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Förord 
 

Det är många personer som är starkt bidragande till att denna studie möjliggjorts och 

genomförts, därför är det ett flertal vi vill tacka.    

Vi vill börja med att tacka alla respondenter som har deltagit i vår undersökning. De 

socionomstudenter från termin 5 som deltagit i pilotstudien, studenter i termin 6 och de 

senast utexaminerade socionomerna (vårterminen -18) som besvarat enkäten. Samt de 

studenter i termin 4 som öppenhjärtigt delat med sig av tankar och åsikter i de kognitiva 

intervjuerna.   

Ett stort tack till vår handledare, Mats Granlund. Tack för din uppriktighet och tydliga 

feedback. Du har stöttat och utmanat oss under de senaste intensiva men lärorika 

veckorna.  Vi uppskattar din lyhördhet som hjälpt oss utveckla och färdigställa vår 

kandidatuppsats.   

Till sist vill vi passa på att tacka vår egen SPSS-expert, Torbjörn Kalin. Tack för att du tog 

dig tid att hjälpa oss med SPSS och att reda ut våra tankar, samt för att du tagit dig tid att 

svara på akuta frågor. Det har hjälpt oss att snabbt komma vidare i vårt arbete. 

Elin Fondelius & Isma Hodžić 

Jönköping 2018
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Abstract 

Title: Are you ready to be a social worker? - A quantitative study about current and previous 

social work students’ knowledge and preparedness for work. 

Tutor: Mats Granlund, professor in disability research and psychology. 

Examiner: Magnus Jegermalm. 

The social work program in Sweden is a generalist education that will prepare students for 

social working tasks. Our experience is that a lot of social work students are questioning 

whether their knowledge and preparations from the social work program are enough to 

prepare them for employment as social workers. The aim of this study is to examine current 

social work students and newly graduated social workers experience of knowledge and 

preparedness to work. Different topic areas, form of teaching, and form of examinations 

are surveyed. Choosing quantitative methods and survey as our instrument, was based on 

the fact that we wanted to reach more people and get a larger overview of the situation. 

The study was conducted at School of Health and Welfare in Jönköping, the population 

was strategically selected based on its relevance of the study topic. 

The study was conducted with students attending their 6th semester and with social work 

students who graduated in 2018. Descriptive statistics were computed. The results reveal 

that knowledge and preparedness are connected, knowledge in one area is linked to 

preparedness to work with that area. Generally, the respondents are neutral or slightly 

positive about their preparedness to work. Periods on internship / working placement 

(VFU) was considered as the form of education that generated the strongest effect on 

preparedness out of the entire social work program. 

 

Key words: Social work, social workers, social work students, learning by doing, 

preparedness, knowledge, School of Health and Welfare in Jönköping. 
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Sammanfattning 

Titel: Är du redo att arbeta som socionom? – En kvantitativ studie om nuvarande och 

tidigare socionomstudenters upplevda kunskaper och förberedelser inför arbetslivet. 

Handledare: Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi. 

Examinator: Magnus Jegermalm. 

Socionomprogrammet i Sverige är en generalistutbildning som ska ge förberedelser inför 

arbetslivet som socionom. Vi upplever att flertal socionomstudenter är fundersamma om 

deras kunskaper från och förberedelser i utbildningen är tillräckliga för att ta sig an 

arbetsuppgifter som socionomer. Studiens syfte är att undersöka nuvarande och tidigare 

socionomstudenters upplevelse av kunskap och förberedelse inför arbetslivet, kopplat till 

olika ämnesområden, samt undervisnings- och examinationsformer. Valet av kvantitativ 

metod och enkät som mätinstrument baserades på att vi ville nå ut till fler personer och få 

en större överblick av situationen. Studien genomfördes på Hälsohögskolan i Jönköping 

och populationen valdes ut genom ett strategiskt urval, utifrån studiens frågeställningar. 

Studien genomfördes i samarbete med socionomstudenter i termin 6 och socionomer som 

examinerades 2018. I resultatet framgår det att kunskap och förberedelse är 

sammankopplat, hög upplevd kunskap i ett område är kopplat till starkare känsla av 

förberedelse i ämnesområdet. Generellt är respondenterna neutrala eller lätt positiva kring 

sin förberedelse inför arbetslivet som socionom. Utmärkande var att VFUn ansågs vara 

det mest givande under hela utbildningen. 

 

Nyckelord: Socialt arbete, socionom, socionomstudenter, learning by doing, förberedelse, 

kunskap, Hälsohögskolan i Jönköping. 
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1. Inledning 

Socionomprogrammet är en generalistutbildning på 3,5 år som leder fram till 

socionomexamen och ges på flertal orter i Sverige. Det är ungefär 2500 personer som 

årligen börjar studera till socionom och det är färre än 2000 som tar examen. Många 

nuvarande socionomer går snart i pension, vilket betyder att arbetsmöjligheterna är stora 

för socionomerna som är på väg ut i arbetslivet (Statistiska centralbyrån, 2014). Socialt 

arbete är varierande och krävande, där kunskaper skall vara omfattande. Hälsohögskolan i 

Jönköping ska förbereda studenterna på utmaningar som väntas komma i arbetslivet. Att 

arbeta som socionom innebär många gånger att bemöta människor i utsatta situationer, 

men det finns många olika arbeten inom området socialt arbete. Vanligt förekommande 

yrken är socialsekreterare, biståndshandläggare, enhetschef och kurator på skola eller inom 

hälso-sjukvården (Jönköping University, u.å.). 

Vår kvantitativa studie fokuserar på vad socionomstudenter får med sig för kunskap och 

förberedelser från sin utbildning, därför vill vi undersöka hur pass förberedda 

socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping upplever sig vara inför arbetslivet. 

Studien är relevant för fortsatt utveckling av socionomprogrammet på Hälsohögskolan 

och kunskapsutveckling av socialt arbete. 

Socialt arbete är något som berör oss studenter både teoretiskt och praktiskt. Som student 

på socionomprogrammet på Hälsohögskolan upplever vi att fokus varit på inlärning där vi 

på bästa sätt ska förberedas inför kommande arbetsliv som socionomer. Vi har under 

studietiden reagerat på att flertal studenter är frågande till hur arbetslivet kommer vara efter 

avslutad utbildning. Det har då främst handlat om hur de förbereds inför arbetslivet som 

socionomer. Vi fann inte mycket forskning som fokuserar på det och därav valdes 

forskningsområdet.  Tidigare studier som gjorts inom liknande områden är mestadels 

kvalitativa studier gällande socionomstudenters upplevelser av studier och socionomers 

upplevelser om arbetet kopplat till kunskapsnivån. Flertal studier finns även med en eller 

flera inriktningar inom exempelvis psykisk ohälsa, stress, HBTQ-personer, självmord, samt 

motivation både bland studenter och socionomer i arbetslivet. Den teori vi finner har en 

klar och tydlig koppling till vår studie är Deweys teori learning by doing, som menar att 

teori och praktik i kombination har störst betydelse för inlärning och utveckling av kunskap 

(Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka nuvarande och tidigare socionomstudenters upplevda 

kunskap och förberedelse inför arbetslivet. Vi vill även undersöka vilka områden som 

studenter upplever att de fått mer respektive mindre kunskaper inom. Om vi finner 

områden som studenterna känner sig mindre förberedda inför, kan det förhoppningsvis 

användas till att utveckla socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Ett annat 

syfte är att belysa vilka undervisnings- och examinationsformer som tillför mest 

förberedelse inför arbetslivet. 

Våra frågeställningar är: 

1. Finns det statistiska samband mellan den upplevda kunskapen och känslan av 

förberedelse hos nuvarande och tidigare socionomstudenter, samt till vilken grad 

känner de sig redo att ta sig an arbetslivet utifrån det? 

2. Hur mycket kunskap upplever nuvarande och tidigare socionomstudenter att de 

har fått kring olika områden? 

3. På vilket sätt bidrar undervisnings- och examinationsformerna till förberedelse 

inför arbetslivet? 
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2. Bakgrund 

Kapitlet inleds med begreppsdefinitioner. Därefter ges generell information om utbildning 

i socialt arbete på en nationell nivå, för att sedan ge läsaren en fördjupad bild av hur det 

ser ut på Hälsohögskolan i Jönköping. Terminsvis nämns vilka områden som studeras 

under programmets gång, samt tas undervisnings- och examinationsformerna upp. Vidare 

belyser vi tidigare forskning och beskriver vald teori. Avslutningsvis lyfts problem och 

kunskapsluckor. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Socionom: Yrkesbeteckning för den som avlagt socionomexamen inom socialt arbete 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Socionomstudenter: I vår studie avses de studenter som studerar socionomprogrammet på 

Hälsohögskolan i Jönköping. 

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning, används synonymt med praktik. 

Respondenter: De personer som deltar och besvarar en enkät (Bryman, 2011). I denna 

studie handlar det om socionomstudenter i termin 6 och socionomer som tog examen 

2018. 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, är ett statistiskt dataprogram som används 

i studien för att behandla och analysera insamlad statistiskt data. 

Kunskap: Med kunskap syftar vi på den teoretiska och praktiska kunskap studenterna har 

fått med sig från utbildningen. 

Förberedelse: Med förberedelser syftar vi på studenternas känsla av förberedelse inför att 

arbeta som socionom. 

Professionella samtal: I studien avser vi de samtal som socionomer har med klienter eller 

andra hjälpsökande i arbetslivet.  

Myndighetsutövning: Här syftar vi på de yrken där socionomen arbetar för en myndighet 

och fattar beslut. Exempelvis biståndshandläggare och socialsekreterare. 
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2.2 Socialt arbete 

Begreppet socialt arbete är komplext och anses många gånger vara otydligt. Vad socialt 

arbete innebär beskrivs på olika sätt beroende vem som tillfrågas. Sociala arbetets 

idéhistoria är svårt att fastställa, dock kan de spåras från olika utgångspunkter. Början av 

socialt arbete kan urskiljas med vissa definitioner och speciella kriterier. Vanligt 

förekommande ämnen som tillämpas i definitionerna är studier, utbildning och 

människosyn. Å ena sidan om socialt arbete ses som enbart något som genomförs av 

utbildade och professionella socialarbetare ges en snäv bild av begreppet socialt arbete. 

Men å andra sidan går det inte att beskriva ämnet endast utifrån filantropisk människosyn, 

som grundar sig i det religiösa och spåras till bibeln. Där vikten läggs på mänskliga 

handlingar och att hjälpa sina medmänniskor (Meeuwisse & Swärd, 2008). 

Centralförbundet för socialt arbete [CSA] är de som främst introducerade begreppet socialt 

arbete i Sverige. Det vi idag kallar för socialt arbete benämndes tidigare med exempelvis 

hjälpare, fattigvårdsarbete, välgörenhetsarbete och räddningsarbete (Swärd & Hessle, u.å.). 

Socialt arbete inriktar sig på sociala förändringar, problemlösningar i mänskliga relationer. 

Huvudsyftet är att främja människors välfärd och motarbeta negativa samhällsförändringar 

eller andra förhållande som kan få förtryckande eller problemskapande konsekvenser på 

mikro-, makro- eller mesonivå (Meeuwisse & Swärd, 2008). Enligt Swärd och Hessle (u.å.), 

betyder det mer specifikt att sociala arbetets genomförande delas upp på tre nivåer, den 

strukturella nivån, grupp- och organisationsnivån, samt individ-och familjenivån. Vidare 

beskrivs socialt arbete som en organiserad verksamhet, där det arbetas med svaga grupper 

i samhället. 

Socialt arbete grundar sig exempelvis i teorier om människan, dess beteende och samspel. 

Den globala definitionen av professionen socialt arbete tydliggör de centrala principerna 

inom socialt arbete. De centrala principerna är: mänskliga rättigheter, sociala rättvisan, 

barnets bästa, respekt för mångfald och kollektivt ansvar ligger till grund för socialt arbete 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). Vid akademiska utbildningar såsom universitet eller 

högskola finns utbildning inom socialt arbete och yrkesutbildning till socionom, samt 

vidareutbildningar på magister- och masternivå. Forskning inom ämnet socialt arbete 

bedrivs också på universitet eller socialhögskola (Swärd & Hessle, u.å.). 
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2.2.1 Kunskap inom socialt arbete 

Vad professionellt socialt arbete är och gör, baseras många gånger på dess kunskapssyn. 

Det finns två olika typer av kunskaper, där den ena inhämtas via vetenskap och den andra 

beskrivs som den motsatta och är till sin natur baserat på individuella egenskaper. Det kan 

exempelvis vara: arbetslivserfarenhet, ålder som kopplas till personlig mognad och 

empatisk förmåga (Skogens, 2007). 

I majoriteten av verksamheterna inom socialt arbete så används inte bara kunskap, utan 

den skapas också. Kunskapsskapande är hela tiden en växelverkan mellan teori och praktik. 

Både studenter, forskare och yrkesutövare inom socialt arbete behöver kunskaper som 

tillägnas genom att läsa, lyssna samt se och lära av andra. Ur praktiken kan kunskap växa 

fram och utvecklas, vanligtvis kallas det erfarenhetsbaserad kunskap. I flertal situationer är 

det endast den teoretiska kunskapen, som erhålls genom formell utbildning och/eller 

vetenskaplig väg, som räknas som riktigt kunskap. Medan den praktiska kunskapen 

värderas mindre, om den ens betraktas som riktig kunskap. Detta för med sig en risk, där 

den teoretiska kunskapen tystnar den praktiska kunskapen och tar över betydelse av 

kunskapen (Eliasson-Lappalainen, 2008). 

2.2.2 Utbildning inom socialt arbete 

Utbildningen inom socialt arbete i Sverige har utvecklats mycket på senare år och har 

präglats av tillväxt, antalet studenter som läser till socionom har ökat markant sedan 90-

talet (Sandström, 2007). Enligt Statistiska centralbyrån (2014) tar ungefär 1950 personer 

sin socionomexamen varje år. Av de som har socionomexamen och som arbetar inom 

socialt arbete är hälften över 45 år, vilket betyder att det beräknas bli medelstora 

pensionsavgångar i framtiden (Statistiska centralbyrån, 2014). Tidigare var det 

Högskoleverket som utvärderade de svenska utbildningarna och fokuserade på bland annat 

kvalitét, kurser, personalkompetens och pedagogiska metoder (Sandström, 2007). Vid 

årsskiftet 2012-2013 lades Högskoleverket ned och två nya myndigheter bildades, 

Universitetskanslersämbetet samt Universitets- och Högskolerådet (Högskoleverket, u.å.). 

Universitetskanslersämbetet (2018) är nu ansvariga för att granska kvalitéten i högre 

utbildning och forskning, med fokus på styrning och organisation, samt hur väl lärosätet 

följer upp, genomför och får fram resultat. De granskar också hur studenter får inflytande 

över sin utbildning, studiesituation och utbildningarnas användbarhet. Enligt Sandström 

(2007) ska socionomprogrammet ge akademiska färdigheter, professionell träning och 
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förberedelser inför arbetslivet. Nationella riktlinjer och mål beskriver att studenten ska få 

den kunskap och kompetens som är nödvändig för att på ett självständigt sätt arbeta med 

individer, grupper och olika typer av sociala problem i samhället (Sandström, 2007). 

