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This study intends to examine the significance of internship for experience-based 
learning and employment opportunities for behavioral scientists, within higher 
education. The theoretical outset is experience-based learning. The methodological 
approach is quantitative, and the empirical material is collected through web-based 
surveys. The result indicates that there are more behavioral scientists who have 
studied the behavioral science program without an internship, than with an 
internship. The result also shows that there is, to some extent, a difference between 
behavioral scientists in relation to experience-based learning and employment 
opportunities. Furthermore, the result indicates that those who studied without an 
internship, preferred to study with an internship. 

 

Föreliggande studie syftar till att undersöka praktikens betydelse för 
erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare, inom 
högre utbildning. Studiens teoretiska utgångspunkt är erfarenhetsbaserat lärande. 
Den metodologiska ansatsen är kvantitativ och det empiriska materialet samlades in 
genom webbaserade enkäter. Resultatet tyder på att det är fler beteendevetare som 
studerat det beteendevetenskapliga programmet utan praktik, än med praktik. 
Resultatet visar även att det till viss del råder skillnad mellan beteendevetare i 
förhållande till erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter. Vidare 
indikerar resultatet att de som studerat utan praktik, hade föredragit att studera med 
praktik.  
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1. Inledning 

Olika utbildningsformer ger olika förutsättningar. En del av de högre utbildningarna syftar till 
att förbereda studenten inför arbetslivet. Samtidigt finns det idag utbildningsprogram på högre 
nivå, som inte har praktik som en del av utbildningen. Trots att programmen har en bred 
inriktning och ger stor grad varierande anställningsmöjligheter, kan det bli problematiskt att 
enbart studera teoretiskt under en utbildning, när studenterna sedan ska ta sig ut i arbetslivet. 
Enligt Högskolelag (1992:1434) 1 kap. 8 § 3 st. ska all utbildning på grundnivå utveckla 
studenters beredskap att möta förändringar i arbetslivet. I en rapport av Riksrevisionen 
(2009:28) framgår det finnas en variation mellan utbildningsprogram gällande i vilken 
utsträckning studenterna har möjlighet att etablera kontakter i arbetslivet. Utbildningen saknar 
rutiner för säkrandet av arbetslivsanknytning, vilket i sin tur begränsar studenternas 
anställningsbarhet.  

Utbildning kan betraktas som en målinriktad process, där människan genom någon form av 
undervisning utvecklar befintlig, eller skaffar sig nya kunskaper. Undervisningen kan ske på 
olika sätt, men om den skulle delas in i ”tänkande” och ”görande” skulle det bli tydligt och 
möjligt att grundligt jämföra olika utbildningar. Undervisningens förväntade följd, det vill 
säga lärandet, sker på olika sätt men faller ofta tillbaka till just tanke och handling. Det skulle 
kunna handla om teori och praktik som i viss utbildning saknar samverkan och därmed utgör 
en problematik, främst utifrån ett pedagogiskt synsätt. Synen på kunskap i samhället har länge 
har präglats av tanke och handling, vilket även har klassificerat kunskapen (Bergendal, 1990). 
Tänkarnas kunskap kännetecknas av den teoretiska kunskapen, där de som anser sig veta står 
på avstånd. Kunskap är mer än så, den kan även betraktas subjektivt och vara 
bunden till individens och verksamhetens omständigheter. Samhället har präglats av att 
kunskapssynen om att praktiken grundas i teori, alternativt att teorin föregår praktiken och 
förenas med tanken om att ”tänkarna” säger vad ”görarna” ska göra. Högskolan och andra 
institutioner för utbildning blir central för hur kunskapssynen ska vara i förhållande till 
samhällets. Högskolans kunskapssyn främjar de symboliska färdigheterna och på så 
sätt främjar ett synsätt som skiljer teori och praktik åt, där den teoretiska kunskapen vanligtvis 
går före. Detta syns tydlig då det görs en separation mellan utbildning och 
forskning. Forskningens resultat ska förmedlas genom utbildningen. (a.a.) 

När utbildningsformer till störst del baseras i teori och tänkande, blir praktik och görande 
bristande. Den högre utbildningens funktion kan betraktas som en del av grunden till på 
studentens lämplighet till att bli anställd, det vill säga anställningsbarheten (Lindberg, 2009). 
Det finns en betydande skillnad mellan att bli anställd och att vara lämplig till att bli anställd. 
En student kan vara anställningsbar, utan att faktiskt bli anställd. Den högre utbildningen bär 
därför på någon form av ansvar. Därmed blir det viktigt att utforma utbildningen efter vad 
som efterfrågas av arbetsgivare, vilket skulle innebära ett utbildningsinnehåll som är 
föränderlig i takt med arbetsmarknaden. Utbildningen ska på ett eller annat sätt vara till nytta 
för samhället och arbetslivet. Arbetsgivare förväntar sig en viss kompetens av nyexaminerade, 
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vilket det framstår sig finnas ett missnöje kring. Utbildningen ska framställa generiska eller 
överförbara färdigheter som, kan användas i olika sammanhang. (a.a.)  

Erfarenhetens betydelse kring utbildningen blir tydligt i de kvalifikationer som krävs i diverse 
jobbannonser där en arbetsgivare förväntar sig, föredrar och prioriterar de arbetssökande som 
har någon form av erfarenhet kring arbetet. För nyexaminerade som studerat utan praktik, kan 
det därmed dels bli svårt att ta sig ut i arbetslivet, men även svårt komma in i arbetet. Genom 
praktik har studenten möjligheten att lära av erfarenhet och dessutom skapa kontakter och 
nätverk som eventuellt kan bidra till en anställning efter avslutad examen. Dessutom har den 
studenten lärt sig både om arbetsplatsen och om arbetsuppgifterna, vilket sparar tid vid 
potentiell anställning. Det kan därmed bli mer attraktivt att anställa en nyexaminerad som har 
haft praktik.  

1.1 Forskningsproblem 

Det finns en avsaknad av praktik i vissa beteendevetenskapliga utbildningsprogram inom 
högre utbildning. Detta kan resultera i att beteendevetare ges olika förutsättningar och 
möjligheter både innan och efter avslutad utbildning, när det kommer till erfarenhetsbaserat 
lärandet och att ta sig ut i arbetslivet och axla rollen i det nya yrket. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka utbildade beteendevetares förutsättningar till 
erfarenhetsbaserat lärande och möjligheter till arbete samt hur förberedda de kände sig inför 
arbetslivet. Detta utifrån teori och praktik som ges inom högre utbildning. Med teoretisk del 
avses i föreliggande studie den kunskap som skapas i akademisk miljö. Med praktisk del 
avses den kunskap som skapas under den praktikperiod då studenter befinner sig i en yrkes- 
eller arbetsmiljö.  

1.3 Frågeställning 

(i) På vilket sätt förutsätter praktiken erfarenhetsbaserat lärande? 

1.4 Hypoteser 

(H1) Beteendevetare med utförd praktik i utbildningsprogrammet har större möjlighet 
till anställning efter avslutad utbildning,  än beteendevetare utan utförd praktik. 

(H2) Beteendevetare med utförd praktik i utbildningsprogrammet känner sig mer redo 
inför arbetslivet, än beteendevetare utan utförd praktik. 

(H3) Beteendevetare utan utförd praktik i utbildningsprogrammet hade föredragit att ha 
praktik. 
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2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning, om teori och praktik inom högre utbildning, för en 
bredare förståelse av forskningsområdet.  

