosen that included students with 
different social backgrounds. The analysis was carried out through a practice theoretical approach, 
where students’ information activities in different contexts were studied as aspects of social practices.  

12.4 Results 

When working with the empirical material four different categories were identified and they composed 
the basis of a four stage model showing how the information activities of students in professional 
training contributed in different ways to their socialization in working life. The model also shows how 
the appropriation of workplace information practices facilitate the transition from education to working 
life. At the first level students appropriate academic information practices in order to be regarded as 
good students. This first step is based on acquiring academic knowledge related to their future 
professions. Academic knowledge is usually associated to a specific academic discipline or domain and 
the need to ‘know why’ we do the things we do. In this study, my interest is concentrated to the 
information activities associated with academic knowledge, for example, reading course literature, 
engaging in discussions with other students and teachers as well as searching for and evaluating 
academic texts. Together these activities form the basis of one aspect of the social practice of being a 
student. 

The second step concerns students’ socialization in working life. Important information activities 
include talking to professionals at the work place during, for example, vocational training periods. By 
interacting with experienced professionals students learn how to act in working life and how to handle 
specific complex situations. Students not only learn how to carry out work tasks but also how to talk 
about issues related to work. Additionally, they can observe and watch professionals at work. This 
entails that embodied activities can be informative for students. To build social relationships seems to 
be a natural step for students when interacting with professionals. All of these activities help students 
get closer to the social practices of workplaces and to take an active part within them. As the students 
enter the workplace community professional experience starts to become more important for them than 
academic knowledge and ‘know why’ in the first step of the model, gives way to a focus on ‘know how’. 

During professional training students start to develop their professional identities and this can be seen 
in the ways they appropriate the information practices of the workplace. This step in the model concerns 
how students begin to see themselves as novice professionals in collaboration with professionals. 
Identification often overlaps with processes of socialization and can be seen as part of the socialization 
process. The role of professionals on this level is to legitimize students’ knowledge in various ways, 
thus making them feel more confident about their future professional roles. The construction of 
professional identities is strongly tied to the process of learning in social communities and also depends 
on students’ experiences of the usefulness of their knowledge, as well as on the acknowledgement of 
professionals. When communicating with professionals, students are also trying to find new role models 
for professional practice. Identity construction is a continuous process both throughout professional 
training and in future working life. Professional practice can also provide a number of alternatives for 
building identities. 
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The first three steps in the model concentrate on information practices related either to academic 
practices or professional practices. The students also start to connect academic knowledge with 
professional experience, and, even further, they correlate professional knowledge with academic 
knowledge. This comes into view when information sources connected to professional practice become 
more important to students as they progress through their programmes. Using these information sources 
in their studies allows students to generate new knowledge which they take back to the workplace 
context at a later stage, either as students or in the future as professionals themselves. When their next 
encounter with professional practice takes place students are better enabled to further socialisation into 
the community and to participate more effectively in carrying out the required work tasks. This study 
tries to use the development of students’ information practices in different contexts as a way of 
understanding the relation between higher education and professional practice in a longer perspective. 
It also strives to understand how information practices help students when developing professional 
knowledge. There is a clear dimension of time connected to the process of transition between education 
and working life and this is evident in the results. 

12.5 Concluding reflections 

Professions are rooted in academic domain knowledge but it has always been a struggle for higher 
education to close the gap between education and working life as well as to establish the employability 
of students, in line with the requirements of the Bologna process. Higher education has to balance the 
requirements of academia and at the same time, academic programmes must be seen as relevant for 
professional practice. Academic institutions need to continuously review their positions in the discussion 
on academic research as well as professional relevance in order to deal with the dilemmas. In this study, 
students’ information practices reveal something about students’ learning, both in academic and 
professional contexts. Likewise, the informal aspects of information practices facilitate students’ 
socialization in the workplace over time. Thus, students who adapt to workplace information practices 
are likely to be able to participate and contribute to professional practice. Information practices and their 
role in students’ learning are therefore a central issue for academic institutions to considerate.  

The results of this study generate knowledge about the process of transition between education and 
working life and how professional training can work as a bridge between education and profession. The 
results also have implications for higher education and are of particular interest to educational programs 
that are highly vocational. Thus, the results can be used in higher education to develop programmes with 
a higher degree of interaction between education and professions. There needs to be a two-way dialogue 
in order to increase awareness of dilemmas, possibilities and current issues affecting student learning. 
In future research it would be interesting to further explore the tensions between the different social 
practices of higher education and professions where information is regarded and evaluated differently. 
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Bilaga 1 Tidsplan produktion av empiriskt material  

Februari 2015    Kontakt programansvariga 

Februari-april 2015   Individuella bakgrundsintervjuer programansvariga  

September-november 2015  Kontakt studenter, klassbesök 

September-november 2015  Gruppintervjuer och individuella intervjuer med studenter 
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Bilaga 2 Brev till programansvariga 

Programansvarig 

Hej! 