Kejerfors (2012) beskriver att socionomen ska lära sig hantera konflikter, olika 

klientgrupper, ständigt vara stödjande och problemlösande samtidigt som hen ska vara 

granskande. Socionomen ska även kunna prioritera ärenden, göra rätt bedömning och 

hantera etiska problem som uppkommer på vägen. Vilka specifika kunskaper som krävs 

för en socionom är det delade meningar om, det skiljer mellan studenter, lärare och 

lärosäten. Socionomstudenternas uppfattning om hur utbildningen bör vara stämmer 

emellanåt dåligt överens med de krav som Högskoleverket har på vad utbildningen ska 

innehålla (Kejerfors, 2012). 

En viktig del under den akademiska utbildningen inom socialt arbete är den 

verksamhetsförlagda utbildningen/praktiken (Sandström, 2007). Enligt Heap (1979) är 

praktikens mål att utveckla förmågan att analysera och förstå sociala problemområden och 

processer. Vidare ska praktiken utveckla lösningsfokuserade färdigheter och en 

yrkesidentitet. Bernler och Johnsson (1989) är inne på samma spår och menar på att den 

studerande påbörjar en utveckling av sin yrkesidentitet. Praktiken ska främst ge studenten 

möjlighet till reflekterad yrkesutövning och insikt i olika processer i socialt arbete. 

Praktiken kan sammanfattas i att den ska ge en erfarenhetsbas. Det är där studenternas 

yrkeskarriär börjar få en grund (Bernler & Johnsson, 1989). Johansson (2004) nämner att 

studenten ska lära sig tillämpa kunskap och kompetens. Mycket handlar om att integrera 

teori och praktik. Hen skall förstå och kunna förklara olika fenomen i socialt arbete, vilket 

kan uppnås med hjälp av olika teorier och begrepp som hen tidigare lärt sig. 

2.3 Socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping 

Socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping ges på grundnivå, utbildningen är 

på 210 hp vilket innebär 3,5 års heltidsstudier (Jönköping University, u.å.). Utbildningen är 

en generalistutbildning, vilket innebär att det ska ge generella kunskaper för de olika 

verksamheterna inom socialt arbete. Det sociala arbetet är varierande vilket kräver ett brett 

kunskapsområde samt en omfattande kompetens. Det är en viktig del i utbildningen att ha 

förståelse för hur det sociala samspelet påverkar människors utveckling och möjlighet till 

handlingsutrymme och förändring (Jönköping University, u.å.). 
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Socionomprogrammet grundar sig i teorier kring samhälls- och beteendevetenskap, samt 

läses flera kurser om juridik. Under utbildningens gång ges både teoretisk kunskap och 

praktisk övning. På Hälsohögskolan i Jönköping är de teoretiska och praktiska studierna 

implementerade genom samarbete med verksamma ute på fältet. Det sker genom 

regelbundna fältstudier första två åren samt två handledda VFU-perioder. Den första 

VFUn har studenterna under termin fyra och den pågår i fem veckor (7,5 hp). Den andra 

VFUn är på tio veckor (15 hp) och finns i termin fem. Enligt utbildningsplanen får 

studenterna den praktiska delen genom fältstudier och VFU, som tillsammans blir 30 hp. 

Målet med de praktiska momenten är att förankra de teorier och metoder som kurserna 

behandlar (Jönköping University, u.å.). 

Enligt utbildningsplanen får studenter i termin ett bland annat lära sig om olika 

levnadsvillkor, följder av välfärdens ojämna fördelning samt ska de lära sig söka 

information i databaser och vetenskapliga tidskrifter. Under den andra terminen får 

studenterna läsa mer om psykologi, sociala problem samt utsatthet i olika former. Termin 

tre fokuserar på juridik, utredning och handläggning. I termin fyra får studenterna gå ut på 

VFU med inriktning på myndighet, samt lära sig mer om förändringsarbete på individ-, 

familj-, grupp- och samhällsnivå. Termin fem startar med en samtalskurs följt av VFU och 

avslutas med en kurs om organisationsteorier och ledarskap. I termin sex fördjupas 

kunskaper kring vetenskapsteori och forskningsmetod med syftet att förbereda 

studenterna inför examensarbetet. Termin sju är på avancerad nivå där studenterna får 

möjlighet att fördjupa sig inom valda ämnen, samt koppla teorier och metoder med 

arbetets komplexitet och dilemman (Jönköping University, u.å.). 

Utifrån ovanstående valde och skapade vi områden som utbildningen ger kunskap om. De 

områden vi ansåg centrala var juridik, samtal, psykologi, ledarskap, samhällsproblem och 

forskning. Dessa användes till att ta reda på hur mycket kunskap studenter upplever att de 

fått kring nämnda områden. I learning by doing teorin, som beskrivs djupare i avsnitt 2.6, 

läggs vikt vid att teori och praktik bör ses som varandras villkor och att båda är lika 

nödvändiga för att öka kunskapsnivån (Hartman et al., 2004). Av de områden som valts ut 

är fyra rena teoretiska områden. Undantagen är kursen om samtal som kombinerar teori 

och praktiska övningar (rollspel), samt juridiken som är till stor del teoretisk men innehåller 

en VFU-period på fem veckor som ska göras inom myndighetsutövning. 

Undervisningsformer varierar beroende på kursernas upplägg, främst består de av 

litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, fältstudier, enskilda uppgifter och grupparbeten 
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(Jönköping University, u.å.). I utformandet av vår enkät valde vi att till stor del utgå från 

dessa undervisningsformer när vi ställde frågan om hur olika undervisnings- och 

examinationsformer bidrar till kunskap och förberedelse inför arbetslivet. Sedan lade vi till 

examinationsformerna salstentamen och hemtentamen eftersom det är så vi främst har 

examinerats. Här kan vi dela in de olika formerna i praktiska och teoretiska grupper. De 

praktiska delarna är rollspel och VFU. De teoretiska delarna är föreläsningar, 

hemtentamen/uppsatser, salstentamen. Grupparbeten och seminarier är delvis praktiska, 

därav hamnar de i gränslandet mellan teori och praktik. Stora delar av utbildningen 

fokuserar enbart på teori, vilket stämmer överens med utbildningsplanen som säger att 

studenterna får 180 hp teori, av sammanlagt 210 hp (Jönköping University, u.å.). 

2.4 Tidigare forskning 

Eadie och Lumery (2002) har genomfört en studie i Storbritannien med fokus på hur 

studenter inom socialt arbete på bästa sätt ska förberedas inför arbetslivet. Författarna 

delar in förberedelsen i två olika delar som de menar är motstridiga och som studenterna 

upplever svåra. Dessa två delar är att socialarbetare ständigt ska vara professionella och 

arbeta utifrån värderingar, samtidigt ska de hela tiden vara effektiva i organisationen. Att 

arbeta med människor och hantera organisatoriska krav lär man sig många gånger utifrån 

egna intressen hur arbetet är utformat. Eadie och Lumery (2002) förklarar att studenterna 

i deras undersökning inte känner sig förberedda till den grad att de kan vara effektiva i 

organisationen. 

Flertalet av de artiklar vi påträffat (Johansson, 2011; Sandström, 2010; Tham & Lynch, 

2014; Wilson & Kelly, 2010) fokuserar främst på om det finns samband och hur sambandet 

ser ut mellan socionomstudenternas teoretiska-och praktiska kunskaper. Det redovisas 

både utifrån socionomstudenters perspektiv och yrkesverksamma socionomers upplevda 

kunskaper. Sandström (2010) diskuterar vikten av att implementera det teoretiska arbetet i 

det praktiska, samtidigt argumenterar Wilson och Kelly (2010) för att det måste ske en 

minskning av det vetenskapliga och att det istället ska vara mer av det praktiska. Detta 

främst på grund av att det är i praktiken som lärandet sker när det gäller socialt arbete. 

Johansson (2011) diskuterar en utvärdering som gjordes på Växjös universitet 2008, där 

socionomstudenternas upplevelser av utbildningen beskrivs. I utvärderingen framgår att 

studenter anser att den mest givande och viktiga kunskapen tillkom under praktikperioden. 

Studenterna får hälften av sin sammanlagda kunskap från praktikterminen enligt Johansson 
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(2011), med andra ord får studenterna inte ut lika mycket av resterande utbildning. 

Studenterna menade även på att mycket av det teoretiska som gjorts inom programmet 

inte upplevs fylla större något syfte. Det upplevs vara långt ifrån socialarbetarens 

verklighet. Samtidigt menade studenterna i Växjö att teorier kan bidra till en grund som 

sedan kan utvecklas när arbetslivet börjar. Önskan av mer praktiska inslag var stor, när de 

fick prova på arbetslivet kände de sig inte tillräckligt förberedda och redo för det som 

väntade på arbetsplatsen (Johnsson, 2011). 

Tham och Lynch (2014) skriver också om att studenter önskar mer praktisk övning. 

Studenterna skall ha upplevt att det varit för mycket fokus på det teoretiska. I artikeln 

beskrivs hur socionomstudenter som ingick i deras forskning inte ansåg sig vara redo för 

vad arbetet som socionom innebär. Det framkommer även att den svenska 

socionomutbildningen har lite praktiskt fokus jämfört med liknande utbildningar världen 

över. Författarna vill tydligt poängtera vikten av studier som berör studenters upplevelser 

om kunskapen är tillräcklig, samt kopplingen mellan socionomutbildningen och arbetslivet 

(Tham & Lynch, 2014). 

Frost, Höjer och Campanini (2013) undersökte hur pass förberedda socionomstudenter är 

inför att arbeta. Studien fokuserade på sistaårsstudenter från England, Italien och Sverige. 

De svenska studenterna upplevde att kopplingen mellan teori och praktik inte är så tydlig 

i utbildningen. Fynden från studien kopplas till lösningsfokuserad teori och 

kompetensteori, vilka förklarar att studenterna är väl medvetna om sin egen inkompetens 

och oerfarenhet (Frost et al., 2013). Wilson och Kelly (2010) är andra som undersökt hur 

effektiv utbildningen för socialarbetare är med fokus på hur studenterna förbereds inför 

sin praktikperiod. Studien gjordes på ett universitet i Storbritannien där en enkät skickades 

ut till studenter som tagit sig halvvägs genom praktiken. Wilson och Kellys (2010) resultat 

visar att de studenterna med mycket arbetslivserfarenhet ofta var mer kritiska till sin egen 

kompetens, medan de studenterna med mindre erfarenhet kände sig mycket mer 

kompetenta. 80 % av studenterna upplevde att deras förberedande undervisning inför 

praktiken var till hjälp. Däremot ansåg endast 42 % att de metoder och interventioner de 

fått lära sig var till nytta, många av metoderna känner studenterna sig dessutom osäkra på. 

Wilson och Kelly (2010) kom fram till att studenter överlag är nöjda med sin förberedande 

utbildning inför praktiken, studenterna ska ha upplevt sig ha utvecklat bra värderingar och 

färdigheter. Dock upplevde vissa studenter att det fanns ett glapp mellan den riktiga 

världen och utbildningen. 
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Flertalet studier har gjorts med inriktning på bristande förberedelse inför arbetet med 

exempelvis HBTQ-personer och suicidala klienter. Inch (2017) gjorde en studie i södra 

England som fokuserar på socionomstudenters upplevelse av sin förberedelse inför att 

arbeta med sexuella och genus minoritetsgrupper. Teman som framkom i analysen av 

materialet var att studenterna överlag kände sig förberedda inför att arbeta med homo- och 

bisexuella personer, dock hade förberedelsen ingenting att göra med deras utbildning, 

enligt studenterna själva. De flesta av studenterna i studien upplevde att utbildningen hade 

lite eller ingen undervisning alls om HBTQ-personer och HBTQ-problem. Osäkerheten 

gällde främst hur samtal och bemötande ska gå till. I studien framkom dessutom åsikter 

om att det fanns ett stort glapp mellan det som lärdes ut i klassrummen jämfört med 

praktiken (Inch, 2017). 

En annan inriktning på forskningsstudie gjordes i USA av Osteen, Jacobson och Sharpe 

(2014). Deras studie handlar om hur väl förberedda Master of Social Work studenter är 

inför att arbeta med förebyggande åtgärder kring självmord. Studien fokuserar på bristande 

kunskaper och att det till stor del är kopplat till att utbildningen är bristfällig. Forskarna 

ställer frågor i tre delar i sin enkät, i första delen ställs frågor för att testa studenternas 

befintliga kunskap. I del två ska studenterna lista riskfaktorer relaterade till självmord, i den 

tredje delen skattar studenterna sina inställningar och sin kunskap, det vill säga vad 

studenterna tror att de kan och vet. Resultatet av studien var att studenterna svarade rätt 

på ungefär tre fjärdedelar av kunskapsfrågorna. Studenterna var sämre på att identifiera 

riskfaktorer och de uppfattade sig själva som mer kompetenta än de faktiskt var (Osteen 

et al., 2014).  

2.5 Problem och kunskapsluckor 

Vi fann flera artiklar som handlade om studenters upplevelse i relation till specifika ämnen, 

de vi upplevde som mest relevanta berörde HBTQ och suicidala klienter (Osteen et al., 

2014; Inch, 2017). Nackdelar vi finner med dessa studier är att ett stort fokus ligger på det 

valda specifika ämnet, vilket kan medföra en risk att inte få med alla dimensioner av 

grundproblemet. Väljer en forskare att göra sin studie om brister i utbildningen gällande 

transpersoner så hittar forskaren troligtvis brister om det ämnet i utbildningen. Både 

Osteen et al.(2014) och Inch (2017) kommer fram till slutsatsen att det finns brister i 

utbildningen gällande de valda ämnena. 
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Vi upptäckte även att antal studier om nyexaminerade socionomer och deras upplevelser 

på arbetsmarknaden är begränsad. De stora frågorna som tagits upp i tidigare forskning 

handlar ofta om glappet mellan teori och praktik. Det handlar om att sambandet mellan 

utbildningen och arbetslivet emellanåt är svagt eftersom utbildningen befinner sig långt 

ifrån arbetslivets verklighet. Vi känner att det är viktigt att belysa var bristen finns, inte bara 

konstatera att den finns.  

Att enbart läsa en liten del av utbildningen i ren praktisk form verkar skapa en del 

svårigheter när det gäller studenters förberedelse inför arbetslivet. Johansson (2011) 

poängterar att studenter lär sig mest av sin praktik och därmed inte får ut lika mycket av 

resterande utbildning, vilken då kan upplevas som omotiverad och överflödig. Studenterna 

upplever att en stor del av utbildningen saknar syfte, vilket skapar problem när det 

kolliderar med Universitetskanslersämbetet och skolornas egna idéer om hur utbildningen 

bör vara. Detta för oss in på nedanstående avsnitt som gäller Deweys teori learning by 

doing som lägger stor vikt på kopplingen mellan teori och praktik. 