2.1 Litteratursökning 

Den tidigare forskningen söktes fram med hjälp av databaserna ERIC EBSCOHost 
och SwePub, av vilken den förstnämnda är på engelska och den andra på svenska. 
Sökningarna begränsades till enbart granskade vetenskapliga texter, peer-reviewed eller 
refereed-granskad. I ERIC EBSCOHost användes sökorden internship*, higher education*, 
perception*, employability*, i olika kombinationer. Utifrån den sökningen valdes tre 
vetenskapliga artiklar. I SwePub användes sökorden lärande*, teori*, praktik* och högre 
utbildning*, även dessa i olika kombinationer. Utifrån den sökningen valdes två vetenskapliga 
artiklar.   

2.2 Praktik och arbetslöshet 

Det har genomförts undersökningar i syfte att se hur praktik i högre utbildning inverkar på 
arbetslösheten. Patrícia Silva et al. (2016) skriver i artikeln The million-dollar question: can 
internships boost employment?, om problematiken kring den enorma ungdomsarbetslösheten i 
Portugal, som år 2013 låg på över 30 procent. Trots att personer med högre utbildning inte 
tenderar att bli arbetslösa, uppmanades regeringen och högskolorna att agera. Detta 
resulterade i att högskolor investerade stora resurser i att utveckla utbildningen och förbättra 
studenternas kontakt med arbetsmarknaden, genom bland annat att implementera praktik i 
utbildningen. (a.a.) Undersökningen utfördes med syftet att belysa gapen som finns mellan 
utbildning och praktik. Studien behandlar främst frågorna: hur effekterna av praktik har blivit 
inom utbildningen, och i vilken mån denna effekten gäller för vilken typ av institution. 
Genom att forma variabeln ”arbetslöshetskursdifferens” gjordes en jämförelse av 
arbetslöshetsgraden för varje examen på grundnivå och den portugisiska arbetslösheten för 
akademiker. Jämförelsen gjordes under perioden innan och efter praktik infördes i 
programmen, för att kunna visa på ett tröskelvärde för om de studenter som slutförde praktik 
inom utbildningen, var bättre skyddade mot arbetslösheten. Resultatet för undersökningen 
visar att implementeringen av praktikplatser orsakar en statistiskt signifikant förändring i 
variabeln ”arbetslöshetskursdifferens”, oavsett tidsintervallet efter avslutad examen. 
Resultatet bidrar med stöd för att behovet av integrationen mellan utbildning och arbetslivet 
finns, och att utbildningar som har praktik inom programmen, har en tendens att förbättra 
kandidatarbetet. Resultatet visar även att det inte endast är praktiken i sig som påverkar 
anställningen, utan även hur praktiken organiseras i utbildningen. Patrícia Silva et al. (a.a) 
skriver att resultatet stärker nödvändigheten av att införa obligatorisk praktik på alla högre 
utbildningar på grundnivå.  
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2.3 Praktikens värde och självuppfattning av 
anställningsbarhet 

Michael Hergert (2009) skriver i sin artikel Student Perceptions of the Value of Internships in 
Business Education, om en undersökning angående studenters perspektiv på praktikens värde. 
Genom enkäter fick studenter inom ett handelsprogram på ett universitet, efter avslutad 
praktik betygsätta värdet av praktiken på en likertskala från 1 till 5 där låg en siffra 
motsvarade lågt värde av praktiken, samt en hög siffra motsvarade att praktiken var värdefull. 
Medelvärdet för variabeln resulterade 4,1, vilket indikerar att studenterna upplevde praktiken 
som värdefull. Praktikens värde även är kopplat till den pedagogiska inställningen och den 
demografiska profilen hos studenten. Värdet av praktiken maximeras genom lärarens sätt att 
strukturera och integrera erfarenheten med den teoretiska bakgrunden. Hergert (a.a.) redogör 
att det är uppenbart att studenter värdesätter praktiken och bör därför vara centralt i 
handelsutbildningen i nutid. 

Praktikens betydelse inom utbildning har även forskats på genom studenters egen uppfattning 
av deras anställningsbarhet. Eivis Qenani, Neal MacDougall och Carol Sexton 
(2014) skriver i deras artikel An Empirical Study of Self-Perceived Employability: Improving 
the Prospects for Student Employment Success in an Uncertain Environment, om en 
undersökning på den självupplevda anställningsgraden eller anställningsbarheten hos 
studenter. Undersökningen baseras i hur studenternas egen medvetenhet och förväntningar till 
att bli anställda. Självbemästring och självuppfattning skriver författarna har en nära koppling 
till kompetens, förståelse och metakognition. Självuppfattningen av anställningsbarhet är 
viktigt, särskilt för nyexaminerade studenter. Att känna sig anställningsbar ger studenten en 
känsla av säkerhet, självständighet, motivation och bättre arbetsprestation, hälsa och en känsla 
av att vara tillfredsställd över livet. Att vara anställningsbar berör dels individens individuella 
uppfattningar av situationer, men även kunskap och färdigheter. Det handlar också om att ha 
ett socialt kapital och ökad medvetenhet av arbetsmarknaden samt attityder, 
personlighetsdrag och värderingar. Det finns även externa faktorer som kan ha påverkan på 
anställningsbarheten där bland annat ålder och kön spelar in. Resultatet på enkäten visar 
att praktiken är en av de faktorer som ger studenten en känsla av självansvar och därmed även 
en känsla av anställningsbarhet. Genom studentens yrkeserfarenhet på en praktikplats ökar 
studentens upplevda anställningsbarhet med 250 procent. Lärande relaterat till arbetet bör 
därför bli en del av och eventuellt en obligatorisk del av den akademiska erfarenheten genom 
att etablera samarbete mellan universitet och företag. Detta kan hjälpa studenter att få praktisk 
och arbetsrelaterad erfarenhet, ökat självförtroende och därmed öka deras anställbarhet. 

2.4 Reflektion i praktik 

I Thomas Winmans (2014) artikel Lärande i teori och praktik utförs en analys av 
styrdokument för verksamhetsförlagda utbildningsmoment som med olika utbildningsformer 
ska utforma kunskap. Undersökningen avgränsas till en socialarbetarutbildning och ett 
personalvetarprogram i Sverige. I artikeln belyses problematiken angående relationen mellan 
teori och praktik som genom reflektion ska kunna bildas. Winman (a.a.) förklarar att 
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kunskapsutveckling i förhållande till verksamhetsförlagda utbildningsmoment kan studeras 
från olika perspektiv, men belyser främst lärande i reflektion. Reflektion är en process och 
aktivitet där erfarenhet är betydande när det kommer till lärande och kräver stöd i 
utbildningssammanhang. I verksamhetsförlagda utbildningsmoment befinner sig studenten 
mellan skola och yrke samtidigt som de utbildar sig. Författaren skriver om reflektion som en 
förutsättning för studenter att förena teori och praktik. Att reflektera i eller efter en situation 
kan ses som en utvecklande process där studenten kan bli medveten om det omedvetna och 
därmed vara kritiskt ifrågasättande. Winman (a.a.) lyfter även att det endast är genom den 
verkliga yrkesrollen som studenten i arbetslivet tar sig an, som det ger en faktisk möjlighet att 
reflektera kring relation mellan teori och praktik. Resultatet i undersökningen pekar på att 
verksamhetsförlagda utbildningsmoment betraktas som en pedagogisk form av komplettering 
som är stödjande för studenterna i deras utveckling av kunskaper och färdigheter. 
Verksamhetsförlagda utbildningsmoment är viktiga för att studenters utvecklande av 
kunskaper inom olika aktivitetsfält. Trots att denna typ av utbildning oftast begränsar 
praktiken till ett aktivitetsfält, erbjuder det en möjlighet till kombination av teoretisk och 
forskningsbaserad kunskap tillsammans med kunskap som finns i och nås i själva 
verksamheten. 