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet och kommer i vår att 
påbörja min empiri-insamling. Jag undersöker i min avhandling hur informationspraktiker förändras 
mellan utbildning och arbetsliv, dvs hur man söker, delar och använder olika typer av information. 

Jag mailar till dig av två anledningar. Det ena är att jag gärna skulle vilja genomföra en eller två 
gruppintervjuer med studenterna på programmet [programnamn] framöver. Det andra är att jag också 
gärna skulle vilja genomföra antingen enskilda intervjuer eller gruppintervjuer med er som arbetar med 
programmet, på tema studenternas informationspraktiker. 

Jag undrar därför om du kan tänka dig att delta i en intervju som tar ca en timme (inte mer)? Intervjun 
kan genomföras på campus eller via webben om så önskas. 

Hälsningar Sara Ahlryd 

 

 

Uppföljning programansvariga för att nå studenter 

Hej! 
 
Vi sågs tidigt i våras då jag gjorde en intervju med dig om programmet [programnamn]. Jag är doktorand 
i biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet och kör igång i höst med min empiri-
insamling där jag ämnar intervjua studenter i mindre grupper. 
 
Det skulle vara roligt om era studenter på [programnamn] skulle vilja delta i min undersökning och 
därför undrar jag om du har möjlighet att delge meddelandet nedan till era studenter via mail eller 
lärplattform (finns även i bifogad fil). 
 
Tack för hjälpen! 
 
Hälsningar Sara 
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Bilaga 3 Deltagare bakgrundsintervjuer programansvariga 

 

 Utbildningsprogram Programansvarig/-a 
a Idrottsvetenskapligt program 1 deltagare 
b, c Marknadsföringsprogrammet 2 deltagare vid 2 olika tillfällen 
d Personalvetarprogrammet 1 deltagare 
e Psykologprogrammet 2 deltagare vid samma tillfälle 
f Socionomprogrammet 1 deltagare 

 

Intervjuer programansvariga 

Idrottsvetenskapligt program intervju a 

Marknadsföringsprogrammet intervju b, intervju c 

Personalvetarprogrammet intervju d 

Psykologprogrammet  intervju e 

Socionomprogrammet  intervju f 
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Bilaga 4 Intervjufrågor programansvariga 

Programinformation 

Hur är programmet uppbyggt? 

Vilken information efterfrågas från studenterna 

 innan de börjar? 
 i början av utbildningen? 
 i slutet av utbildningen? 

Information om professionsinriktade moment 

Hur ser de professionsinriktade momenten ut? 

Hur informerar du om de professionsinriktade momenten? 

Vilken roll spelar de professionsinriktade momenten? 

Vilka möjligheter finns för studenterna att koppla samman utbildning och arbetsliv? 

Hur uppfattar du att studenterna skapar sina egna kontakter med arbetslivet under utbildningen? 

Hur ser du på att skapa en så smidig övergång mellan utbildning och arbetsliv som möjligt? 

Vilka skillnader ser du själv mellan utbildning och arbetsliv? Finns det tydliga gränser? 

Hur tar studenterna reda på information om arbetslivet under utbildningen, uppfattar du? 

Information om arbetsmarknaden 

Till vilken arbetsmarknad går studenterna? Hur ser sektorn ut? 

Hur ser det ut med arbetstillfällen?  
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Bilaga 5 Brev studenter 

 

Brev för att rekrytera studenter till intervjuer 

Hej! 

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet och kommer i höst att 
påbörja min empiri-insamling. Jag undersöker i min avhandling hur informationspraktiker förändras 
mellan utbildning och arbetsliv, dvs hur man söker, delar och använder olika typer av information. 

Därför skulle jag gärna vilja genomföra intervjuer med några av er på [programmets namn]. Temat är 
utbildning, professionsinriktade moment i utbildningen, samt kommande yrkesliv. Intervjuerna kommer 
i första hand att genomföras i grupp om ca 6 studenter från ert program. 

Intervjun kommer att genomföras på campus och beräknas ta max 1,5 timme och vi bokar tillsammans 
en tid som passar er. 