2.6 Teoretisk referensram – John Dewey 

I böcker om införskaffandet av praktisk- och teoretisk kunskap, påträffas ofta John 

Deweys idéer, teorier och tankar (Sundgren, 2011; Kroksmark, 2011; Egidius, 2009; 

Burman, 2009; Gustavsson, 2002). Deweys teori och tankar har vi valt att fördjupa oss i 

eftersom han fokuserar på utbildning och för att han går djupt in på kopplingen mellan 

teori och praktik. Deweys texter har påverkat många länders utbildningar och skolor. Hans 

idéer och tankar ligger bakom stora delar av målen i nationella läroplaner i Sverige 

(Hartman et al., 2004; Kroksmark, 2011). Dewey var professor i filosofi, pedagogik och 

psykologi. I början av 1900-talet spreds hans teorier, de blev allmänt kända och välanvända 

(Egidius, 2011). Det Dewey försökte göra var att hitta ett samband mellan teorin och 

verkligheten. Enligt pragmatismen, som Dewey anslöt sig till, ska teorier fungera som 

verktyg, inte svara på livets frågor eller vara något vi kan luta oss helt mot. Teorierna är 

bara verktyg som ska hjälpa oss framåt (Egidius, 2011). 

Gustavsson (2002) tydliggör skillnaden mellan teori och praktik. Teorier är de ämnen som 

man läser, jämfört med de praktiska där något faktiskt görs. Gustavsson förklarar att i 

praktiken är det förväntat att använda händer och verktyg för att åstadkomma något, 

utmaningen ligger i när teori och praktik ska förenas i utbildningar. Traditionellt sett kallas 

praktisk kunskap för manuellt arbete och teoretisk kunskap kallas för intellektuellt arbete. 
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Enligt Gustavsson (2002) anses det av många vara en av anledningarna till att praktiskt 

arbete har låg status och låg värdering i jämförelse med teoretiskt arbete. 

2.6.1 Dewey om praktisk och teoretisk kunskap 

Dewey skriver att kunskap är både praktisk och teoretisk, och kännetecknas av 

medvetenhet om sina handlingar och att handlandet är avsiktligt (Gustavsson, 2002). 

Skolan sågs som en viktig part när det gäller att likställa teoretiska och praktiska 

utbildningar. Den traditionella skolan kritiserades av Dewey i många av hans skrifter, varav 

stora delar av det fortfarande gäller idag (Sundgren, 2011). Dewey menar att industrialism 

och handel skapar nya villkor för samhället och livet, därför bör det även ställas nya krav 

på skolan. På det tidiga 1900-talet oroar sig Dewey över skolans bristande förmåga att 

förbereda elever för ett produktivt arbete. Kommunikation, politik, bruk av naturresurser 

och levnadsvillkor har förändrats mycket, därför är det otänkbart att skolan ska förbli 

oförändrad. Dewey är kritisk till hur skolan traditionellt lär ut, med rader av bänkar riktade 

mot läraren och att eleverna förväntas att passivt sitta och lyssna. Allt är ordnat för att 

lärarna lättare ska kunna hantera eleverna som kollektiv istället för att se till den enskilde 

elevens behov (Sundgren, 2011). 

När Dewey skrev sina texter i slutet av 1800-talet förklarade han hur den dåvarande 

undervisningen misslyckas. I skolan ges information och läxor lärs ut, men det är enbart 

förberedelser. Resultatet av att endast lära ut teori är att det inte blir en del av barnets 

livserfarenhet och därför inte fostrande i verklig mening. All litteratur är tolkningar av 

sociala erfarenheter, därför måste teorier följa efter praktiken, inte gå före. På grund av det 

finns ingen grund att bygga på, men den kan användas som en slags sammanfattning 

(Dewey, 2004). 

2.6.2 Learning by doing 

Uttrycket learning by doing betyder i pedagogiska kretsar att inlärning från skolan inte bör 

bestå av enbart metoder eller bli för rutinmässigt (Egidius, 2011). Syftet med learning by 

doing är inte att lära sig av att göra vad som helst, utan det handlar om att se handlandet 

som en kedja av flera moment (Sundgren, 2011). Handlingen är kopplad till ett mål, en 

avsikt och därmed blir den meningsbärande. I denna teori är erfarenhet centralt, men för 

att kunna utgöra en bas för lärande måste den vara kvalificerad. Det betyder att 

erfarenheten måste reflekteras över, den är inte viktig om den är planlös eller oreflekterad 
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på (Sundgren, 2011). Teori och praktik bör inte ses som varandras motsatser utan snarare 

som varandras villkor, och är därför inte lämpliga att värderas i rangordning till varandra 

(Hartman et al., 2004). Skolans fokus på fakta och allmänt accepterade sanningar leder till 

egoism och konkurrens, vilket gör att det saknas sociala motiv för lärandet (Sundgren, 

2011). Saknas det motiv för lärandet är det mycket svårt att faktiskt lära sig något och 

komma ihåg det. Burman (2009) förtydligar att learning by doing endast är meningsfullt 

när handlandet följs upp av tänkande eller reflektion, det viktiga är inte handlandet utan 

reflektionen kring det. Kroksmark (2011) säger samma sak, men förtydligar att Deweys 

teori om learning by doing syftar på en kontrollerad handling som inte förekommer av 

slumpen och ska följa ett tydligt behov. Learning by doing ser människan som aktiv 

gentemot omvärlden, därför bör elever få experimentera och pröva sig fram (Hartman et 

al., 2004).  

Learning by doing teorin bedömer att den hårda gränsen mellan teori och praktik måste 

lämnas (Hartman et al., 2004). Skillnaden mellan dem är inbyggd i vår kultur och det är 

något som skolan reproducerar och stärker (Sundgren, 2011). Många människor saknar 

intresse för det teoretiska abstrakta medan andra inte har möjlighet att utveckla det på 

grund av olika omständigheter. Om praktisk handling, tillverkning och konstruktion skulle 

introduceras i skolan så skulle det bli en markant skillnad i engagemang för eleverna 

(Sundgren, 2011). Egidius (2011) förklarar att det inte är så enkelt som att skapa skolämnen 

där elever använder händer och kropp, för att sedan kalla dem för praktiska ämnen. Det 

går emot Deweys och teorins pedagogik. Det är på så sätt den traditionella skolan tillåter 

dessa ämnen och ger dem en plats i schemat så att de inte hotar de teoretiska ämnena. Det 

är att spela med motsatserna, ges inte kunskapen praktiskt blir teorin obegriplig och utan 

teorin kan det praktiska inte förstås (Egidius, 2011). 

2.6.3 Sammanfattning av Deweys teori 

I avsnitt 2.4 Tidigare forskning belyser flera artiklar utmaningar kring att förena teori och 

praktik, samt paradoxen mellan att vara effektiv som socialarbetare samtidigt som hen 

förväntas vara professionell och arbeta utifrån klientens bästa (Eadie & Lumery, 2002; 

(Johansson, 2011; Sandström, 2010; Wilson & Kelly, 2010). Deweys teori om learning by 

doing säger att utbildning måste bestå av en kombination av teori och praktik, och att 

sambandet är nödvändigt för att nå ett bra resultat (Hartman et al., 2004). 
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Tham och Lynch (2014) förklarar i sin studie att studenter inom socialt arbete vill ha mer 

praktiska övningar, vilket är en bra utgångspunkt enligt learning by doing (Sundgren, 2011). 

När studenterna har en drivkraft till att lära sig något blir det mycket lättare för dem att 

lära sig det och omsätta teori till praktisk kunskap (Sundgren, 2011). Frost et al. (2013) fann 

att svenska socionomstudenter saknar kopplingen mellan teori och praktik vilket leder till 

att de känner sig oerfarna och oförberedda. Deweys teori gör det tydligt att teori och 

praktik måste förenas och inte ses som olika mycket värda (Hartman et al., 2004). Learning 

by doing talar generellt om att studenter saknar en tydlig koppling. Vidare säger teorin att 

skolan endast förbereder dem, men missar att göra det till en del av det verkliga livet 

(Dewey, 2004). I andra studier fokuserar forskare på brister i utbildningen, där det 

tydliggörs att vissa större och viktiga områden inte nämns alls i utbildningen, exempelvis 

suicid- och HBTQ-frågor (Inch, 2017; Osten et al., 2014). Learning by doing framhäver 

att det blir lite som att spela med motsatser, med det menas om studenterna kan förväntas 

arbeta inom socialt arbete när både teori och praktisk kunskap saknas (Egidius, 2011). 

Saknas praktiken blir teorin omöjlig att begripa, och saknas teorin blir det väldigt svårt att 

förstå det praktiska (Egidius, 2011). 

Hartman et al. (2004) förklarar att Deweys idéer inte enbart gäller grundskolan, utan även 

yrkesutbildningar, vuxenpedagogik och folkbildningar. Dewey nämner inte några åldrar i 

sina texter, utan diskussionen förs mer på en generell nivå. Dewey har fått kritik för att 

vara väldigt generell i sina skrifter, dock anser Hartman et al. (2004) att det ger hans teorier 

och texter en slags tidlöshet. Trots att Deweys teori och texter är gamla upplever vi dem 

som relevanta på grund av att de än idag används och bidrar till forskning. Som påvisat 

ovan finner vi en tydlig koppling mellan learning by doing till nuvarande och tidigare 

socionomstudenters upplevelser av utbildningen. 
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3. Metod 

Metoden är vägen till slutpunkten. Ju mer lämplig en metod är i relation till syftet, desto 

trovärdigare är slutresultatet (David & Sutton, 2016). Dispositionen i kapitlet är uppdelat i 

olika avsnitt där vald metod, urval och datainsamling beskrivs. Nedan redovisas även 

tillvägagångssättet för att utveckla enkäten genom en pilotenkät och kognitiva intervjuer. 

Metoddelen avslutas med svarsfrekvens och bortfall, samt etiska överväganden. 

3.1 Kvantitativ metod - Enkätstudie 

Vår studie intresserar sig för att belysa upplevelser snarare än att fånga komplexiteten och 

samla in fördjupad information. Att kvantifiera upplevelser är kvantitativ forsknings 

ledstjärna enligt Bryman (2011). För att på bästa sätt få information om människors 

upplevelser, tankar, kunskaper, beteendet finns det många olika metoder att använda. 

Några exempel är analys av registerdata, observationsdata, där människor aktivt svarar på 

frågor i form av intervjuer eller enkäter (Bryman, 2011). Vi har valt den sistnämnda, 

enkätundersökning. Enkät som metod innebär att respondenterna själva svarar på specifika 

frågor som tagits fram av forskaren ifråga. Fördelen men det är att enkäten kan besvaras 

av fler antal personer på kortare tid än vid exempelvis intervjuer. En annan fördel är att de 

själva kan avgöra och besluta om när och var de vill fylla i enkäten. Till skillnad från intervju 

undviks även intervjuareffekten, som kan förklaras med att intervjuaren medvetet eller 

omedvetet påverkar respondenten under tiden.  De nackdelar som främst förekommer 

inom enkätmetod är svårigheten att säkerställa att rätt personer besvarar enkäten, samt att 

det inte finns möjlighet att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). 

Metodvalet att göra en enkät motiveras med att det ansågs vara den mest lämpliga för 

studiens syfte och frågeställningar. Vi får då möjlighet att få in fler svar samt når vi ut till 

ett större antal socionomstudenter och socionomer på kortare tid. Större antal 

respondenter resulterar i ökad möjlighet för studien att få hög representativitet och att den 

blir mer generaliserbar. Med en enkät kan vi få en bättre förståelse för fenomenet vi vill 

studera samt kan vi få en bra idé om hur stort och omfattande problemområdet är på 

socionomprogrammet i Jönköping, samt finns det möjlighet att få fram orsakerna till varför 

det är som det är. En enkät gör det lättare för oss att se om det finns samband mellan 

kunskap och förberedelse, samt hur mycket kunskap studenterna har fått om olika 

ämnesområden. Enkäter är inte heller lika tidskrävande som andra alternativa metoder, 

eftersom tiden för exempelvis intervjuer på samma antal respondenter inte hade varit 
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genomförbart. Enkäten gjordes online utifrån miljö-, tid- och ekonomiaspekter. Även till 

stor del på grund av att det är mycket svårt för oss att träffa alla i vårt urval eller komma i 

kontakt med dem som avslutat sin utbildning. Ett mål har varit att få in flera synpunkter 

men inte lika djupa svar, därav passade enkätmetoden inom den kvantitativa studien 

utmärkt. 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Varje vetenskaplig undersökning eller studie behöver innehålla en diskussion kring 

begreppen validitet, generaliserbarhet och reliabilitet (David & Sutton, 2016). Reliabilitet 

och validitet förklaras traditionellt i olika forskningssammanhang som olika sätt att 

åstadkomma adekvat forskning. Där det förstnämnda avser pålitlighet och validitet avser 

giltighet i studien (Trost & Hultåker, 2007). 

Validitet handlar om mätningens giltighet, vilket menas att mätinstrumentet eller frågorna 

som ställs mäter det som de är avsedda att mäta. Validitet syftar både till begreppsmässig 

och teoretisk relevans, med andra ord handlar det om hur frågeställningar ställs för att 

lyckas få svar på det som studien avser (Trost & Hultåker, 2007). Vår studie utgår från tre 

frågeställningar, och som tidigare nämnt används enkätmetod för att besvara 

frågeställningarna. Enkätfrågorna (bilaga 3) mäter upplevelser om de kunskaper och 

förberedelser respondenterna fått från Hälsohögskolan i Jönköping vilket också är syftet 

med studien. Bryman (2011) lyfter ytterligare en aspekt gällande validiteten, studiens 

generaliserbarhet. Det handlar om hur generellt resultatet är i förhållande till populationen, 

i detta fall socionomutbildningen. Generalisera en undersökning går endast att göra utifrån 

den aktuella organisationen, i denna studie Hälsohögskolan i Jönköping. 

Studien kan generaliseras till socionomprogrammet i Jönköping, eftersom urvalet är för 

litet för att gälla på andra socionomutbildningar i landet. Vidare går det inte att generalisera 

till landets andra socionomprogram eftersom upplägget av programmet kan se olika ut på 

olika orter. Fastän studiens resultat inte går att generalisera till annat än 

socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping, så ger det en indikation om 

studenters åsikter om kunskap och förberedelser vilket är studiens syfte. 