Ämnet berörs även i artikeln Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – 
scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk 
verksamhet, av Margaretha Häggström och Anna Udén (2018). Häggström och Udén (a.a.) 
redogör en modell för hur lärarstudenter kan förstå och koppla samman den teoretiska 
grunden som ges i högskoleförelagd utbildning, till det praktiska arbetet i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Författarna lyfter problematiken som studenterna tycks ha 
kring att se förhållandet mellan högskoleförelagd utbildning och verksamhetsförlagda 
utbildning. Studenterna tycks även ha svårt med att se betydelsen av teorier. Det är svårt 
att uttala och beskriva den kunskap som formas genom erfarenhet, trots att den består till en 
stor del av yrket. Praxisteori handlar om att reflektera om den praktiska situationen utifrån 
egna erfarenheter samt tolkning och värdering av olika teoretiska ställningstaganden. Därmed 
blir det svårt att utföra praxisteori, om det inte finns någon teoretisk förståelse. Reflektionen 
ska röra frågorna om vad, hur och varför något ska ske på ett visst sätt. Häggström 
och Udén (a.a.) skriver att det i studentbeskrivningar från lärarutbildningar framgår att 
studenter själva inte upplever sig ha tillräckligt med färdigheter och kunskaper i vissa frågor. 
Detta kan bero på att utbildningen inte berör dessa frågor på ett tillfredställande och effektivt 
sätt. Alternativt kan det handla om att studenten inte har kunnat koppla teorin till egna 
erfarenheter, vilket resulterar att teoretiska kunskaper inte förankras i praktiken. Kunskapen 
går från den ena till den andra genom intellektuella och praktiska redskap som vi lär oss att 
behärska. Modellen beskrivs med tre överlappande cirklar omslutande av en stor cirkel. Den 
stora cirkeln förklarar den övergripande teoribildningen, som ska vara sammanhängande med 
de tre inre cirklarna. De inre cirklarna består av metod, teknik och specifik teori, vilka 
besvarar frågorna vad, hur och varför. Den övergripande teorin stödjer den specifika teorin 
och avgör metoden och tekniken. Genom denna modell blir det tydligt för hur kopplingen 
mellan teori och praktik är betydande för hur lärarstudenterna genom högskoleförelagd 
utbildning och den teoretiska kunskapen, ska agera i verksamheten och praktiken. 
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3. Teoribakgrund 

Följande del tar upp de teoretiska perspektiv som speglar utgångspunkten för studien, som i 
diskussionen sätts i relation till resultatet. Den teoretiska referensramen för studien har sin 
utgångspunkt i erfarenhetsbaserat lärande som nedan presenteras utifrån olika teoretiker.  

3.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

Erfarenhet som kunskap har inte varit självklar genom alla tider. År 1916 utvecklar John 
Dewey distinktionen mellan individ och samhälle samt utbildningens roll i 
demokratiseringen. Dewey (1999) beskriver förändringen från Platons tid då erfarenheten 
handlade om olika sätt att göra saker på, till att på senare tid bli ett erkänt kunskapsinnehåll 
med en större teoretisk acceptans. Erfarenhetens aktiva del handlar om att prova och testa, det 
vill säga görandet. Den passiva delen handlar om att gå igenom det som görs. Erfarenheten 
grundas därmed i förhållandet mellan att människan erfar något och sedan använder det till 
något. När en aktivitet genomförs, uppkommer en förändring i människan som bidrar till 
lärandet. Att lära av erfarenhet, är att kunna förknippa den aktuella situationen med det som 
blir dess följd. Dewey (a.a.) beskriver även erfarenhet i förhållande till reflektion. En fas i 
erfarenheten handlar om prövandet, vilket människan gör tills hon lyckas. Det är frågan om 
människans insikt att ett visst sätt att handla har en viss följd, utan att veta hur. Genom att 
analysera börjar människan att förstå sambandet och kopplingar mellan handling och följd, 
vilket öppnar för hennes praktiska kontroll. När hon upptäcker dessa samband påbörjas 
tänkandet, vilket förändrar eller utvecklar erfarenheten till reflekterande erfarenhet. Det som 
är säkert, är det som är fullbordat och därför blir tänkandet den fas i erfarenheten som är 
osäker. Det handlar om att noga undersöka och inspektera för att sedan kunna uppnå en 
slutsats. Tänkandet kan även betraktas som ett vågspel där säkerheten inte kan säkras i förväg. 
Inte förrän resultatet finns kan slutsatsen dras, och fram till dess består tänkandet av 
hypoteser. Dessa två processer bör vara en följd av varandra för att erfarenheten och därmed 
lärandet ska bli meningsfull.  

David Kolb (2014) kan betraktas som en arvtagare till Dewey och publicerade år 1984 en 
utveckling av teorin, vilken benämns som Experiantal Learning, erfarenhetsbaserat lärande. 
Människor är unika, liksom andra organismer på planeten och har en anpassningsförmåga, 
inte enbart gällande dess fysiska form, utan även själva identifikationen i processen som 
handlar om lärande. Kolb (a.a.) beskriver Experiental learning theory (ELT) lärande utifrån 
ett dynamiskt perspektiv där lärandet är som en cykel som drivs av handling/reflektion och 
erfarenhet/abstraktion. Lärandet definieras som ”the process whereby knowledge is created 
through the transformation of experience” (Kolb, 2014, s.51). Därmed blir lärandet en 
kombination av processerna att förstå och omskapa. Föreståendet av erfarenheten handlar om 
att ta till sig informationen medan omskapandet av erfarenheten handlar om att bearbeta 
informationen och använda den i interaktion med andra.  
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Kolb (2014) beskriver lärandecirkeln genom fyra lärandemodeller, där de två och två är 
dialektiskt relaterade till varandra. Den konkreta upplevelsen, och det abstrakta lärandet 
handlar om förståendet medan reflekterande observation och aktivt experimenterande handlar 
om omskapandet. Samtidigt finns det ytterligare ett samband som håller samman och ringar in 
cykeln. Den konkreta upplevelsen, handlar om den känsla och det intryck som situationen ger. 
Denna del lägger grunden för att det ska kunna ske en reflektion och observation. I 
reflektionen uppmärksammas alla element i observationen för att därefter kunna bearbeta 
dessa. Den lärande försöker genom att beskriva situationen, även förstå den genom att sätta 
den i relation till tidigare erfarenheter. Genom reflektionen kan det sedan ske ett abstrakt 
lärande, vilket den lärande kan använda sig av för att skapa nya antaganden för att därefter 
aktivt experimentera och skapa nya erfarenheter. Processen i cykeln grundas i att det 
idealistiska lärandet sker när den som lär når alla faserna. Det handlar med andra ord om ett 
helhetshetsperspektiv på lärande som ständigt är föränderligt, där upplevelser, handlingar och 
erfarenheter är det som förenar människan. Kolb (a.a.) beskriver att erfarenhetsbaserat lärande 
grundas i att erfarenheten efter reflektion bidrar till kunskap i två olika former; social kunskap 
och personlig kunskap. Social kunskap existerar inte självständigt hos människan, men 
omskapas däremot konstant genom personlig erfarenhet. Det handlar således om människans 
konkreta lärande som sker genom kulturellt knutna symboler, språk och artefakter för att 
kunna uppfatta, reflektera och se samband mellan den aktuella situationen och tidigare 
personlig erfarenhet. Personlig kunskap blir därmed relationen och övergången mellan det 
externa, det vill säga social kunskap och den interna, personliga erfarenheten. Den sociala 
kunskapen är en stor del abstrakta lärandet i lärandecykeln, vilket kan relateras till den 
formella utbildningen. Utbildningen förklarar Kolb (a.a.) är ett stöd och bär ett ansvar för 
social kunskap och därmed individuell utveckling.   