Jag är väldigt tacksam om ni kan tänka er att delta! Jag bjuder er på varsin biobiljett som tack för att ni 
vill vara med! Skicka ett mail till mig på sara.ahlryd@lnu.se med anmälan, så återkommer jag med mer 
information. Har ni frågor? Skicka ett mail! 

Hälsningar Sara 

 

 

 

Brev till de som anmält intresse vid klassbesök att delta i intervjuer 

Hej alla ni på termin [x] på [programmets namn]! 
 
Tack allihop för visat intresse för att delta i intervjuer till mitt forskningsprojekt! Jag har satt upp två 
olika tider att välja mellan för intervjuer, vilka är 

 [dag] [datum] [månad], [klockslag], i [lokal] 
 [dag] [datum] [månad], [klockslag], i [lokal] 

Intervjun kommer att ha formen av ett samtal. Era namn kommer inte att skrivas ut i min text. Materialet 
kommer heller inte att spridas vidare, utan stannar hos mig. Biobiljetten får ni vid samma tillfälle. 
 
Ange vilken tid som du kan vara med genom att svara på det här mailet. 
 
Mvh Sara 
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Bilaga 6 Intervjudeltagare studenter 

Sammanställning av intervjuer och intervjudeltagare. 

Individuella intervjuer 
Intervju 1 individuell intervju idrottsvetenskapligt program termin 5, 60 min 
Intervju 2  individuell intervju marknadsföringsprogrammet termin 1, 49 min 
Intervju 3  individuell intervju psykologprogrammet termin 1, 43 min 
Intervju 4  individuell intervju psykologprogrammet termin 1, 50 min 
Intervju 5  individuell intervju psykologprogrammet termin 1, 47 min 
Intervju 6  individuell intervju psykologprogrammet termin 7, 54 min 
Intervju 7  individuell intervju psykologprogrammet termin 9, 51 min 
Intervju 8  individuell intervju psykologprogrammet termin 9, 53 min 
Intervju 9  individuell intervju socionomprogrammet termin 7, 53 min 

Gruppintervjuer 
Intervju 10  gruppintervju idrottsvetenskapligt program termin 3 och 5, 3 deltagare från termin 3 

och 1 deltagare från termin 5, 57 min 
Intervju 11  gruppintervju idrottsvetenskapligt program termin 3, 3 deltagare, 61 min 
Intervju 12  gruppintervju marknadsföringsprogrammet termin 3, 2 deltagare, 56 min 
Intervju 13  gruppintervju marknadsföringsprogrammet termin 5, 3 deltagare, 71 min 
Intervju 14  gruppintervju marknadsföringsprogrammet termin 5, 4 deltagare, 61 min 
Intervju 15  gruppintervju personalvetenskapligt program termin 1, 2 deltagare, 61 min 
Intervju 16  gruppintervju personalvetenskapligt program termin 1, 5 deltagare, 67 min 
Intervju 17  gruppintervju psykologprogrammet termin 1, 2 deltagare, 61 min 
Intervju 18  gruppintervju psykologprogrammet termin 3, 5 deltagare, 59 min 
Intervju 19  gruppintervju psykologprogrammet termin 7, 3 deltagare, 59 min 
Intervju 20  gruppintervju psykologprogrammet termin 7, 4 deltagare, 63 min 
Intervju 21  gruppintervju psykologprogrammet termin 7, 3 deltagare, 68 min 
Intervju 22  gruppintervju psykologprogrammet termin 9, 2 deltagare, 62 min 
Intervju 23  gruppintervju psykologprogrammet termin 9, 5 deltagare, 62 min 
Intervju 24  gruppintervju socionomprogrammet termin 1, 4 deltagare, 68 min 
Intervju 25  gruppintervju socionomprogrammet termin 1, 7 deltagare, 60 min 
Intervju 26  gruppintervju socionomprogrammet termin 2, 4 deltagare, 58 min 
Intervju 27  gruppintervju socionomprogrammet termin 2, 4 deltagare, 62 min 
Intervju 28  gruppintervju socionomprogrammet termin 3, 3 deltagare, 61 min 
Intervju 29  gruppintervju socionomprogrammet termin 6, 5 deltagare, 62 min 
Intervju 30  gruppintervju socionomprogrammet termin 6, 2 deltagare, 61 min 
Intervju 31  gruppintervju socionomprogrammet termin 7, 3 deltagare, 66 min 
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Bilaga 7 Intervjuguide studenter 

Målgrupp: studenter på [programmets namn] 

Del 1 Om utbildningen 

Varför sökte ni utbildningen? 