Reliabilitet avser mätinstrumentets kvalitet och pålitlighet, men även att informationen eller 

kunskapen uppnås på ett pålitligt sätt. Statistisk skevhet kan här vara problematiskt, 

exempelvis på grund av forskarens påverkan på mätinstrumentets kvalité och lämplighet 
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mätas. Vidare skall liknande resultat kunna uppnås utan att någon större påverkan av tid 

eller av vem som gör studien. Svårigheten är att göra en helt felfri insamling och 

bearbetning av data, därtill är det viktigt att ständigt vara lyhörd, noggrann samt reducera 

fel så fort som möjligt och så mycket det går. Är forskaren i fråga noggrann under 

databearbetningen samtidigt som hen tänker konsekvent kritiskt, ökar med stor 

sannolikhet studiens reliabilitet. Forskaren är frågande och har på så sätt ett öppet sinne. 

Vidare kan reliabiliteten öka genom att använda enkla och begripliga begrepp, för att större 

antal respondenter förstår frågorna som ställs samt att de förstås på samma sätt av olika 

respondenter (Trost & Hultåker, 2007). 

Vår studies reliabilitet har stärkts genom användandet av ett enkelt och vardagligt språk i 

enkäten, vi har avstått från fackspråk trots att respondenterna är i samma bransch. Det för 

att öka chansen till att alla ska förstå vad som frågas efter. I enkäten har ord förklarats som 

kan tänkas vara svårtolkade eller som kan tolkas olika, exempel på dessa var kunskap och 

förberedelser. Vi genomförde en pilotstudie för att undersöka frågor och språk i enkäten 

som sedan skickades ut. För att stärka reliabiliteten ytterligare har vi valt att beskriva och 

redovisa metodens tillvägagångssätt. Allt ifrån piloten, till genomförandet av enkäten och 

hur vi nått ut till vår population. Bilagor har dessutom bifogats för att ytterligare öka 

studiens transparens. 

3.3 Urval 

Studien består av en webbaserad enkätundersökning riktad till nuvarande och tidigare 

socionomstudenter. Socionomstudenter och examinerade socionomer utgör därför 

studiens population. Med population menas de personer i urvalet som studien avser att 

undersöka. När populationen är för stor att det omöjliggör att spåra varje enskilt fall, skall 

en representativ grupp väljas ut. Gruppen som väljs ut, utgör studiens urval (Bryman, 2011; 

David & Sutton 2016). I relation till studiens syfte och dess frågeställningar koncentreras 

urvalet på de socionomstudenter och socionomer som går eller har gått på Högskolan i 

Jönköping.  Eftersom vi avgränsar oss till enbart Hälsohögskolan används ett strategiskt 

urval, enligt Bryman (2011) även kallat målinriktat eller målstyrt urval och är ett icke-

sannolikhetsurval. I ett strategiskt/målinriktat urval väljer inte forskare ut respondenterna 

på ett slumpmässigt sätt, utan de samplade respondenterna väljs strategiskt med fokus på 

studiens relevans och frågeställningar. 
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De som hamnade inom vår urvalsram var terminerna 1-6, det finns ingen termin 7 i 

dagsläget, samt alla tidigare socionomstudenter. För att få ner antalet faktorer som påverkar 

hur respondenterna svarar valde vi att fokusera på termin 6. Detta på grund av att de är 

näst på tur att ta examen samt att de har hunnit få ut mycket av sin utbildning. Det tyder 

på att de borde uppleva sig mer förberedda inför arbetslivet jämfört med studenter i andra 

terminer. Antalet utexaminerade minskade då vi valde att enbart fokusera på de studenter 

som tog examen 2018. De som nyligen tog examen och har sin utbildning färskt i minnet, 

kan förhoppningsvis ge oss nyttig och relevant information utifrån forskningsfrågorna. 

Men även på grund av att vi har möjlighet att komma i kontakt med dem. 

Strategiskt urval gör det möjligt för forskarna att snabbt komma i kontakt med valda 

respondenter, eftersom de strategiskt valts ut. Det strategiska urvalet är dessutom 

fördelaktigt när studiens ambition inte är att främst uppnå representativitet, utan avser att 

rikta in sig på specifika och intressanta undersökningsenheter som kan ge fokuserat 

innehåll utifrån syftet (Eneroth 1984, i Halvorsen 1992). Bryman (2011) menar även på att 

det inte går att generalisera resultaten till populationen på grund av att respondenterna valts 

ut för forskningsmålet ifråga. Vårt huvudmål och fokus är att ta fram information utifrån 

vårt syfte och se hur det ser ut på Hälsohögskolan i Jönköping. Svårigheten är att uppnå 

representativitet och möjligheten att generalisera resultatet till hela populationen. 

3.4 Utformning av datainsamlingsmetoderna 

Vid utformningen av enkäterna användes i största mån slutna frågor. Det på grund av att 

öppna frågor kräver kodning för att kunna mäta resultatet vilket tar tid, slutna frågor skapar 

större möjlighet att jämföra de inkomna svaren, samt är det lättare att bearbeta dessa 

(Bryman, 2011). Vi vill använda öppna frågor så lite som möjligt eftersom det kräver mer 

tid och analys av svaren. Därutöver passar öppna frågor bättre när mer utförliga och 

nyanserade svar eftersöks (Bryman, 2011). Utifrån att vår studie fokuserar på hur 

socionomutbildningen förbereder studenter inför arbetslivet, använder vi 

socionomprogrammets utbildningsplan (Jönköping University) för att välja ut och skapa 

indikatorer inom olika ämnesområden, undervisningsformer och arbetsområden. För att 

få fram vissa av indikatorerna använde vi oss av operationalisering, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att man utformar de begrepp man är intresserad av, man bryter ner ett 

begrepp med avsikt att göra det mätbart. Enkäterna till nuvarande och tidigare studenter 

utformades i syfte att vara så lika som varandra som möjligt för att kunna sammanföra 
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svaren. De två enkäterna skiljdes endast åt med en fråga, frågan gällde nuvarande 

arbetsområde. När grupperna senare slogs ihop var frågan inte längre relevant och togs 

inte med i vår studie. 

3.5 Instrumentutveckling 

För att testa och utveckla enkäten görs kognitiva intervjuer och en pilotstudie.  Pilotstudien 

ska vara identisk med den riktiga studien som görs. En pilotstudie är som ett test och görs 

på deltagare som kan motsvara den verkliga undersökningsgruppen, men i en betydligt 

mindre skala (Patel & Davidsson, 2003). Pilotstudier är viktigt att använda sig av för att 

undvika oklarheter och förvirring, problem som synliggörs kan åtgärdas i den reviderade 

enkäten och gör att undersökningen blir så bra som möjligt (Bryman, 2011). Genom att 

göra en pilot kan medvetenheten öka om vilka frågor som ger mycket information och 

inte. Finns ingen variation i svaren är det troligtvis inte intressant att inkludera i studien. 

Otydlighet i frågor kan ge sig till känna tack vare piloten, det kan även dyka upp frågor 

som mäter annat än det man trodde (Bryman, 2011). Till skillnad från pilotenkäten är syftet 

med kognitiva intervjuer att förstå hur enkäten tolkas och förstås (Statistiska centralbyrån, 

2001). Målet med kognitiv intervju är att ta reda på hur enkäten ska revideras för att få ett 

så bra informationsutbyte som möjligt, genom att upptäcka fel och brister i enkätens 

formuleringar. 

3.5.1 Kognitiva intervjuer 

Kognitiva intervjuer bokades in med tre studenter från termin 4. De valdes ut genom 

bekvämlighetsurval med anledning av att de var lätta för oss att få kontakt med, eftersom 

termin 5 var på praktik.  Syftet med kognitiva intervjuer är att undersöka hur enkätfrågorna 

uppfattas för att förbättra dess utformning och tydlighet. Intervjuerna hölls på 

Hälsohögskolan i Jönköping, respondenterna började med att läsa igenom syftet om den 

kognitiva intervjun samt informerades de om hur den kommer gå till. Om de inte vill 

fullfölja intervjun är det okej att de avbryter när de vill. De fick även information om 

konfidentialitet och att deras kommentarer endast kommer användas till att förbättra 

enkäten. Deltagarna ombads att läsa frågorna högt, förklara hur de tolkar frågorna samt 

hur det påverkar deras sätt att svara. Intervjuaren var i största mån tyst och skrev ner 

observationer och tankar som deltagarna hade, detta för att inte påverka deltagarna för 

mycket (Statistiska centralbyrån, 2001). Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter per 

deltagare vilket anses vara en rimlig tidsrymd för att få ut en så informativ intervju som 
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möjligt. Om det pågår längre än en timme anses deltagarnas motivation och 

uppmärksamhet avta och kvaliteten blir lidande (Statistiska centralbyrån, 2001). 

De tre socionomstudenterna från termin 4 ombads att läsa informationsbrevet högt, de 

tankar som dök upp under tiden bad vi dem ventilera för att vi skulle förstå deras tankegång 

och hur de tolkar syftet. Vår utgångspunkt var delar av den kognitiva modellen för 

svarsprocessen (Statistiska centralbyrån, 2001), vilket innebär att när det var dags att börja 

läsa frågorna ombads studenterna att fokusera på tre delar. Den första var hur de förstår 

frågans innebörd och vad det är de ska svara på. Den andra delen var att bearbeta 

informationen, vad de tolkar att vi är ute efter. Del tre var att de skulle motivera sitt svar 

utifrån hur de förstått och tolkat frågan. 

De övergripande kommentarerna från de kognitiva intervjuerna var att de flesta frågorna 

var klara och tydliga, samt att de uppfattade en distinkt skillnad mellan kunskap och 

förberedelse. En fråga som skapade oklarhet var arbetslivserfarenhet. Under frågan om 

hur mycket kunskap de har fått i olika ämnen och områden reagerade två av 

respondenterna på att “Personlig utveckling” kan tolkas på flera sätt. Svaret de ger beror 

på hur tolkning av frågan görs. Under samma fråga finns området “Forskning”, vilken de 

inte heller ansåg var tydlig med vad vi syftar på och undrade därför om det gick att utveckla. 

Vid frågan om undervisningsformer ansåg respondenterna att “Mindre 

inlämningsuppgifter” var för diffus och att det var svårt att veta vad som åsyftades. 

Avslutningsvis frågade vi studenterna om de hade något mer att tillägga eller om det var 

något mer de funderat på. Bland annat undrade en av dem om det var möjligt att lägga till 

en fråga i början där de kan fylla i var de haft VFU eftersom det med stor sannolikhet 

påverkar hur många svarar. En annan student funderade på om det går att inkludera 

människor med psykisk ohälsa under frågan om samtal, med motivationen att det är ett 

väldigt känsligt ämne som kräver stor kunskap från de professionella.  

3.5.2 Pilotenkäten 

Pilotenkäten skickades ut till termin 5 på Hälsohögskolan i Jönköping genom deras privata 

Facebook-grupp. Enligt Bryman (2011) ska pilotstudier genomföras med individer som 

inte ingår i det urval man gör, samtidigt måste deltagarna man väljer till piloten vara 

representativa och jämförbara med den population man ska göra sin huvudsakliga 

undersökning på. Av den anledningen valdes socionomstudenterna i termin 5 till vår 

pilot.  Studenterna fick ett informationsbrev (bilaga 1) som bland annat nämner enkätens 
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syfte, varför de valts ut och varför deras svar är betydelsefulla. Vi informerade även om 

frivillighet, konfidentialitets- och nyttjandekravet, samt lämnades kontaktuppgifter vid 

eventuella frågor. Vi använde oss av enkäter då det går snabbare att få in många svar med 

mycket information, samt får alla studenter samma förutsättningar eftersom det inte finns 

en intervjuare som ställer frågor och på så vis påverkar studenternas svar (Bryman, 2011). 

En påminnelse skickades ut till studenterna dagen innan enkäten stängdes. 

Pilotenkäten bestod av 5 korta sektioner. Den första sektionen bestod av tre 

bakgrundsfrågor som berörde ålder, arbetslivserfarenhet och uppskattning av sin 

förberedelse inför arbetslivet som socionom. Sektion två innehöll frågor kring hur mycket 

kunskap studenterna fått inom specifika områden, samt hur undervisningsformer och 

examinationsformer bidrar till förberedelsen. Den tredje sektionen ställer frågor om 

kunskap och upplevd förberedelse om myndighetsutövning. Sektion fyra frågar om 

kunskap och upplevd förberedelse kring professionella samtal. Avslutningsvis handlar 

sektion fem om hur studenterna skattar sin förberedelse inför arbetslivet, samt finns 

möjlighet att skriva till en kommentar om studenterna har något mer att tillägga. 

Svarsalternativen som fanns för de flesta frågor i enkäten var “helt oförberedd” till “helt 

förberedd”, eller “ingen kunskap” till “väldigt mycket kunskap”, samt fanns det alltid ett 

alternativ att inte svara. 

För att undersöka pilotenkäten granskades frågor och områden i histogram. Ett histogram 

visar frekvenser, stapelns höjd är proportionell med frekvensen vilket betyder att ju högre 

stapel, desto större frekvens har variabeln (Ejlertsson, 2012). Histogramen hade en bra 

spridning på många av våra variabler, avvikande var dock “mindre inlämningsuppgifter” 

som går att finna under undervisningsformer. Det var en knappt märkbar spridning och 

nästintill alla respondenter hamnade i mitten, vilket indikerar att variabeln inte visar oss 

någon skillnad bland svaren. Vi märkte även att frågan om arbetslivserfarenhet gav 

entydiga svar och att alla respondenter placerade sig inom ungefär samma svarsområden, 

vilket inte känns så troligt när åldersspannet är mellan 18-45 år. 

I samråd med vår handledare beslutade vi oss för att inte använda faktoranalys för att 

undersöka pilotenkätens egenskaper, främst på grund av att vårt urval var för litet. Vi valde 

istället att använda oss av Cronbach’s alpha reliabilitetstest för att undersöka den interna 

reliabiliteten. Cronbach’s alpha undersöker om indikatorerna i index korrelerar med 

varandra, där siffran 1 är perfekt intern reliabilitet och siffran 0 innebär ingen intern 
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reliabilitet (Bryman, 2011). Gränsvärdet är enligt Brace, Kemp och Snelgar (2016) .7 för 

att den interna reliabiliteten ska vara på en acceptabel nivå. Majoriteten av våra index hade 

bra Cronbach’s alpha värden, sex av åtta index hade ett alpha värde mellan .722 och .882. 

Det lägsta värdet hade undervisnings- och examinationsformer där alpha värdet låg på .367. 

Vi har aningar om att det beror på att undervisningsformer skiljer sig såpass mycket från 

varandra att de inte är direkt jämförbara, därför har indikatorerna i detta index låga 

korrelationer. 

Korrelationsanalys genomfördes för att kunskap och förberedelse ska jämföras, 

korrelationsanalys visar samband mellan två variabler (Bryman, 2011). 