Figur 1. Fritt efter Kolbs lärandecykel. (Kolb, 2014, s. 51). 
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3.2 Praktik och teori 

Eva Ellström, Bodil Ekholm och Per-Erik Ellström (2003) problematiserar erfarenhetsbaserat 
lärande i relation till nytänkande, utveckling och praktik. Tre perspektiv presenteras där det 
första handlar om teori först–praktik sedan, som baseras i att människans praktiska handlande 
är en följd av teoretiska kunskaper. Processen går från att veta vad till att veta hur, för att 
därefter kunna automatisera kunskapen till färdighet. Perspektivet kan förstås genom 
vanligheten att i både utbildning och arbetsliv först redogöra för teoretiska begrepp, för att 
därefter tillämpa det i praktiskt handlande. Frågan om i vilken grad människan kan använda 
teoretisk kunskap i det praktiska arbetet, har genom forskning visats vara problematiskt då 
den teoretiska kunskapen har visat sig vara otillräcklig för att stödja och tillämpas i praktiken. 
Ellström m.fl. (a.a.) belyser att den formella utbildningen som ges, oftast är kunskap som inte 
har en tydlig koppling till praktiken, utan som tillhör en abstrakt verklighet. Problemet 
beskrivs ha att göra med att utbildningen oftast är ofullständiga lärprocesser, där människan 
inte ges utrymme för att förena den teoretiska kunskapen med praktiska sammanhang. Bristen 
eller kritiken ligger med andra ord inte mot den teoretiska kunskapen, utan mot att det saknas 
tydliga kopplingar mellan teori och praktik.  

Det andra perspektivet som redogörs är praktik först–teori sedan, som baseras i att 
människans praktiska handlingar är grunden för den teoretiska kunskapen. Det praktiska 
handlandet sätter igång tänkandet, som därmed utvecklar lärandet. Inom detta perspektiv är 
praktikgemenskap ett viktigt begrepp för att förstå hur människans lärande och identitet 
formas genom deltagandet. Det sociala och kulturella nätverket grundar ett gemensamt sätt att 
tänka, vilket påverkar människans sätt att handla på. Denna typ av kunskap är dock oftast 
knuten till specifika sammanhang, vilket gör det svårt för människan att omvandla och 
använda i andra situationer. På många arbetsplatser sker lärandet genom deltagandet i 
arbetsprocessen, där människor tillsammans handlar. För att detta perspektiv ska vara 
meningsfullt krävs det att människan har en nyfikenhet till utveckling och förändring, som 
öppnar till ny kunskap. Det handlar om en process där det sker en reflektion, individuellt eller 
i gemenskap, för att betrakta situationen från ett annat perspektiv. När människan prövar sig 
fram, sker en förändring i tanke och handling, och reflektionen i eller efter handlingen, ger 
människan en ny synvinkel och ny kunskap. (Ellström m.fl., 2003) 

Det tredje perspektivet presenterar Ellström m.fl. (2003) som samspel mellan teori och 
praktik, som baseras i en lärandeprocess där det sker en växelverkan mellan teoretisk kunskap 
och praktisk kunskap. Detta innebär att det erfarenhetsbaserade lärandet är en utgångspunkt 
för tolkning av teoretisk kunskap. Samtidigt ger den teoretiska kunskapen möjlighet till 
praktiskt handlande, för att kunskapen ska kunna bli till kompetens. I praktisk handlande 
kombinerar människan sina kunskaper från olika källor, där teoretiska och praktiska 
kunskaper integreras.
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4. Metod 

I följande del av studien presenteras studiens ansats, samt det ontologiska och 
epistemologiska perspektivet. Vidare redogörs för studiens tillvägagångssätt.  

4.1 Metodologisk ansats 

Valet av metod grundas i filosofiska ställningstaganden av ontologi och epistemologi. Det 
handlar om hur verkligheten och kunskapen ska betraktas, som blir avgörande för vilken 
metodisk ansats undersökningen bör ha. Studiens perspektiv är även avgörande för hur 
resultatet betraktas och presenteras och dessa perspektiv är genomgående i hela studien. 
Forskningsproblemet berör examinerade beteendevetenskapliga studenters uppfattning av 
teoretiska och praktiska delen inom högre utbildning, i relation till erfarenhetsbaserat lärande 
och arbetsmöjligheter. Det innebär att det är någon form av samband mellan dessa variabler 
undersöks, vilket är en viktig faktor i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Det är teorin och 
hypoteserna är som styr datainsamlingsprocessen, för att därefter kunna bekräfta eller förkasta 
hypoteserna. Det handlar om att beskriva företeelsen samt ringa in varför det är på ett vis 
(a.a.). Med ovanstående motivering faller sig kvantitativ ansats med surveyundersökning 
naturligt.  

Den valda ontologisk ståndpunkten i föreliggande studie är objektivism. Det som undersökts 
betraktas som ett objekt med diverse regler och riktlinjer som utsatt respondenterna för tryck 
att följa de regler och krav som angivits. Respondenterna har befunnit sig i en utbildning med 
regler som ska följas och uppgifter som utföras, med olika förutsättningar vilket i sin tur har 
påverkat dem. (Bryman, 2011) Denna studie ämnar till att upptäcka mönster och 
regelbundenheter samt orsak och följder, vilket Bryman (a.a.) karaktäriserar som positivistiskt 
i egenskap av kunskapsteoretisk ståndpunkt. Genom naturvetenskapliga metoder genereras 
teorier och hypoteser som kan prövas och därefter tolkas genom lagmässiga förklaringar.  

Trots att ovan beskrivna förhållningssätt präglar studien, är det svårt att hålla ett helt objektivt 
synsätt. Varje individ har olika syn på kunskap och verklighet, vilket gör att en tolkning alltid 
kommer att finnas. Människan är och blir en del av kunskapen och forskningsprocessen när 
hon prövas, och trots att den ena är olik den andra kan det upptäckas mönster och 
lagbundenheter som är av förklarande slag.   

4.2 Datainsamling 

Undersökningens grundas i att utifrån ett mål söka information från relevanta personer, vid en 
specifik tidpunkt. Därmed blev surveyundersökning en relevant forskningsstrategi, där 
datainsamling gjordes genom en webbaserad enkät. Datainsamlingen skedde med stöd utifrån 
Denscombe (2018) och Bryman (2011). 