Uppfattar ni att det finns något speciellt fokus i utbildningen? Upplever ni att ni anpassar er efter det? 
Vad tycker ni att era lärare skriver fram som centralt i utbildningen? 

Vad har/hade ni för förväntningar på utbildningen? 

Del 2 Om informationssökning 

Vad gör du om du behöver information till studierna? Vilken typ av information är det som du oftast 
behöver? Både för studierna och inför/under professionsinriktade moment t ex praktikperiod/VFU? 

Vem frågar du om du behöver svar på en fråga (för studier/under professionsinriktade moment)? Vad 
kan det t ex vara som du behöver veta? 

Varifrån får du information (internet, andra studenter, lärare, studievägledning, studiehandledning, 
kursplaner, andra källor)? 

Är det skillnad på hur du söker information beroende på vilken typ av information som du behöver? 

Del 3 Om professionsinriktade moment och information 

Berätta om de olika typer av professionsinriktade moment som ni har/har haft på programmet (t ex 
praktikperiod, VFU, fadderföretag, gästföreläsare från fältet, samarbete i projekt med näringslivet). 

Vilken information får ni om professionsinriktade moment och av vem? 

Vilka förväntningar har/hade ni på professionsinriktade moment? 

Upplever ni att ni genom de professionsinriktade momenten får möjlighet att använda er av era teoretiska 
kunskaper från utbildningen? Hur? Kan ni koppla teoretisk information till praktisk? 

På vilka sätt upplever du att utbildningen relaterar till yrkeslivet? 

Upplever du att de professionsinriktade momenten gav dig mer än att få möjlighet att skapa kontakter 
för framtida yrkesliv? Hur och vad i så fall? 

Hur upplever ni gensvaret från yrkesverksamma? 

Hur skulle du säga att ditt tänk kring informationssökning i yrkeslivet förändrades efter de 
professionsinriktade momenten? 

Hanterade du arbetsplatsrelaterad information under praktikperioden och i så fall vilken typ av 
information? 

Fick ni någon information under de professionsinriktade momenten som ni inte trodde att ni skulle få? 
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Del 4 Om ditt framtida yrke och information 

Hur tror du att din informationssökning kommer att ändra sig i yrket jämfört med under 
studierna?/Vilken skillnad kan du se mellan din informationssökning för studierna och under din 
praktikperiod? 

Vilken kunskap från utbildningen tror du att du kommer att ha speciellt stor användning för i ditt yrke? 
Varför? 

Vad tror du kommer att förväntas av dig i yrket? 

Tror du att du kommer att söka efter information på olika sätt när du är ny i yrket gentemot när du arbetat 
några år? Varför? 

Vilken information kommer du att möta i yrket/på arbetsplatsen som är svårt att tillgodogöra sig under 
utbildningen? 
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Bilaga 8 Centrala mål för examen på kandidatnivå 

Högskoleförordningens bilaga 2 examensordningen anger följande centrala mål för examen på 
kandidatnivå. 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 
inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar,  

 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper, och  

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen 
avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten  

 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 
 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 

Övrigt 
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola 
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Bilaga 9 Examensmål för psykologexamen 

Kunskap och förståelse 
För psykologexamen skall studenten 

 visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

 visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd 
avseende individer, grupper och organisationer, 

 visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män, och 

 visa kunskap om relevanta författningar. 

Färdighet och förmåga 
För psykologexamen skall studenten 

 visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, 
 visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi, 
 visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande 

arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, 
grupper, organisationer och miljöer,  

 visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla 
behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet, 

 visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, 
 visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, 

åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, 
och 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant 
information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika 
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För psykologexamen skall studenten 

 visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga, 
 visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 
beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

 visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete, 

 visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras 
närstående, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För psykologexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

Övrigt 
För psykologexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom 
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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Bilaga 10 Examensmål för socionomexamen 

Omfattning 
Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. 
Mål 
För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt 
arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
Kunskap och förståelse 
För socionomexamen skall studenten 

 visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, 

 visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, 
levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga 
och andra bakomliggande faktorer, 

 visa kunskap om ledning av socialt arbete, och 
 visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden 

som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. 
Färdighet och förmåga 
För socionomexamen skall studenten 

 visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på 
olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs, 

 visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området, 
 visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och 
 visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För socionomexamen skall studenten 

 visa självkännedom och empatisk förmåga, 
 visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 
rättigheterna, 

 visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt, 
 visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För socionomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
Övrigt 
För socionomexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom 
ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 