Korrelationskoefficienten ligger mellan 0 som inte är något samband, och 1 som är ett 

perfekt samband. Vi använde oss av Spearmans korrelationsanalys eftersom vår data består 

av mestadels ordinalvariabler, vilket gör att Pearsons korrelationsanalys inte är applicerbar 

i detta fall (Bryman, 2011). När vi genomförde korrelationsanalysen jämförde vi kunskap 

och förberedelse, vi tog exempelvis kunskap om professionella samtal med våldsutsatta, 

och jämförde det med förberedelse inför professionella samtal med våldsutsatta. 

Korrelationerna vi testade varierade mellan .242 till .79 vilket visade på att kunskap och 

upplevd förberedelse är relaterade. Vissa områden hade dock lägre korrelation vilket 

antyder att kunskapen studenterna fått från skolan inte alltid korrelerar med den 

förberedelsen de upplever inför arbetslivet. 

3.6 Reviderad enkät 

Utifrån pilotenkäten och de kognitiva intervjuerna valde vi att göra följande ändringar. 

Kategorin “mindre inlämningsuppgifter” hade en nästintill obefintlig variationsvidd och 

vid intervjuerna framkom att dess syfte var otydligt, vilket bidrog till att vi avlägsnade 

variabeln från enkäten. Svarsalternativen vi valt till frågan om arbetslivserfarenhet var 

otillräckliga och inte ömsesidigt uteslutande, därför gjordes en omformulering. Vi 

misstänkte att frågan om arbetslivserfarenhet missade viktiga dimensioner och beslutade 

oss för att formulera om frågan och låta respondenterna själva fylla i sitt svar, utan förvalda 

kategorier. Trots att piloten visade ett lågt alpha värde för undervisningsformer valde vi att 

behålla frågan som den var med anledning av att den ger oss intressant information på 

andra punkter än just den interna reliabiliteten. Under de kognitiva intervjuerna upplevdes 

“personlig utveckling” och “forskning” vara svårtolkade, av den anledningen valde vi att 

utesluta “personlig utveckling” då det inte är väsentligt för vår studie. Följaktligen lade vi 
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till en definition av vad vi syftar på med ordet forskning för att göra det tydligare vad vi är 

ute efter. Vi valde även att lyssna på studenternas kommentarer kring vad de ansåg 

saknades i enkäten, således lades det till en fråga om var studenterna haft sin VFU, samt 

placerades området “Psykisk ohälsa” under frågorna om professionella samtal. 

3.7 Procedur i huvudstudien 

De färdiga reviderade enkäterna användes i huvudstudien och skickades ut till 

socionomstudenter i termin 6 samt till de tidigare studenterna som tog examen 2018 (bilaga 

3). På grund av sekretess och nya direktiv från EU (EU General Data Protection 

Regulation, u.å.) fick vi inte tillåtelse att få ut namn eller mejl-adresser till nuvarande och 

examinerade socionomstudenter. Eftersom vi antar att tidigare studenter inte använder sin 

studentmejl har vi ingen möjlighet att komma i kontakt med examinerade 

socionomstudenter. Därför skickades enkäterna ut genom två separata, privata Facebook-

grupper, där majoriteten av de berörda personerna i vår population är medlemmar. Vi fick 

tillgång till grupperna genom att vi själva är medlemmar i dem. De nuvarande och tidigare 

studenterna fick ett informationsbrev med en länk till enkäten (bilaga 1 respektive 2). 

Informationen berör bland annat enkätens syfte, varför de valts ut och varför deras svar är 

betydelsefulla. De informerades även om frivillighet, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet, samt lämnades kontaktuppgifter för eventuella frågor. I samband med att 

nuvarande och tidigare studenterna skickade in sina svar, förutsatte vi att de därmed 

lämnade sitt samtycke till att delta i studien. Samtycker de inte kunde de välja att inte delta. 

Fyra påminnelser skickades till studenterna via Facebook-grupperna. På grund av relativt 

låg svarsfrekvens skickade vi även ut en påminnelse i meddelanden till alla de som är 

medlemmar i Facebook-grupperna. 

3.8 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Vi valde att skicka ut våra enkäter via Facebook-grupper där majoriteten av vår population 

är medlemmar. Därutav blev de första bortfallen de som inte har Facebook samt de som 

inte är medlemmar i grupperna. I termin 6 gruppen finns det 70 medlemmar varav 64 

fortfarande går i termin 6. Vi var även medvetna om en person som inte är medlem i 

Facebook-gruppen, hen kontaktades via privat meddelande. Sammanlagt skickades 

enkäten ut till 65 personer i termin 6, vi fick in 46 enkäter vilket gör att vi har en 

svarsfrekvens på 71 %. Bryman (2011) hänvisar till Mangione som menar på att det är en 

bra svarsfrekvens. Av de examinerade socionomstudenterna är 65 personer medlemmar i 
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Facebook-gruppen, varav vi vet om 12 som inte tog examen. Sammanlagt skickades 

enkäten till 53 personer, vi fick in 32 enkäter vilket ger oss en svarsfrekvens på 60 %. Enligt 

Mangione (Bryman, 2011) är det en acceptabel svarsfrekvens, men svarsfrekvensen är av 

störst betydelse när urvalet är slumpmässigt anser Bryman. Det betyder att vid 

sannolikhetsurval kan lägre svarsfrekvenser vara okej att göra undersökningar på. Enligt 

Bryman (2011) är det många forsknings- och undersökningsrapporter som har under 50 

% svarsfrekvens. Det viktiga är då att hänsyn tas till konsekvenser och de eventuella 

begränsningarna som låga svarsfrekvenser medför. Exempelvis svårigheter att generalisera 

samt minskar studiens kvalitét. 

Olika typer av bortfall framgår i den metodologiska litteraturen (Bryman, 2011). Till ett 

vanligt bortfall räknas när respondenten inte vill delta eller att respondenten deltar delvis. 

Delvis deltagande är främst om respondenten inte vill svara på alla frågor, utan svarar på 

utvalda enkätfrågor. Interna bortfall är en annan form av bortfall, denna berör felaktigheter 

gällande data som har insamlats (Bryman, 2011). Det interna bortfallet går att minska och 

kan göras vid användning av internetbaserad enkätundersökning.  Vid sådana 

datainsamlingsmetoder kan deltagare som besvarar enkäten och inte svarat på alla frågor 

hänvisas eller påminnas att svara på dem (David & Sutton, 2016). 

I vår studie har det på förhand varit möjligt att minska internt bortfall, genom att vår 

enkätdesign utformades på ett sätt som gör att respondenterna inte kan gå vidare i enkäten 

om alla frågor inte besvarats. Samtidigt fanns alltid ett alternativ som hette “Vill inte svara” 

eller “Ingen åsikt” för att respondenterna fortfarande ska ha möjlighet att inte svara på en 

fråga om de upplever den som för känslig eller abstrakt. Anledningen var att vi ville minska 

risken att respondenterna skulle råka missa att svara på en fråga, och istället medvetet välja 

att inte svara. På så sätt fick vi få interna bortfall, där bortfallen bestod av enstaka områden 

och delar som respondenterna inte hade någon åsikt om. Vad gäller frågorna kopplat till 

bortfall nämner Bryman (2011) att det finns en risk att respondenterna tröttnar på frågorna 

om det är för många. Därav valde vi att hålla enkäten relativt kort för att minska risken för 

bortfall, enkäten tog cirka 6 minuter att genomföra.  

Det finns tre andra viktiga punkter för att minska bortfall, de är att skicka ut följebrev som 

förklarar enkätens syfte och introducerar enkäten, ha frågor som är begripliga och logiska, 

samt skicka ut påminnelser eftersom det kan resultera i ökad svarsfrekvensen markant 

(Ejlertsson, 2012). Påminnelser är även ett sätt att uppmuntra de respondenter som 
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egentligen vill delta i studien och som avser att besvara frågorna, men ännu inte gjort det 

(Trost & Hultåker, 2007). Mot bakgrund till detta skickades informationsbrev och 

regelbundna påminnelser, både i grupp och enskilda påminnelser. Påminnelserna skickades 

ut oftare ju närmare deadline vi kom, det vill säga slutdatum för att besvara enkäten. I vår 

studie var det tydligt att påminnelserna gav många fler respondenter. Flertal studenter 

återkom och sa att de hade glömt att svara på enkäten. 

Eftersom det fanns medlemmar i båda Facebook grupperna (där våra respondenter fanns) 

som inte längre tillhör dessa men fortfarande är kvar i dem, valde vi att förtydliga i syftet 

att vi vänder oss till termin 6 respektive de som tog examen 2018. Detta för att minska 

risken för att obehöriga ska svara på enkäten, men eftersom svaren är anonyma kan vi inte 

vara helt säkra på att endast vårt urval svarar. 

3.9 Analys av data 

För att analysera den insamlade datan användes SPSS. Enkätfrågorna kodades i syfte att 

göra materialet lättare att analysera. Majoriteten av frågorna i våra index bestod av en skala 

där respondenterna fick skatta sin upplevelse av kunskap/förberedelse i olika 

sammanhang. Skalan gick från 1 till 5, där 1 är lägst och betyder ingen 

kunskap/förberedelse och 5 betyder väldigt mycket kunskap/förberedelse. Vi valde att inte 

sätta benämning på svarsalternativ 2, 3 och 4 då vi ansåg att det medför en risk att 

respondenterna blir avskräckta från att välja vissa alternativ beroende på hur vi formulerat 

dem. Genom att låta skalan gå från ingen/inget till väldigt mycket får respondenterna själva 

värdera var de anser sig passa in på skalan. Innan vi inledde analysen av datan gjorde vi 

medelvärdes imputation för att ersätta de missing-värden våra index innehåller. 

Medelvärdes imputation innebär att SPSS räknar ut medelvärdet på respondentens index 

och byter ut missing-värdet med den nya siffran (Little & Rubin, 2002). Vi valde att låta 

programmet placera ett nytt värde i de index som enbart har ett missing-värde. Om det 

finns fler missing-värden i samma index föreligger en risk att få en skev bild av materialet 

och få ett resultat som inte är representativt för populationen. 
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3.10 Etiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2013) ger exempel ur Helsingforsdeklarationen som bland annat 

tar upp balansvägningen mellan behov av ny kunskap i relation till deltagarnas hälsa och 

intressen. De tar även upp Belmontrapportens tre etiska principer. Dessa är att ha respekt 

för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Respekt för personen innefattar 

att man respekterar deltagarens privatliv och att man får informerat samtycke. Göra-gott-

principen betyder att forskaren ska minska eventuella risker för deltagarna, man ska väga 

risken jämfört med nyttan, samt skydda värna om konfidentialiteten. Rättviseprincipen 

värnar om sårbara grupper och kräver likvärdig behandling (Sandman & Kjellström, 2013). 

En viktig tanke vi haft med oss är huruvida Facebook kan anses vara för privat för studien. 

Socionomstudenternas Facebook-grupp är däremot inte privat och vem som helst kan gå 

med i den. Sociala medier såsom Facebook är enligt oss ett av de vanligaste och lättaste 

sättet att kontakta nya människor på. Därför valde vi ändå att skicka ut enkäten via 

Facebook-gruppen, där vi betonar frivillighet och konfidentialitet. 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra grundläggande etiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att forskaren är öppen med sitt syfte och är tydlig med att deltagandet är frivilligt. Studiens 

moment bör också redovisas för. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva bestämmer 

om de ska medverka eller inte, samtycke kan lämnas muntligt eller skriftligen. 

Konfidentialitetskravet innefattar att information om deltagarna ska hanteras så 

konfidentiellt som möjligt, risken att någon obehörig ska komma åt information ska vara 

mycket låg. Avslutningsvis har vi nyttjandekravet som innebär att data som samlas in 

endast ska användas för forskningssyftet (Bryman, 2011). 

För att uppfylla så många av dessa krav och principer som möjligt, fick 

undersökningspersonerna ett informationsblad om studiens syfte. I informationsbladet 

förtydligades att deras deltagande är frivilligt, att de kan välja att avbryta när de vill samt att 

deras svar enbart kommer användas studien. De informerades även om att vi kommer 

samla in och behandla enkäterna anonymt, vilket gör att vi inte kommer ha någon möjlighet 

att veta vilka som svarat på enkäten eller vilken enkät som tillhör vem. 

Undersökningspersonerna i vår studie kom inte till skada på något sätt genom att svara på 

vår enkät och den behandlar inga känsliga eller personliga ämnen som kan skapa obehag 

hos respondenterna. Deltagandet är frivilligt och kommer inte beröra någon persons 
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privatliv. Enligt oss har vi en personlig fråga som gäller ålder samt en fråga till tidigare 

socionomstudenter gällande nuvarande yrkestitel. Vi valde att ha ett stort spann på 

svarsalternativen gällande ålder för att minska möjligheten för oss att ta reda på vem 

respondenten kan vara. I studien användes inte ålder som en huvudsaklig faktor och vi 

valde att inte använda yrkestitel alls i studien av samma orsak. 
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4. Resultat 

I nästkommande avsnitt redovisas resultatet av vår studie. Innan varje tabell ges en 

beskrivning om vad som redovisas och varför, efter tabellen rapporteras det vi vill 

framhäva i resultatet. Vi inleder kapitlet med en kort analys av våra index samt görs ett 

Mann-Whitney test för att undersöka om det finns några skillnader mellan våra grupper. 

Sedan följer en kort deskriptiv beskrivning av respondenterna. Avslutningsvis analyseras 

materialet utifrån våra frågeställningar, vilka redovisas i separata avsnitt. 

4.1 Cronbach’s alpha och Mann-Whitney U-test 

Precis som i pilotstudien har vi valt att använda oss av Cronbachs’s alpha för att testa den 

interna reliabiliteten. Testet visar ett värde mellan 0-1, ju närmare 1 desto högre intern 

reliabilitet. För att Cronbachs alpha värdet ska vara godtagbart, bör det vara minst .7 (Brace 

al., 2016). Majoriteten av de värden vi är över .7. Vårt högsta alpha värde är .87 och vårt 

lägsta är .55. Det tyder på att våra indikatorer som är tänkta att höra till samma index, gör 

det i stor utsträckning. 
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Mann-Whitney U-test är ett icke-parametriskt test som används för att undersöka om det 

finns några signifikanta skillnader mellan två grupper (Brace et al., 2016). I vårt fall de 

studenter som går termin 6 och de som nyss avslutat sin socionomutbildning. Anledningen 

till att vi valde icke-parametriska tester i analysen är att datan inte är helt normalfördelad. 

Mann-Whitney U-test genomfördes på våra fyra huvudområden, i syfte att utforska om 

det är några skillnader mellan nuvarande och tidigare studenter. I tabellen nedan redovisas 

resultaten från dessa test. 

 
Tabell 1: Skillnader mellan grupperna. 

  Mann-Whitney 
U-test 

Sig. Mean 

Kunskap - samtal 684,5 ,6 2,32 

Förberedelse - samtal 715,0 ,831 2,44 

Kunskap - myndighetsutövning 693,5 ,783 2,64 

Förberedelse - myndighetsutövning 588,5 ,172 2,55 

Significance level is .05. 