Webbaserad enkät förutsätter en undersökning med bred översikt över hur forskningsfältet ser 
ut (Denscombe, 2018). Det handlar om empirisk forskning, att undersöka något för att 
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därefter förnya kunskaper (a.a.). Surveyundersökning via internet har fördelen att inom en 
viss tidsram samt med bred geografiskt täckning, nå ut till många respondenter vilket var 
betydelsefullt i föreliggande undersökning. Både datainsamlingen och datahanteringen 
effektiviserades i och med enkelheten i att fylla i enkäten samt kodningen som lätt kunde 
sparas och överföras till andra program. Eftersom enkäter är en datainsamlingsmetod där 
respondenten själv läser och svarar på frågorna, var det viktigt att skapa ett instrument som 
var tydligt och lättförståeligt, genom att bland annat ha en relativt kort enkät med få öppna 
frågor, enkelt språk och utformning (Bryman, 2011). Enkäten bestod av 25 frågor, uppdelade 
i fyra teman. Majoriteten av frågorna var slutna frågor, där respondenten hade möjlighet att 
välja mellan olika svarsalternativ, alternativt svara i kort text. 

4.3 Urval och avgränsning  

I studien genomfördes två olika icke-sannolikhetsurval, i olika etapper. Icke-
sannolikhetsurval som urvalsmetod valdes med motivering att det i detta fall skulle vara svårt 
att få kontakt med den totala populationen och därmed heller inte möjligt att inkludera ett 
tillräckligt stort urval som kunde representera populationen. I detta fall var det i princip 
omöjligt att inom tidsramen redogöra för alla beteendevetare i hela Sverige. Urvalet för 
studien avgränsades därför i första etappen till alla beteendevetare som vid undersökningens 
tidpunkt var medlemmar i den slutna gruppen ”Nätverket för beteendevetare” på Facebook. 
Urvalet kan benämnas som att respondenterna är självvalda, i den bemärkelsen att endast 
gruppen var utvald utifrån undersökningens syfte, men de enskilda medlemmarna i gruppen 
valde själva att ställa upp som respondenter till undersökningen. I den mening betraktades den 
uppkopplade gruppen som en intressegrupp, som utgjorde ramen för urvalet.  

Ett icke-sannolikhetsurval kan trots det fortfarande åstadkomma ett representativt urval 
genom ett så kallat ändamålsmässigt urval, där urvalet görs utifrån människors expertis eller 
erfarenheter (Denscombe, 2018).  I den slutna gruppen på Facebook, fanns endast personer 
som inkluderade relevanta faktorer och till stor del stämde överens med resterande i 
populationen, vilket enligt Denscombe (a.a.) är viktigt för att kunna betrakta resultatet som 
representativt. För att vara säker på den saken, gjordes en filtrering i första frågan av enkäten. 
I och med att intresset för studien enbart omfattade beteendevetare som studerat det 
beteendevetenskapliga programmet, var det enbart de personerna som uppfyllde kriterierna att 
delta i undersökningen och därmed diskvalificerades de som läst fria kurser eller annat.  

I andra etappen gjordes ytterligare ett icke-sannolikhetsurval, ett subjektivt urval. I denna 
process var avsikten att få värdefull information från utvalda i populationen. Det fanns en 
kännedom om att den utvalda gruppen hade särskild relevans för en del i undersökningstemat, 
det vill säga den del i enkäten som innefattade frågor om praktik, som hade ett stort bortfall i 
första urvalet. Urvalets inverkan på resultatet diskuteras vidare under rubriken 
metoddiskussion.  
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4.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Genomgående för studien är ställningstaganden för god forskningssed, som grundas i 
Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiken har i föreliggande studie tagits hänsyn till genom 
de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

I inlägget som publicerades i den sluta gruppen, sammanfattades studien kort för att 
medvetengöra respondenterna om betydelsen av undersökningen. I andra etappen, då första 
kontakten togs med Lunds Universitet, gjordes en mer utförlig beskrivning av vikten i att 
komma i kontakt med beteendevetarna för undersökningens resultat. På första sidan av 
enkäten bifogades missivbrevet, där det togs i beaktande att tydligt förklara syftet med 
undersökningen samt att deltagandet var frivilligt (bilaga 1). I missivbrevet tydliggjordes även 
vem jag är och hur kontakt kunde ske vid eventuella frågor, samt att studien är ett 
examensarbete i pedagogik och att den slutligen skulle återfinnas på DIVA. Enkäten 
konstruerades på ett sådant sätt att det inte går att utläsa vem som deltagit. Bortsett från kön, 
ålder och högskola alternativt universitet denne studerat på, ställdes det inga personliga frågor 
i enkäten. Dessutom presenteras inga enskilda eller avvikande svar i studien i koppling till 
bakgrundsvariablerna i resultatet, för att utesluta risken för identifiering av respondenterna. 
Data har behandlats konfidentiellt, då inga obehöriga har tagit del av respondenternas svar. 
Dessutom har insamlad data endast använts i syfte för föreliggande undersökning och inget 
annat.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) innefattar reliabiliteten tre delar; stabilitet, intern reliabilitet samt 
interbedömarreliabilitet. Hög reliabilitet, etablerar en tillförlitlig studie. Stabiliteten handlar 
om att resultatet för studien är så pass säkert, att det vid en replikation inte skiljer sig åt. Den 
interna reliabiliteten baseras i vilken utsträckning de framtagna indikatorerna är pålitliga och 
följdriktiga, för undersökningens skala. Interbedömarreliabiliteten handlar om hur resultatet 
tolkas på samma sätt, av olika observatörer. Bryman (a.a.) Arbetet med reliabiliteten 
innefattade främst i utförlighet av beskrivningen av varje del i processen. För att öka 
möjligheten till att så många respondenter som möjligt skulle uppfatta frågorna på samma 
sätt, användes dels ett relativt vardagligt språk men även definitioner av de begrepp med 
bredare innebörd. Genom en pilotstudie kunde obegripliga ord och formuleringar korrigeras. 
Dessutom kontrollerades inkodningen av data noggrant, för att utesluta felinmatning.  

Validiteten handlar om huruvida det som avses mätas, också mäts. Hög validitet, etablerar en 
giltig studie. Det kan handla om de framtagna indikatorerna i undersökningen, verkligen 
mäter ett visst begrepp. (Bryman, 2011) Arbetet med validiteten innefattade till störst del 
giltigheten i studien utifrån de begrepp som avsågs att mätas. En del av validiteten handlar 
även om generaliserbarheten, det vill säga i vilken uträckning resultatet kan generaliseras till 
den totala populationen. Det krävs ett representativt urval, lämpligen sannolikhetsurval för att 
avlägsna skevhet. (a.a.) Det tillvägagångssätt som i föreliggande studie blev av betydelse var 
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samtidigt validitet. Bryman (a.a.) skriver att ett nytt mått på begreppet kan utformas, utifrån 
givna kriterium som exempelvis kan skilja människor emellan. Validiteten kan utifrån 
ovannämnda sätt avgöras i förhållande till om undersökningen visar på samband som kan 
fastställas. Resultatet för studien betraktades med stor försiktighet och omfattar enbart de 
respondenter som medverkat i undersökningen. För att öka validiteten i studien utformades 
och bearbetades enkätfrågorna tätt intill syftet och hypoteserna. Vidare diskuteras 
reliabliteteten och validiteten för föreliggande studie, under rubriken metoddiskussion.  

4.6 Bortfallsanalys 

För att uppnå hög svarsfrekvens, togs Denscombes (2018) strategier i beaktande under 
processen, där den första innefattar val av respondenter. Genom att välja en specifik sluten 
grupp på Facebook och alumnerna från Lunds Universitet, riktades enkäten endast till 
lämpliga respondenter för undersökningen. Två andra strategi grundas i intresset för ämnet 
samt redogörelse av att deltagandet gör skillnad. Medlemmarna motiverades både i inlägget 
och i missivbrevet till att delta i och med att ämnet berör deras utbildning och 
anställningsmöjligheter, samt att deras svar eventuellt skulle kunna bidra till en förändring. 
Andra strategier som beaktats är att följa upp uteblivna svar och att ge information om 
svarsförloppet. I samband med påminnelse, gjordes en kort redogörelse för hur svarsförloppet 
såg ut och en motivering till orsaken att det behövdes fler respondenter.  

4.6.1 Externt bortfall 

Hur pass representativt ett urval är, kan i ifrågasättas i förhållande till undersökningens 
bortfall (Bryman, 2011). I första etappen var det svårt att bedöma om bortfallet var högt eller 
lågt. Å ena sidan för att enkäten inte skickades ut till ett bestämt antal enskilda personer, å 
andra sidan för att det inte framgick hur många av medlemmarna i gruppen som under den 
specifika tidsperioden för enkäten var aktiva. Människor är aktiva vid olika tidpunkter vilket 
medvetet medförde risken att andra inlägg kunde publiceras innan gruppmedlemmen hunnit 
se enkäten, vilket kan ha bidragit till att den föll bort från första sidan. Dessutom var 
eventuellt inte alla medlemmar varken aktiva på Facebook eller i den slutna gruppen. Detta 
medförde ett mörkertal som föll bort från urvalet, som omöjligt kunde urskiljas eller påverkas. 
Det kan även vara så att flertalet av medlemmarna kände sig som en i mängden och bläddrade 
förbi enkäten, eftersom den inte var skickad personligen till dem. En annan aspekt till det 
externa bortfallet är att det eventuellt saknades ett genuint intresse berörande ämnet hos 
medlemmarna i gruppen. Av 2465 medlemmar i slutna gruppen ”Nätverket för 
beteendevetare” på Facebook, var det 92 som deltog i enkäten. I den andra etappen var det 
externa bortfallet tydligare att utläsa. Enkäten skickades ut till 68 registrerade alumner, varav 
26 deltog i enkäten. Detta resulterar en svarsfrekvens på 38 procent.  

4.6.2 Internt bortfall 

Totalt var det 118 beteendevetare som svarade på enkäten, varav ett omedelbart bortfall 
uppstod i första frågan på 21 respondenter (18 procent). Detta bortfall var förväntat, i och med 
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att dessa innefattade de respondenter som inte studerat beteendevetenskapliga programmet, 
utan fria kurser eller annat. Detta innebar att det var 97 beteendevetare som studerat 
programmet, som svarade på enkäten, vilket resulterade en svarsfrekvens på cirka 82 procent. 
I och med att enkäten bestod av en stor förgrening, varierade svarsfrekvensen på dessa teman 
relativt mycket, däremot inte lika mycket inom varje enskilt tema. Bortfallet och dess 
inverkan på hur resultatet betraktats, diskuteras vidare i metoddiskussionen.  

4.7 Genomförande 

Arbetet startade i undersökandet av forskningsfältet och utformning av forskningsproblemet. 
Därefter utvecklades ett syfte och möjliga hypoteser. Sedan påbörjades sökandet och 
fördjupningen av tidigare forskning. I och med att syftet med studien redan från början var 
specificerat, uppstod svårigheter med att hitta forskning som berörde ämnet på samma sätt. 
Trots det, fanns det forskning som var relevant och samtidigt beskrivande för hur ämnet 
tidigare forskats kring. I samband med sökningen, påbörjades även fördjupning av de utvalda 
teoretikerna. Utifrån sökningens resultat, sammanställdes såväl tidigare forskning som 
teoribakgrund och därefter fortsatte arbetet med konstruerandet av enkäten. Trots att 
undersökningens grundläggande syfte tar sin grund i, och har koppling till den tidigare 
forskningen och teorin, betraktades föreliggande undersökning som relativt fristående.  

Enkätfrågorna utformades främst utifrån syftet och frågeställningarna som ramverk, medan 
den tidigare forskningen och teorin blev som ett stöd för perspektivet på forskningsproblemet. 
Med det digitala verktyget (Google frågeformulär, 2019) konstruerades en webbenkät, som 
blev instrumentet för datainsamlingen. Vid utformningen av enkäten gjordes en förgrening 
vid frågan om respondenterna studerat programmet med eller utan praktik. Detta innebar att 
delen om ”praktik i utbildningen” av enkäten, enbart kunde nås av de respondenter som 
studerat programmet med praktik. Innan enkäten publicerades, genomfördes en mindre 
pilotstudie på fem respondenter för att korrigera det som uppfattades som obegripligt eller 
irrelevant. Därefter publicerades enkäten i den slutna gruppen ”Nätverket för beteendevetare” 
på Facebook, där den låg öppen i två veckor med en påminnelse efter en vecka. I takt med 
datainsamlingen från första etappen, uppmärksammandes att det var få respondenter som haft 
praktik under utbildningen. Därmed kontaktades Lunds Universitet med avsikten att nå ut till 
beteendevetare som studerat programmet med praktik. När första etappen av datainsamling 
var slutförd, skickades enkäten ut via mail till 68 registrerade alumner för det 
beteendevetenskapliga programmet vid Lunds Universitet. Även där var enkäten öppen i två 
veckor, med en påminnelse efter en veckas tid. Sammanlagt var enkäten aktiv i fyra veckor.  

I och med att den totala populationen, alla beteendevetare som studerat programmet är många, 
var avsikten även att få en hög svarsfrekvens. Dels för att kunna ha ett representativt urval 
som kunde studeras genom statistiska analyser, samt ett resultat som skulle kunna 
generaliseras för hela populationen. Intentionen var få 160 besvarade enkäter totalt, med en 
ungefärlig fördelning mellan de beteendevetare som studerat programmet med praktik och de 
som studerat programmet utan praktik.  
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4.7.1 Dataanalys 

Efter att enkäten samlats in och sammanställts påbörjades dataanalysen. Enligt Denscombe 
(2018) bör analysmetod bestämmas utifrån frågornas typ av mätning. Enkäten bestod främst 
av frågor med nominaldata och ordinaldata. Genom nominaldata kunde kategorier utan värde 
skrivas om till siffror, och därmed mäta frekvensen för den kategorin bland respondenterna. 
Dessa frågor innefattade bland annat frågan om vilken högskola eller vilket universitet 
beteendevetarna studerat på, samt frågor med dikotoma data som ja och nej frågor. Genom 
frågor med ordinaldata, kunde respondenternas uppfattning kring en händelse eller 
preferenser rangordnas. Enkätens frågor med ordinaldata bestod främst av svarsalternativ med 
Likhertskala, där respondenten hade möjlighet att markera den grad som denne instämde mest 
med. Även om detta förutsätter en tydligare numerisk ordning att utgå ifrån, går det inte att 
bedöma om avståndet mellan siffervärdena är lika stora (a.a.). 

Denscombe (2018) skriver att prövning av statistisk signifikans kan användas för att beräkna 
sannolikheten för att sambandet som upptäckts mellan två variabler är signifikant eller om det 
beror på slump. För att analysera variabler på nominal- eller ordinalskalenivå används 
huvudsakligen chi-2 test (a.a.). Genom statistikprogrammet IMB SPSS Statistics v. 24, 
sammanställdes resultatet och därefter användes chi-2 för att analysera och fastställa om det 
fanns en signifikant skillnad eller om resultatet berodde på slumpen. Innan beräkningen, 
formulerades nollhypotesen i relation till H1, H2,  och H3, som utgick från att det inte fanns 
några samband mellan variablerna. Den statistiska signifikansnivå för föreliggande studie 
sattes till p = 0,05, vilket innebar att om resultatet visade ett samband skulle det vara på en 
signifikansnivå på fem procent eller mindre för att begränsa risken för att nollhypotesen 
felaktigt förkastades.  