Det vi kan utläsa av siffrorna i tabellen ovan är att alla fyra testens signifikansvärden 

överstiger .05. Det betyder att nollhypotesen står kvar och att det inte finns någon skillnad 

mellan grupperna. På grund av att det inte finns någon större skillnad mellan grupperna 

har resterande analyser och tester genomförts på nuvarande och tidigare studenter som en 

grupp, inte var för sig. 
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4.2 Beskrivning av svarspopulationen 

I följande två tabeller presenteras deskriptiv statistik kring respondenterna i studien. 

Respondenterna består av studenter i termin 6 samt tidigare studenter som tog examen 

2018, sammanlagt är det 78 personer som deltog i vår studie. 46 nuvarande studenter och 

32 tidigare studenter. 

 
Tabell 2: Respondenternas ålder. 

År Antal Andel i % Kumulativ  % 

18-25 37 47,4 47,4 

26-35 33 42,3 89,7 

36-45 8 10,3 100,0 

 
Tabell 3: Respondenternas erfarenhet inom socialt arbete. 

Erfarenhet inom 
yrket 

Antal Andel i % Kumulativ % 

Ingen erfarenhet 10 12,8 12,8 

1-11 månader 22 28,2 41,0 

1-2 år 26 33,3 74,4 

3-4 år 9 11,5 85,9 

5-6 år 5 6,4 92,3 

7-9 år 2 2,6 94,9 

Över 10 år 4 5,1 100,0 

 

Ur tabellerna kan vi utläsa att 47,4 % av respondenterna är under 25 år, samt att 89,7 % av 

alla respondenter är under 35 år. När det gäller erfarenhet inom socialt arbete har 12,8 % 

ingen erfarenhet inom yrket, majoriteten av respondenterna har mellan 1 månad och 2 års 

erfarenhet, sammanlagt 61,5 %. 
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4.3 Frågeställning 1 

Vår första frågeställning handlar om att undersöka om det finns statistiska samband mellan 

den upplevda kunskapen och känslan av förberedelse hos nuvarande och tidigare 

socionomstudenter, samt till vilken grad de känner sig redo att ta sig an arbetslivet utifrån 

det. 

För att undersöka om det finns samband mellan hur förberedda respondenterna känner 

sig inför arbetslivet, jämfördes förberedelse med ålder och arbetslivserfarenhet. Spearmans 

rangkorrelationstest genomfördes för att undersöka detta. Det är ett icke-parametriskt test 

som främst används när man arbetar med ordinalvariabler, när datan man analyserar är 

skev eller när man har ett litet urval (Bryman, 2011). Vi jämförde variablerna var för sig, 

ålder med förberedelse samt arbetslivserfarenhet med förberedelse. I nedanstående tabell 

återfinns resultaten av båda testen. 

 
Tabell 4: Spearmans rangkorrelationstest. 

  Ålder Arbetslivserfarenhet 

Correlation Coefficient ,240 ,006 

Sig. (2-tailed) ,035 ,957 

N 77 78 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

 

Tabellen visar att signifikansvärdena skiljer sig mellan ålder och arbetslivserfarenhet. När 

signifikansvärdet är under .05 innebär det att det finns ett samband mellan variablerna. 

Signifikansvärdet för ålder är .035 vilket betyder att ju äldre respondenterna är desto större 

chans är det att de upplever sig förberedda inför socionomyrket. Vidare visar resultatet att 

korrelationskoefficienten för ålder som är .240, att korrelationen inte är så stark men den 

finns, det vill säga en begränsad mängd varians förklaras. Sambandet mellan 

arbetslivserfarenhet och förberedelse däremot är nästintill obefintligt. 
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Respondenternas egen uppfattning om kunskap och förberedelse undersöks genom att ta 

fram deskriptiv statistik utifrån de svar vi fått in. Genom att föra samman respondenternas 

svar i skalor i SPSS kan vi läsa ut varje respondents medelvärde för alla frågor kring valda 

områden (för att se vilka områden som ingår under tabellens rubriker, se bilaga 3). Fyra 

skalor skapades för att undersöka följande variablers medelvärde. Dessa gäller kunskap om 

myndighetsutövning, kunskap om professionella samtal, förberedelse kring 

myndighetsutövning samt förberedelse inför professionella samtal. Indelningen av 

variabler till de olika skalorna valdes utifrån vilket index de tillhör. Siffrorna i tabellen nedan 

visar hur skalornas medelvärden fördelar sig mellan de olika svarsalternativen. 

 
Tabell 5: Antal respondenter och medelvärde 

  1 2 3 4 5 Mean 

Kunskap - 
myndighetsutövning 

1 21 52 3 0 2,64 

Förberedelse - 
myndighetsutövning 

3 28 37 9 0 2,55 

Kunskap - 
professionella samtal 

7 36 34 1 0 2,23 

Förberedelse - 
professionella samtal 

9 30 33 6 0 2,44 

 

Som framgår av tabellen upplever respondenterna att de har fått mest kunskap om 

myndighetsutövning. De känner sig mer förberedda inför att ha professionella samtal 

jämfört med mängden kunskap de upplever att de fått med sig från utbildningen. Vi kan 

likaså avläsa att förberedelse inför att arbeta med myndighetsutövning samt att ha 

professionella samtal har större frekvens på svarsalternativ 4 och 5, vilket är den högre 

sidan av skalan (väldigt förberedd/mycket kunskap). 
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För att undersöka om det finns statistiska samband mellan kunskap och förberedelse inom 

myndighetsutövning respektive professionella samtal genomförs Spearmans 

rangkorrelationsanalys.  

 
Tabell 6: Korrelation mellan kunskap och förberedelse för respektive områden. 

  Myndighets- 
utövning 

Professionella 
samtal 

Correlation Coefficient ,556 ,647 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Ovan visas en hög korrelation mellan kunskap och förberedelse för både 

myndighetsutövning och professionella samtal. Signifikansvärdet är .000 för båda, vilket 

innebär att det finns starka samband mellan kunskap och förberedelse. För en stor del av 

respondenterna betyder det att de områden som respondenterna fått kunskap om, känner 

de sig även redo inför att arbeta inom. 
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För att analysera respondenternas grad av upplevd förberedelse användes deskriptiv 

statistik. I enkäten ställdes två frågor kring hur förberedda respondenterna känner sig inför 

arbetslivet som socionom, skillnaden svaren sinsemellan var minimal. Medelvärdet för 

första frågan var 3,26 och medelvärdet för fråga två var 3,21.  Fråga ett besvarades i början 

av enkäten och den andra frågan hade vi i slutet. Följaktligen valde vi att använda oss av 

fråga ett i tabellen nedan, främst på grund av att det var respondenternas första tanke och 

svar om deras förberedelse inför arbetslivet. 

 
Tabell 7: Respondenternas grad av förberedelse inför arbetslivet som socionom. 

Förberedelse Antal Andel i % 

1 Helt oförberedd 1 1,3 

2 8 10,4 

3 43 55,8 

4 20 26,0 

5 Helt förberedd 5 6,5 

 

Av tabellen framgår att majoriteten av respondenterna upplever sin förberedelse vara åt 

det positiva hållet. 55,8 % av respondenterna placerade sig som nummer 3 på skalan, vilket 

kan tolkas som att de varken är helt oförberedda eller helt förberedda. 26 % av 

respondenterna upplever sig vara på nummer 4 på skalan, vilket betyder att de känner sig 

närmare helt förberedda inför arbetslivet. 
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4.4 Frågeställning 2 

Vår andra frågeställning handlar om att ta reda på hur mycket kunskap de nuvarande och 

tidigare socionomstudenterna upplever att de har fått kring olika områden. För att granska 

detta tog vi fram deskriptiv statistik för ämnesområden samt dess medelvärde och median 

för att ge en tydlig bild av respondenternas svar. Ett diagram efterföljer för att ge en visuell 

bild av fördelningen på några områden. 

 

Tabell 8: Kunskapsområden. 

  1 2 3 4 5 Mean Median 

Juridik 0 2 14 48 14 3,95 4 

Samtal 0 30 35 12 1 2,79 3 

Psykologi 0 10 45 19 4 3,22 3 

Ledarskap/ ledning 8 39 24 7 0 2,38 2 

Samhällsproblem 1 2 27 27 21 3,83 4 

Forskning 1 3 20 38 16 3,83 4 

N = 78. 
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Diagram 1: Kunskapsområden. 

 
 

Tabell 8 visar att de områden och ämnen som respondenterna upplever att de fått mest 

kunskap inom är juridik, forskning och samhällsproblem. Typvärdet för juridik är 4, där 48 

av 78 respondenter valde det högsta svarsalternativet. 

Lägst skattat kunskapsområden är ledarskap/ledning och samtal. Under ledarskap/ledning 

har 8 personer valt alternativ 1 “ingen kunskap” samtidigt som ingen har valt alternativ 5 

“väldigt mycket kunskap”. Av respondenterna har 47 personer valt de lägsta alternativen 

(alternativ 1 eller 2). Kunskapsområdet samtal har ett medelvärde på 2,79, respondenterna 

har därmed näst lägst kunskap om detta område. 
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För en djupare analys valde vi att undersöka huruvida de respondenter som skattar högt 

på olika områden, såsom juridik, samtal, psykologi, ledarskap/ledning, samhällsproblem 

och forskning, även skattar högt på kunskap och förberedelse om myndighetsutövning och 

professionella samtal. Därav korrelerades de fyra skalorna (kunskap om 

myndighetsutövning och professionella samtal, samt förberedelse inför att arbeta med 

myndighetsutövning och att ha professionella samtal) mot olika områden, varav de mest 

intressanta och relevanta för studien redovisas i tabellerna nedan. 

 
Tabell 9: Spearmans rangkorrelationsanalys. 

  Myndighetsutövning 

  Kunskap Förberedelse 

  Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

Teoretisk 
kunskap om 
juridik 

,208 ,070 ,212 ,064 

VFU ,248 ,030 ,213 ,063 

 
Tabell 10: Spearmans rangkorrelationsanalys. 

  Professionella samtal 

  Kunskap Förberedelse 

  Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

Teoretisk 
kunskap om 
samtal 

,427 ,000 ,361 ,001 

Praktiska 
övningar 
rollspel 

,352 ,002 ,186 ,106 

VFU ,201 ,078 ,024 ,833 
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I tabell 9 går det utläsa att korrelationskoefficienten är relativt låg i alla fyra kombinationer, 

de ligger alla runt .2 vilket tyder på att korrelationerna inte är så starka. Däremot finner vi 

ett samband mellan kunskap och VFU, vilket pekar på att ett samband finns mellan att 

skatta högt på VFU och att skatta högt på sin kunskap om myndighetsutövning. Tabell 10 

visar större variation mellan olika områden. Korrelationskoefficienten är acceptabel för 

kunskap och förberedelse gällande professionella samtal kopplat till den införskaffade 

teoretiska kunskapen om samtal, samt visar signifikansvärdet på ett starkt samband dem 

emellan. Även rollspel i korrelation till kunskap om professionella samtal har en acceptabel 

korrelationskoefficient och dess signifikansvärde är .002. Det tyder på att det finns ett 

starkt samband mellan den införskaffade kunskap respondenterna har i relation till vad de 

skattade rollspel som. Däremot verkar inte VFU leda till att man har mer kunskap om eller 

känner sig mer förberedd att genomföra samtal. 
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4.5 Frågeställning 3 

Vår tredje frågeställning syftar till att undersöka på vilket sätt undervisnings- och 

examinationsformerna bidrar till förberedelse inför arbetslivet. Nedan redovisas data 

deskriptivt, samt medelvärde och median. Ett diagram redovisas för att tydligt kunna 

jämföra några områden. 

 

Tabell 11: Undervisnings- och examinationsformers bidrag till förberedelse. 

  1 2 3 4 5 Mean Median 

Föreläsningar 4 11 23 26 14 3,45 4 

Grupparbete 3 20 30 18 6 3,05 3 

Rollspel 8 18 27 20 4 2,92 3 

VFU/Praktik 0 0 6 16 56 4,64 5 

Seminarier 5 12 34 22 4 3,10 3 

Hemtentor/ uppsatser 4 15 23 28 7 3,25 3 

Salstentmen 9 17 32 16 4 2,86 3 
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Diagram 2: Undervisnings- och examinationsformers bidrag till förberedelse. 

 
 

I tabell 11 syns det tydligt att respondenterna upplever att VFU bidrar mest till förberedelse 

inför arbetslivet med ett medelvärde på 4,64. Även föreläsningar skattades högt. Däremot 

fick salstentamen och rollspel låga skattningar.  
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5. Diskussion 

Kapitlet inleds med tre avsnitt som fokuserar på våra tre frågeställningar. Centrala fynd 

diskuteras som sedan följs av studiens begränsningar samt en metoddiskussion. 

5.1 Samband mellan kunskap och förberedelser 

Resultatet av den första frågeställningen där fokus är på sambandet mellan den upplevda 

kunskapen och känslan av förberedelse hos respondenterna. Även till vilken grad de känner 

sig redo att ta sig an arbetslivet redovisas. I tabell 5 framgår att respondenterna upplever 

sig ha fått mycket kunskap inom myndighetsutövning och de känner sig ganska förberedda 

inför att arbeta med det. Det var endast en person som valde alternativet “ingen kunskap” 

och tre respondenter valde “inte alls förberedd”.  Det tyder på att majoriteten av 

respondenterna känner att de fått kunskap och är förberedda för att arbeta inom 

myndighetsutövning. Utbildningen är till stor del uppbyggd för att lära ut teorier först och 

sedan sätts de i relation till verkligheten genom VFU. Vi förmodar att både kunskap och 

förberedelse dels hänger ihop med den obligatoriska myndighetsutövningen på VFUn som 

studenterna har i termin 4 och dels teori under termin 3. Tidigare forskning påvisar 

liknande resultat gällande kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap. Vilket 

framkommer från socionomstudenter och yrkesverksamma socionomer (Johansson, 2011; 

Sandström, 2010; Tham & Lynch, 2014; Wilson & Kelly, 2010). Under VFU termin 4 kan 

flertalet studenter ha inhämtat mycket praktisk kunskap samt använt den teoretiska 

kunskapen som de fått innan VFU-perioden (termin 3), och därför känner sig mer 

förberedda. Kurser inom juridik och myndighetsutövning lärs ut i termin 3, detta följs 

sedan upp av VFU i termin 4. Learning by doing ser teorier som verktyg som ska hjälpa 

till att ta oss framåt, samt ses förhållandet mellan teori och praktik som nödvändigt för att 

kunskapen ska bli begriplig (Egidius, 2011). Tabell 6 visar att det finns ett starkt samband 

mellan införskaffade kunskaper och upplevd förberedelse. Inom de områden 

respondenterna upplever sig ha fått mycket kunskap känner de sig även förberedda att 

arbeta inom. Tabell 5 visar att respondenterna upplever att de fått mindre kunskap om 

professionella samtal jämfört med kunskap om myndighetsutövning. Trots det känner de 

sig i relation till kunskapen om att hålla professionella samtal, relativt förberedda inför det. 