 

5. Resultat och analys 

I följande del av studien presenteras resultatet och analysen av den empiriska undersökningen 
som genomförts. Enkäten besvarades av totalt 118 respondenter, varav 21 (18 procent) av 
respondenterna inte kvalificerade för undersökningen, då de inte studerat det 
beteendevetenskapliga programmet. Därmed grundas resultatet för studien i 97 besvarade 
enkäter. 

5.1 Bakrundsbeskrivning av respondenterna 

För att förtydliga om vilka 
respondenterna är, görs nedan 
en kort beskrivning av 
bakrundsvariablerna. Figur 2 
visar att majoriteten, 85 
respondenter (89 procent) 
definierar sig som kvinnor samt 
att 63 (65 procent) av dessa är i 
21–30 år åldern. De 
respondenter som definierar sig 
som män består av en minoritet 
på 10 respondenter (10 
procent). Andra 
bakgrundsvariabler som 
undersökts är även vilken högskola eller universitet respondenterna studerat på, samt vilket år 
de examinerade. Respondenterna studerade med övervägande del på är två olika skolor, varav 
43 (45 procent) på Mälardalens Högskola och 32 (34 procent) på Lunds Universitet. 5 
respondenter (5 procent) har studerat på Uppsala Universitet, likaså 5 respondenter (5 
procent) har studerat på Örebro Universitet. Examinationsår för respondenterna är ojämnt 
fördelat mellan åren 2005–2019, där majoriteten motsvarande 18 (19 procent) examinerade år 
2018, följt av 14 (15 procent) både 2017 och 2015. 

5.2 Praktik i utbildningen 

Studien visar en ojämn fördelning mellan respondenter som 
studerat det beteendevetenskapliga programmet, då 76 
respondenter (78 procent) studerat utan praktik och 21 
respondenter (22 procent) studerat med praktik (Figur 3). 
Detta innebär att följande del, som innefattar praktik i 
utbildningen, endast kunde besvaras av 21 respondenter. 
Majoriteten, 17 av respondenterna (81 procent) hade 
praktikperiod värt 30 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka 
20 veckor. De 76 respondenter som inte haft praktik i 
utbildningen, förgrenades till följdfrågan om de hade 
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föredragit att ha praktik under utbildningen. Av dessa svarade 
56 respondenter (74 procent) ”Ja” och 20 respondenter (26 
procent) ”Nej”. (Figur 4) 

Av de 21 respondenter med praktik, instämmer 11 
respondenter (52 procent) helt och hållet på att 
praktikperioden var förberedande inför arbetslivet, följt av 8 
respondenter (38 procent) som instämmer till stor del, samt 2 
respondenter (10 procent) som instämmer till liten del. På 
fråga 10, om praktikperioden hade hjälpt till att få en större 
inblick över hur arbetet fungerar på en arbetsplats, är det 13 

respondenter (62 procent) som instämmer helt och hållet följt av 8 respondenter (38 procent) 
som instämmer till stor del. Resultatet visar att ingen respondent svarade ”instämmer till liten 
del” och ”instämmer inte alls”. (Figur 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

På fråga 11, om respondenterna upplevde att det under praktikperioden fanns tid och utrymme 
att tillämpa och sammankoppla verkliga händelser och situationer med teoretiska kunskaper, 
var det 4 respondenter (19 procent) som svarade ”Ja, alltid” samt 16 (76 procent) som svarade 
”Ja, i viss mån”. Dessa 20 respondenter blev förgrenade till följdfråga 12 i form av fritextsvar, 
som redovisas under rubriken för fritextsvar i den praktiska delen. Det var 1 respondent (5 
procent) som svarade ”Nej, sällan” och ingen som svarade ”Nej, inte alls”.  

I fråga 13, ”Jag upplever att praktikperioden har givit mig förutsättningar till att bli anställd?” 
undersöktes om respondenterna anser att praktikperioden medverkat till en anställning. 21 
respondenter svarade på frågan, vilket innebär att det var en svarsfrekvens på 100 procent. 
Majoriteten, 17 respondenter (81 procent) instämmer antingen helt och hållet eller till stor del. 
4 respondenter (19 procent) svarade ”instämmer till liten del” samt ingen svarade ”instämmer 
inte alls”. För att ta reda på om praktikperioden medverkat till att respondenterna knutit 
kontakter under som underlättat vägen in i arbetslivet ställdes fråga 14. 10 respondenter (47 
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procent) svarade ”instämmer helt och hållet”, sedan var det en jämn fördelning på både 5 
respondenter (24 procent) som svarade ”instämmer till stor del” och ”instämmer till liten del”. 
Det var 1 respondent (5 procent) som svarade ”instämmer inte alls”. (Figur 6) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Fritextsvar i den praktiska delen 

Enkäten innefattade ett fåtal frågor där respondenterna svarade i fritext. Utifrån resultatet 
kunde liknande och återkommande begrepp utläsas ifrån respondenterna. I den 
praktikomfattande delen av enkäten ställdes följdfrågan ”På vilket sätt upplever du att det 
under praktikperioden fanns tid och utrymme att tillämpa och sammankoppla verkliga 
händelser och situationer med teoretiska kunskaper?” till fråga 11.   

Av de 20 respondenterna som svarade ”Ja, alltid” eller ”Ja, i viss mån” på fråga 11, svarade 
16 på ovanstående fråga vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. Dem mest återkommande 
begreppen i respondenternas svar var reflektion och koppling. Majoriteten av respondenterna 
beskriver att utrymme fanns genom olika typer av uppgifter som gav möjligheten att koppla 
samman och reflektera över den teoretiska kunskapen, med den praktiska utövningen. Detta 
genom bland annat kontakt med handledaren, genom skriftliga utvärderingar samt i 
diskussion men kurskamrater eller anhöriga. Dessutom nämner även ett fåtal respondenter att 
bemötandet av människor även var ett utrymme till att tillämpa och sammankoppla verkliga 
händelser och situationer med befintliga teoretiska kunskaper.  
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5.3 Teori i utbildningen 

Denna del av enkäten omfattas av alla respondenter, vilket innebär att 97 respondenter kunde 
besvara dessa frågor. För att undersöka om respondenterna ansåg att den teoretiska delen var 
förberedande inför arbetslivet samt om den gav en större inblick över hur arbetet fungerar på 
en arbetsplats, ställdes fråga 15 och 16. På dessa frågor svarade 97 respondenter, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 100 procent. Figur 7 visar att en majoritet på 82 respondenter 
(85 procent) instämmer till stor del och till liten del på att den teoretiska delen var 
förberedande inför arbetslivet. Enbart 10 respondenter (10 procent) instämmer helt och hållet 
samt 5 respondenter (5 procent) instämmer inte alls. Figur 5 visar även att 63 respondenter 
(65 procent) instämmer till liten del eller inte alls på att den teoretiska delen gav en större 
inblick över hur arbetet fungerar på en arbetsplats. 34 respondenter (35 procent) instämmer 
till stor del eller helt och hållet. (Figur 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

På fråga 17, om respondenterna upplever att det i utbildningen fanns tid och utrymme att 
tillämpa och utöva teoretiska kunskaper i verkliga händelser och situationer, svarade enbart 8 
respondenter (8 procent) ”Ja, alltid”, samt hela 43 respondenter (44 procent) som svarade ”Ja, 
i viss mån”. Dessa 51 respondenter blev förgrenade till följdfråga 18 i form av fritextsvar, 
som redovisas under rubriken för fritextsvar i den teoretiska delen. Så mycket som 39 
respondenter (40 procent) svarade ”Nej, sällan” samt 7 respondenter (7 procent) svarade ”Nej, 
aldrig”.  