Precis som vi nämnt i ovanstående stycke kan VFU ha bidragit till känslan av förberedelse. 

Några studenter kan ha fått öva på samtal under sin VFU vilket gör att resultatet gällande 

förberedelser kan ha blivit höga trots att de angett sin kunskapsnivå som lägre.  
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Enligt Skogens (2007) har individuella egenskaper såsom arbetslivserfarenhet och ålder en 

påverkan på den upplevda känslan av kunskap. I Deweys learning by doing teori ligger ett 

stort fokus på just erfarenhet, teorin säger att erfarenheten måste vara kvalificerad för att 

utgöra en bas (Sundgren, 2011). Det innebär att den tidigare erfarenheten måste reflekteras 

över för att vara värdefull. Saknas plan eller om erfarenheten inte reflekteras över, kan den 

inte heller fungera som en grund. I tabell 4 tydliggörs en korrelation mellan ålder och hur 

förberedda respondenterna upplever sig vara. Ju äldre respondenterna är desto större 

förberedelse känner de inför arbetslivet som socionom. Korrelationen är liten, men den 

finns. Som går att utläsa i tabell 2 och 3 är 47,4 % av alla respondenter under 25 år och 

74,4 % har mellan 0-2 års arbetserfarenhet. Det tyder på att unga generellt har mindre 

erfarenhet, därför kan det argumenteras att det är viktigare med en bra utbildning eftersom 

det ger en grund att stå på.  Tidigare forskning har visat att de med mer erfarenhet ofta är 

mer kritiska till sin egen kompetens, samtidigt som de med mindre erfarenhet känner sig 

mycket mer kompetenta inför att arbeta (Wilson & Kelly, 2010). Vårt resultat stämmer inte 

överens med detta, dock är studierna gjorda i olika länder vilket kan ha betydelser, eftersom 

utbildningar och arbeten inom socialt arbete ser olika ut på en internationell nivå. 

Detsamma hade kanske varit på en nationell nivå på grund av utbildningarnas utformning, 

även Sandström (2007) och Kejerfors (2012) har berört ämnet om 

socionomutbildningarnas olikheter. 

I tabell 7 framkommer respondenternas grad av förberedelse inför arbetslivet. Generellt är 

majoriteten av respondenterna neutrala eller positiva när de skattar sin förberedelse. Av 

respondenterna skattade sig 88,3 % som 3 eller högre, samtidigt som 11,7 % känner sig 

väldigt oförberedda. Var tionde socionomstudent upplever att utbildningen inte ger dem 

betryggande förberedelser inför socionomyrket. Vi funderar på om resultatet har att göra 

med individuella egenskaper, tidigare erfarenhet samt respondenternas ålder. 

Utbildningsplanen för socionomprogrammet i Jönköping (Jönköping University, u.å.) är 

väldigt tydlig med vad studenterna ska få med sig för kunskaper samt hur det ska läras ut. 

Resultatet av studien visar att nästan nio av tio upplever sig neutrala eller positiva gällande 

sin förberedelse inför arbetslivet som socionom. Trots det finner vi det problematiskt att 

var tionde socionomstudent upplever sig vara oförberedd. Vi funderar över om det är 

tillräckligt bra, eller bör något göras för att utbildningen ska bli ännu bättre? 
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5.2 Kunskapsområden 

I resultatet från vår andra frågeställning, som handlar om kunskap och förberedelser inför 

olika ämnesområden, framkommer det (i tabell 8 och diagram 1) att många respondenter 

anser att de har fått mindre kunskap om ledarskap/ledning och samtal, i jämförelse med 

juridik. Enligt oss bör den upplevda kunskapsnivån inom ledarskap/ledning och samtal 

vara högre än den är idag. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap inom ledarskap/ledning 

och samtal då de kan ingå i framtida socionomyrken. Arbeten såsom socialsekreterare, 

biståndshandläggare, enhetschef och kurator är enligt Jönköpings University (u.å.) de 

vanligaste. Där skall socialarbetaren använda sig själv som verktyg och kunna samtala med 

de människor som söker någon form av stöd.  

Tabell 8 visar att ledarskap/ledning har lägst skattning av respondenterna, med ett 

medelvärde på 2,38. Av respondenterna har 8 personer valt svarsalternativ 1 som är “ingen 

kunskap” och ingen har valt alternativ 5 som är “väldigt mycket kunskap”. Sammanlagt 

har 47 av 78 respondenter valt de lägsta alternativen (1 eller 2). På socionomprogrammet i 

Jönköping ges en femveckorskurs om organisationsteorier och ledarskap (Jönköping 

University, u.å.). Vi är frågande till den låga upplevda kunskapsnivån gällande 

ledarskap/ledning med tanke på att kursen bestod av föreläsningar, seminarier och 

hemtentamen. Det tycker vi borde resulterat i någon form av kunskap. Det kan vara så att 

kvalitén på kursen bör förbättras för att vara mer givande, ett sätt att göra det på är att 

använda learning by doing i större utsträckning. Wilson och Kelly (2010) föreslår en 

minskning av det teoretiska i undervisningen av socialt arbete, samtidigt som Sandström 

(2010) påvisar hur viktigt det är att kombinera teoretiskt arbete med det praktiska. 

Det låga medelvärdet 2,79 (tabell 8) gällande samtalskunskaperna kan ha att göra med att 

respondenterna endast hade en samtalskurs att ta i beräkning. Kursen som var på fem 

veckor kanske inte ansågs ge tillräckligt med kunskaper. Kursen ifråga hade 

rollspelsövningar, troligtvis för att studenter skulle få möjlighet att öva på att hantera 

verkliga händelser kopplat till socionomyrken. Rollspel skattades dock som en mindre 

kunskapsgivande undervisningsform. Rollspel och samtalsövningar kan starkt kopplas till 

learning by doing teorin där tyngdpunkten ligger i att kunskap både är praktiskt och 

teoretiskt, samt vikten av att medvetandegöra dessa kunskaper (Gustavsson, 2002). Det 

kan tänkas vara menat att ske i samtalskursen, trots att den är kort och att fördjupade 

kunskaper inte hinns med under de få veckorna så ser vi att det finns drag av vår valda 

teori. Samtidigt är det inte per automatik säkert att mer rollspel och andra praktiska 
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övningar hade bidragit till ökad kunskap inom samtal. En anledning till det kan vara att 

rollspel kan uppfattas som påfrestande och obekvämt med obekanta kurskamrater. 

Vi reflekterar kring om studenterna får med sig några samtalskunskaper från sin VFU. Ges 

det någon kunskap om exempelvis hur man samtalar med klienter på den VFU-plats 

studenten befinner sig. Tabell 9 visar ett samband mellan att respondenterna skattat högt 

på myndighetsutövning och att de skattat högt på VFU. Enligt tabell 10 kan vi däremot 

utläsa att hög skattning på VFU inte är relaterat till höga skattningar av kunskap eller känsla 

av förberedelse i att genomföra professionella samtal. Kanske VFU-erfarenheten angående 

samtal i större utsträckning än myndighetsutövning, varierar från person till person och 

beror på vilken kommun och vilket område man blir placerad i. Vi anser att VFU är ett 

utmärk tillfälle att öva och ges den praktiska kunskapen inom samtal, på så sätt skulle de 

teoretiska och praktiska kunskaperna kunna flätas samman. Kanske behöver ett krav inför 

den andra VFU-perioden vara att samtalsövningar ska ingå. Enligt learning by doing ger 

det mest framgång och utveckling. Allt socialt arbete handlar enligt Swärd och Hessle (u.å.) 

i grund och botten om att genomföra arbetet på tre nivåer, den strukturella nivån, grupp- 

och organisationsnivån, samt individ-och familjenivån. Efter 3,5 år på 

socionomprogrammet skall en person kunna arbeta med alla dessa tre nivåer. Främsta 

verktyget är en själv och samtalet mellan klient-professionell. Som vi tidigare nämnt säger 

Sandström (2007) att utbildningar inom socialt arbete har utvecklats mycket, men trots det 

så anser vi att det fortfarande finns möjlighet till att utvecklas ytterligare.  Inte minst det 

Eliasson-Lappalainen (2008) belyser gällande kunskap, där det beskrivs att än idag värderas 

och betraktas inte den praktiska kunskapen som riktig kunskap. Vi anser att den praktiska 

kunskapen är viktig inom det sociala arbetet och därför bör mer vikt läggas på det under 

socionomprogrammet. Främst inom samtal då det, som vi tidigare nämnt, är en stor del av 

framtida yrkeslivet.  

En faktor som kan påverka om och hur mycket resurser som läggs på att både ge teoretiska 

och praktiska kunskaper inom exempelvis samtal, kan ha att göra med likställandet av dessa 

två typer av kunskaper (Sundgren, 2011). Trots det, sker undervisning oftast på det 

traditionella sättet med fokus på teori i socionomprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping. Om teori och praktik skulle likställas kanske mer vikt hade lagts på att koppla 

praktiska övningar till teorierna inom utbildningen. Det i sin tur skulle kunna leda till att 

socionomstudenter ges möjlighet till mer övning inom samtal, oavsett om det är via rollspel 

eller andra tillvägagångssätt. Vi tror att rollspel skulle kunna vara ett alternativ, även att 
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våra respondenter inte anser att rollspel bidrar till mycket kunskap inom samtal. Vi 

funderar över om den praktiska undervisningsformen, till exempel rollspel, skulle ges 

större utrymme i samtalskursen. I dagsläget är rollspelsövningarna i samtalskursen väldigt 

få och vi upplever att studenterna inte får tillräckligt med tid till att hinna bli bekväma i 

situationen. Mer praktiska övningar under utbildningens gång skulle i slutändan kunna 

resultera i ökad känsla av kunskap inom samtal. Tillvägagångssättet är då learning by doing 

för att på bästa sätt förena de två olika kunskapstyperna till en helhet för studenten. 

Det ovannämnda gällande kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap kan även 

kopplas till kunskaperna inom juridik. I tabell 8 och diagram 1 visas tydliga siffror på att 

flest socionomstudenter och nyexaminerade socionomer upplever att de har mest 

kunskaper inom juridik där medelvärdet är 3,95. Utbildningen omfattar idag 22,5 hp juridik 

och 7,5 hp myndighetsutövning (Jönköping University, u.å.). Dessutom är det obligatoriskt 

att ha myndighetsutövning under studentens första VFU-period på programmet på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Det betyder att det ges mycket teoretisk och praktisk kunskap 

inom juridik. Till skillnad mot exempelvis samtal som totalt är en kurs på 7,5 hp utan några 

krav på samtal i VFU.  

5.3 Undervisnings- och examinationsformer 

Resultatet av vår tredje frågeställning berör undervisnings- och examinationsformer. Tabell 

11 visar att respondenterna anser att VFU och föreläsningar bidrar mest till upplevd 

förberedelse. Som tidigare nämnt finns ett flertal studier (Sandström, 2010; Tham & Lynch, 

2014; Wilson & Kelly, 2010) som menar att praktik under utbildningen på bästa sätt bidrar 

till att studenter känner sig förberedda inför arbetslivet. Det märks att det även gäller i vår 

studie. I tabell 11 kan vi utläsa att medelvärdet för VFU ligger på 4.64, där 5 är maximum. 

Vilka är höga och tydliga siffror. Det är 56 av 78 respondenter som har valt “väldigt 

mycket” på frågan om hur VFU bidrar till förberedelser inför arbetslivet. Om det jämförs 

med den undervisningsform som näst flest har svarat högst på, föreläsningar, har 14 av 78 

personer valt det högsta alternativet. Det understryker hur stor skillnad det är mellan den 

bästa och den näst bästa undervisningsformen i hur de bidrar till upplevelse av att vara 

förberedd. Diagram 2 pekar ut VFU som mest bidragande till förberedelse inför arbetslivet 

jämfört med andra undervisnings- och examinationsformer. I Johanssons (2011) analys av 

en utvärdering från Växjös universitet framkommer det att socionomstudenterna anser att 

den viktigaste kunskapen de fått från utbildningen tillkom just under praktikperioden. Det 

teoretiska upplevs inte fylla något syfte och ungefär hälften av kunskapen från hela 
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utbildningen härstammar från praktiken enligt Johansson (2011). Dessa tankar kan anslutas 

till learning by doing, främst eftersom det praktiska handlandet ska ses som en kedja, där 

teori och praktik går hand i hand (Sundgren, 2011). Socionomprogrammet i Jönköping ger 

studenterna en teoretisk grund i 1,5 år innan studenterna får omsätta teorin i praktiken för 

första gången i termin 4 (Jönköpings University, u.å.). Learning by doing skulle 

argumentera för att teorin inte ska vara så starkt separerad från praktiska övningar och att 

det viktiga är samspelet. Saknas praktiken blir teorin obegriplig, och utan teorin är det svårt 

att förstå det praktiska (Egidius, 2011). Respondenterna i vår undersökning är tydliga med 

att VFU är det som varit allra mest givande (tabell 11). Av de 210 hp som utbildningen 

består av är endast 22,5 hp VFU (Jönköping University, u.å.). Trots det låga antalet hp har 

respondenterna ändå fått väldigt mycket förberedelse av VFUn. Det tyder på en 

snedfördelning i utbildningen och för förberedelsens skull vore det bra att använda sig av 

mer praktiska moment i undervisningen, sett till learning by doing teorin. Som framgår i 

tabell 11 skattas även föreläsningar högt med ett medelvärde på 3,45. Enligt Jönköping 

University (u.å.) ska undervisningen bestå av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, 

fältstudier, enskilda uppgifter samt grupparbeten. Däremot säger vår egen erfarenhet av 

programmet att överhängande del består av föreläsningar. Vi kan tänka oss att studiens 

resultat beror till stor del på detta, samt grundar sig examinationerna oftast i det som nämns 

på föreläsningarna.  

I tabell 11 samt diagram 2 kan vi även se vilka undervisnings-och examinationsformer som 

respondenterna anser bidrar minst till upplevd förberedelse, där salstentamen och rollspel 

fick lägst skattningar. Medelvärdet för salstentamen ligger på 2,86 och det var 9 personer 

som skattade förberedelser från salstentamen som en 1:a, vilket i studien betyder “väldigt 

lite”. Vi tror att det beror på att vi som studenter läser in mycket kunskap på kort tid och 

därför inte får en djupare förståelse för ämnet. 

Rollspel har näst lägst skattning med ett medelvärde på 2,92 (tabell 11). Rollspel är en 

praktisk undervisningsform som innebär att studenterna får öva på att hålla professionella 

samtal i en kontrollerad miljö. Den låga skattningen går emot learning by doing teorin som 

menar att praktiska övningar är viktiga för inlärning och att utbildning inte enbart bör 

fokusera på teorier och metoder (Egidius, 2011; Dewey, 2004). Teori och praktik bör 

snarare ses som varandras villkor, där elever borde få experimentera och pröva sig fram 

(Hartman et al., 2004). Resultatet kan bero på ett flertal orsaker. Det kan bero både på att 
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simulerade situationer inte upplevs vara verklighetstrogna, samt att rollspel kan upplevas 

generande av några studenter. Dessutom utvärderas studenterna och får betyg. 

5.4 Studiens begränsningar 

Studiens resultat begränsas av fyra faktorer. För det första har vi vår svarspopulation. Vi 

fick in 78 av 118 utskickade enkäter vilket innebär att det var 40 personer som inte svarade 

på enkäten. Anledningen varierar säkerligen från person till person men det är viktigt att 

ha i åtanke vid analys av data. Enkäten var ursprungligen öppen i 10 dagar, vilket medför 

att de personer som inte hade möjlighet att svara under dessa dagar exkluderas. Vi valde 

att ha enkäten öppen i sammanlagt 13 dagar för att fler personer skulle få tillfälle att fylla i 

den. Viktigt att komma ihåg är även att motivationen till att fylla i en enkät varierar från 

person till person, vilket vi inte kan påverka. Om en person har starka åsikter om något, 

positivt eller negativt, är risken att få extremvärden högre. Vi antar att de fåtal 

extremvärden som finns i vår studie inte påverkar slutresultatet märkbart. Främst på grund 

av att extremvärdena endast fanns på någon fråga inom våra index, inte hela områden eller 

hela enkäter. Exempelvis en fråga om professionella samtal med HBTQ-personer, men 

inte alla områden inom professionella samtal. 

En annan faktor som begränsar resultatet är vår urvalsmetod. Enligt Bryman (2011) 

innebär strategiskt urval att resultatet inte går att generalisera till hela populationen 

eftersom de valts ut till studiens ändamål. Vi begränsar oss till att enbart undersöka 

socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping, därav generaliseras resultatet dit så 

länge som socionomprogrammet inte förändras avsevärt. Det går inte att generalisera till 

andra socionomprogram i Sverige på grund av vårt urval. En annan anledning till att det 

inte går att generalisera är att socionomprogrammen kan skilja sig åt i utformning av kurser 

och innehåll.  

En tredje faktor som begränsar vår undersökning är att vi inte når ut till alla som vi vill 

undersöka. På grund av att vi inte fick tillgång till en lista med nuvarande och tidigare 

studenter blev vi begränsade till att använda oss av Facebook-grupper för att nå ut till så 

många som möjligt. Det gör att de som inte är medlemmar i gruppen samt de som inte har 

Facebook, saknar möjlighet att delta i studien.  

Avslutningsvis har vi vår fjärde faktor som är vårt val av frågor. Kan det vara så att våra 

enkätfrågor är ställda på ett sätt som gör att vi missar viktiga dimensioner eller att det 

begränsar oss och på så sätt inte får tillräcklig data. De kognitiva intervjuerna och 
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pilotenkäten hjälpte oss att få en bra överblick om vad vi fick in för information genom 

våra frågor. Till följd av att vi förde in pilotenkäten i SPSS märkte vi att vissa frågor gav 

mindre information och andra som gav oss mer information. Det är lätt att bli begränsad 

när följdfrågor inte kan ställas. Därför lades fokus på enkätfrågornas utformning, för att 

våra frågor ska mäta det vi vill mäta. 

5.5 Metoddiskussion 

Tidigare forskning kring socionomstudenters förberedelse inför arbetslivet har främst 

undersökts genom kvalitativa studier. Det innebär att ett fåtal perspektiv omfattas av 

studien och det finns möjlighet för forskarna att gå på djupet och ställa följdfrågor. Genom 

att använda oss av kvantitativa mätinstrument och analysmetoder fick vi möjlighet att nå 

ut till ett större antal människor och på så sätt få en större överblick av hur situationen ser 

ut, samt få en högre representativitet för studien. Fördelar vi finner med kvantitativ metod 

är att insamling av data inte krävde mycket tid, däremot tog det längre tid att analysera de 

inkomna svaren i SPSS. Med enkäter undviker vi risken att påverka respondenterna under 

tiden som de fyller i enkäten. En nackdel med det kan vara att frågor tolkas olika. I syfte 

att minska risken för feltolkningar genomfördes kognitiva intervjuer, vilka bidrog till att 

enkäten reviderades innan den skickades ut till huvudpopulationen. Vidare saknar vi även 

möjligheten att ställa följdfrågor, dock är inte syftet eller målet med studien att få in djupa 

och breda svar. Därav anser vi att enkät som mätinstrument var väl lämpat för studiens 

syfte och frågeställningar. 
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6. Slutsats 

Studiens resultat går inte att generalisera till alla socionomprogram i Sverige. Våra fynd är 

däremot intressanta och applicerbara för socionomprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping. 

I vår studie kommer vi fram att det finns ett starkt statistiskt samband mellan kunskap och 

förberedelse hos de nuvarande och tidigare socionomstudenterna på Hälsohögskolan i 

Jönköping. Hög upplevd kunskap leder till stark känsla av förberedelser, på samma sätt 

som låg kunskap hör samman med svag känsla av förberedelser. Vi förvånas inte över 

sambandet, däremot att sambandet var så starkt. Utifrån det känner sig majoriteten av 

studenterna förberedda, varav de flesta är neutrala eller positiva. Var tionde respondent 

känner sig oförberedd att ta sig an arbetslivet, vilket gör oss frågande till om 

socionomprogrammets ansvariga ska nöja sig där eller arbeta vidare för att ännu fler 

studenter ska känna sig redo inför arbetslivet. 

De ämnesområden som nuvarande och tidigare socionomstudenter upplever att de fått 

mest kunskap inom är juridik, forskning och samhällsproblem. Juridik skattas högst, vilket 

vi tror beror på socionomprogrammets upplägg, där 30 hp består av juridik vilket 

motsvarar en termin av sju. Första VFUn kan vara en annan bidragande faktor, eftersom 

den är inom myndighetsutövning vilket kan kopplas till juridik. Minst kunskap har 

respondenterna fått inom ledarskap/ledning. Där majoriteten (47 st av 78 st) valt de lägsta 

svarsalternativen (alternativ 1 eller 2) i enkäten. Vi har haft en kurs om ledarskap, där det 

ingick olika undervisnings- och examinationsformer. Det anser vi borde varit 

kunskapsgivande och därav är vi frågande till resultatet. Det andra lågt skattade 

kunskapsområdet är samtal med ett medelvärde på 2,79. Det innebär att respondenterna 

har näst lägst kunskap om samtal. Vi anser att siffrorna är väldigt låga, särskilt eftersom 

professionella samtal är en väldigt stor del av de yrken en socionom arbetar med 

(exempelvis kurator, biståndshandläggare, socialsekreterare). Å andra sidan är vi inte 

förvånade över de låga skattningarna från respondenterna då det enbart ges en 

femveckorskurs i ämnet. 

De undervisningsformer som tycks bidra till mest förberedelser inför arbetslivet som 

socionom är VFU och därefter är det föreläsningar.  Respondenterna i vår studie anser att 

VFU är det som varit allra mest givande, där medelvärdet ligger på 4,64. Detta trots att det 

sammanlagt endast är 22,5 hp VFU av socionomprogrammets 210 hp. Vi anser att det är 
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en snedfördelning i utbildningen. Utifrån vårt resultat hade det varit mer givande för 

socionomstudenterna att ha mer VFU. Salstentamen och rollspel är de undervisnings- och 

examinationsformer som bidragit till minst förberedelser. Medelvärdet för salstentamen 

ligger på 2,86. Resultatet kan bero på att vi som studenter under en kort tid skall läsa in 

mycket kunskap för salstentamen och sedan gå vidare till nästa ämne i utbildningen. 

Rollspel har näst lägst skattning med ett medelvärde på 2,92. Den låga skattningen går emot 

learning by doing teorin som säger att praktiska övningar är viktiga för inlärning. Vi 

misstänker att resultatet kan bero på att rollspelsövningar inte upplevs vara 

verklighetstrogna och att rollspel upplevs generande. Under rollspelsövningarna utvärderas 

studenterna, bedöms och får betyg utifrån det. Det kan leda till högre krav på prestation, 

vilket kan vara en annan bidragande faktor till varför rollspel skattas lågt.  

Studiens tydligaste resultat indikerar att VFU är det som socionomstudenter upplever som 

mest givande av det de får till sig genom utbildningen. Det ger stöd till learning by doing 

teorin som betonar vikten av att kombinera den teoretiska inlärningen med praktiska 

övningar och erfarenheter. Vårt förslag för att uppnå ökad känsla av förberedelse är att ha 

en till VFU-period på 7,5 hp, där samtal ska vara i fokus. Det skulle innebära att det finns 

tre olika VFU-perioder. Två stycken är på 7,5 med olika huvudfokus, myndighetsutövning 

och professionella samtal. Samtidigt ha kvar en VFU kurs på 15 hp som baseras på 

studentens önskemål.  

6.1 Betydelse för socialt arbete 

Det sammanlagda undersökningsresultatet visar på ett flertal styrkor och brister som kan 

gynna och bidra till fortsatt utveckling av socionomprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping. Fynden visar vikten av att kombinera teori och praktik, samt hur essentiell VFU 

är för socionomstudenternas upplevelse av förberedelse inför arbetslivet.  

Studien belyser utbildningens styrkor, såsom VFU, teoretisk kunskap om juridik, samt ett 

starkt samband mellan kunskap och förberedelse. Vi klarlägger även brister som otillräcklig 

kunskap kring samtal och ledarskap/ledning, samt att var tionde socionomstudent känner 

sig oförberedd inför arbetslivet. Genom att framhäva utbildningens styrkor och brister kan 

studien bidra till att utveckla socionomprogrammets utformning. På så sätt kan det ske en 

ökning av upplevd kunskap och förberedelse hos nyexaminerade socionomer.  

Inom yrkesområdet socialt arbete är studien av betydelse för att belysa vilka 

kunskapsluckor som kan finnas hos nyexaminerade socionomerna. Om arbetsgivare kan 
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få en bild av vad socionomstudenter upplever att de har respektive inte har kunskap om, 

kan exempelvis mottagandet av nyexaminerade socionomer förbättras och utvecklas 

utifrån det. Vi tror att om fler känner till socionomstudenters kunskapsnivå kan det 

underlätta för arbetsplatsens fortsatta kunskaps- och kompetensutveckling av sina 

socialarbetare. Vidare tror vi att socionomstudenters grad av förberedelser kan påverka 

effektiviteten och kvalitén på arbetet i organisationen. 

6.2 Vidare forskning 

Om studiens resultat beaktas, kan det vara givande för Hälsohögskolan i Jönköping att 

undersöka vidare varför socionomstudenterna inte anser att de har kunskap om 

ledarskap/ledning, trots att det finns en programkurs inom ämnet. Som tidigare nämnt är 

vi fundersamma kring det låga resultatet och orsaken till det. För vidare forskning och 

möjlighet att generalisera föreslår vi att fler eller djupare undersökningar görs för att hitta 

samband och skillnader mellan socionomprogrammen i Sverige.  

Det sammanlagda undersökningsresultatet pekar på att socionomstudenters VFU är en 

viktig faktor i inlärningen och implementeringen av kunskap. Ytterligare forskning som är 

mer fördjupad hade vi rekommenderat för att utveckla programmets upplägg. Även hur 

learning by doing kan tillämpas för att få ett mindre glapp mellan teori och praktik är ett 

intressant område att undersöka vidare. Främst hur det skulle kunna förändra och förbättra 

socionomprogrammets utformning.  

Avslutningsvis tror vi att liknande slutresultat kan påträffas på fler orter och om detta 

studeras vidare kan det förändra socionomutbildningen på en nationell nivå. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev till socionomstudenter termin 5 och 6. 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping som läser vår sjätte termin 

och i nuläget skriver vår C-uppsats.  

Enkäten vänder sig till dig som läser termin 5/6 på socionomprogrammet i Jönköping. Du 

har valts ut eftersom du studerar på Hälsohögskolan och för att din klass är näst på tur att 

ta socionomexamen/närmar sig examen. Dina synpunkter är viktiga för oss att få in då det 

kan bidra till utveckling av socionomutbildningen. Syftet med studien är att undersöka hur 

väl socionomstudenter upplever att utbildningen förbereder dem inför arbetslivet och 

jämföra det med examinerade socionomstudenters upplevelser.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan välja att avbryta när du vill. Vi kommer samla 

in och behandla enkäterna anonymt, vilket gör att vi inte kommer veta vilka som svarat 

eller vilken enkät som tillhör vem. Svaren vi får in kommer enbart användas i vår studie. 

Frågorna fokuserar på dina upplevelser av utbildningen och dess förberedelse inför 

arbetslivet. 

Undersökningen kommer finnas tillgänglig till och med 2018-XX-XX, och beräknas ta ca 

6 minuter att genomföra. 

 

Klicka på länken för att komma till undersökningen: 

xxx 

 

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss. 

 

Vänliga hälsningar, 

Elin Fondelius - foel1551@student.ju.se 

Isma Hodzic - hois1414@student.ju.se 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till tidigare socionomstudenter som tog examen 2018.  

Hej! 

Vi är två socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping som läser vår sjätte termin 

och i nuläget skriver vår C-uppsats.  

Enkäten vänder sig till dig som tog examen från socionomprogrammet i Jönköping 2018. 

Du har valts ut eftersom du har läst på Hälsohögskolan och har utbildningen färskt i 

minnet. Dina synpunkter är viktiga för oss att få in då det kan bidra till utveckling av 

socionomutbildningen. Syftet med vår studie är att undersöka hur väl socionomstudenter 

upplever att utbildningen förbereder dem inför arbetslivet och jämföra det med 

examinerade socionomstudenters upplevelser.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan välja att avbryta när du vill. Vi kommer samla 

in och behandla enkäterna anonymt, vilket gör att vi inte kommer veta vilka som svarat 

eller vilken enkät som tillhör vem. Svaren vi får in kommer enbart användas i vår studie. 

Frågorna fokuserar på dina upplevelser av utbildningen och dess förberedelse inför 

arbetslivet. 

Undersökningen kommer finnas tillgänglig till och med 2018-XX-XX, och beräknas ta ca 

6 minuter att genomföra. 

 

Klicka på länken för att komma till undersökningen: 

xxx 

 

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss. 

 

Vänliga hälsningar, 

Elin Fondelius - foel1551@student.ju.se 

Isma Hodzic - hois1414@student.ju.se 
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Bilaga 3 

Enkät till socionomstudenter termin 6 och till tidigare socionomstudenter som tog examen 

2018. 

(Frågan gällande nuvarande arbete ställdes endast till examinerade socionomer, ej till 

nuvarande studenter. Annars ställdes samma frågor till alla respondenter) 
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