Därefter ställdes fråga 19, för att undersöka om respondenterna upplevde att den teoretiska 
delen hade givit förutsättningar till att bli anställd. Resultatet i Figur 8 visar att 44 
respondenter (45 procent) instämde till stor del och 18 respondenter (19 procent) instämde 
helt och hållet. Dessa 62 respondenter blev förgrenade till följdfråga 20 i form av fritextsvar, 
som redovisas under rubriken för fritextsvar i den teoretiska delen. Det var 31 respondenter 
(32 procent) som instämde till liten del och 4 respondenter (4 procent) instämde inte alls. 
(Figur 8) 
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5.3.2 Fritextsvar i den teoretiska delen  

I teoretiska delen av enkäten ställdes dels följdfrågan ”På vilket sätt upplever du att det i 
utbildningen fanns tid och utrymme att tillämpa och utöva teoretiska kunskaper i verkliga 
händelser och situationer?” till fråga 17. Av de 51 respondenter som svarade ”Ja, alltid” eller 
”Ja, i viss mån” på fråga 17, var det 43 respondenter som svarade på denna fråga, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 84 procent. Dem mest återkommande begreppen i 
respondenternas svar är i avtagande ordningsföljd samtalsmetodik, skriftliga 
situationsövningar, extra- eller kvällsjobb, och diskussion/utvärdering. Samtalsmetodik 
beskriver de flesta respondenterna var en kurs i utbildningen där praktiskt utövande förekom 
och att de genom den kunde tillämpa och utöva teoretiska kunskaper i verkliga händelser och 
situationer. Det flesta respondenterna skriver även att det genom olika skriftliga 
situationsövningar som empiriska undersökningar, rapporter analysarbete och tentamenfrågor, 
fick möjligheten att använda sina teoretiska kunskaper för att beskriva och analysera en 
verklig händelse. En del respondenter nämner även att de enbart genom extra- eller kvällsjobb 
fick möjligheten att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Enbart få respondenter 
skriver även att diskussion och utvärdering ofta fick agera exempel för praktiken.  

Genom en följdfråga till fråga 19, undersöktes hur respondenterna upplevde att den teoretiska 
delen har givit förutsättningar till att bli anställd (Fråga 20). Även i detta resultat kan liknande 
och återkommande begrepp utläsas ifrån respondenterna. Dem två mest återkommande 
begreppen i respondenternas svar är examensbevis och kunskap. De allra flesta respondenter 
beskriver att det utan examensbevis, inte hade varit möjligt att få ett arbete och att den 
teoretiska delen var nödvändigt just för beviset. När det kommer till begreppet kunskap, 
beskriver de flesta respondenterna att de genom den teoretiska delen har kunnat utveckla ett 
förhållningssätt, kunskap och kompetens som givit förutsättningar till att bli anställd. En del 
nämner även att de blivit anställda på grund av deras arbetslivserfarenhet. 
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5.4 Efter utbildningen 

Denna del av enkäten omfattas av 
alla respondenter, vilket innebär 
att 97 respondenter kunde 
besvara dessa frågor. Första 
frågan i denna del ställdes för att 
undersöka hur lång tid efter 
avslutad examen respondenterna 
fick sitt första arbete. Resultatet 
visade att de flesta, 40 
respondenter (43 procent) hade 
ett arbete innan avslutad 
utbildning, följt av 26 (28 
procent) som fick sitt första arbete efter 1 till 6 månader. 10 respondenter (11 procent) fick 
arbete efter mer än 12 månader. (Figur 9) 

För att undersöka hur respondenterna fått sitt första arbete ställdes fråga 22. Resultatet visar 
att majoriteten av respondenterna fick sitt arbete genom fyra olika kategorier. 28 respondenter 
(28 procent) fick arbete genom annons på nätet, 23 respondenter (24 procent) fick arbete 
genom egna kontakter, 19 respondenter (20 procent) fick arbete genom arbetsförmedlingen 
samt 8 respondenter (8 procent) fortsatte arbeta där de arbetade innan eller under 
utbildningen. Dessutom svarade 6 respondenter (29 procent) av 21 respondenter med praktik, 
att de fått sitt första arbete genom praktiken.  

I fråga 23 och 24, svarade respondenterna på hur arbetsgivaren ser på teoretiska respektive 
praktiska delen av utbildningen. Figur 10 visar att respondenterna tror att arbetsgivarens 
uppfattning av den praktiska delen är mer relevant än den teoretiska delen. 54 respondenter 

(57 procent) svarade 
”Relevant” på den 
praktiska delen medan 
enbart 32 (33 procent) 
svarade ”Relevant” på 
den teoretiska delen. 
Samtidigt var det 6 
respondenter (6 
procent) som svarade 
”Irrelevant” på den 
praktiska delen samt 4 
respondenter (4 
procent) som svarade 
”Irrelevant” på den 
teoretiska delen.  
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5.5 Statistisk signifikans 

För att undersöka H1, och jämföra om eventuella skillnader finns mellan variablerna med 
praktik och utan praktik samt möjlighet till anställning, framtogs en korstabell. Tabell 1 visar 
att flest respondenter hade arbete innan avslutad utbildning och att det procentuellt var fler 
respondenter med praktik som hade arbete innan avslutad utbildning. Det till viss del finns en 
skillnad mellan de respondenter som haft praktik och inte haft praktik. Däremot, i och med 
chi-2 värdet på 0,525, kan det eventuella sambandet inte fastställas, utan förklaras därför av 
slumpen.  

Tabell 1.  Med eller utan praktik * tid till första arbete efter examen 

 
Innan 

avslutad 
utbildning 

Mindre än 
en vecka 

1 till 4 
veckor 

1 till 6 
månader 

6 till 12 
månader 

Mer än 12 
månader 

 

Total 

Med 
praktik 

Antal 9 0 0 7 1 2 19 

% 47% 0% 0% 37% 5% 11% 100% 

Utan 
praktik 

Antal 30 6 7 21 2 8 74 

% 41% 8% 9% 28% 3% 11% 100% 

Total 
 

Antal 39 6 7 28 3 10 93 

% 42% 6% 8% 30% 3% 11% 100% 
 Chi-2       0,525 

Resultatet visar även att 6 utav 21 möjliga respondenter, hade fått sitt första arbete genom 
praktiken. Detta innebär att det fanns en skillnad mellan de som studerat programmet med 
eller utan praktik, när det kom till hur respondenterna fått sitt första arbete. Detta i och med 
att de som studerat med praktik, visade sig ha en möjlighet att få arbete genom 
praktikperioden, vilket de som studerat utan praktik inte haft. Figur 11 visar att det fanns en 
skillnad mellan respondenterna. Värdet på chi-2 är 0,002 vilket tyder på att samband kan 
fastställas. 
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Resultatet av undersökningen visar att de flesta respondenter upplevde sig redo att börja 
arbeta efter avslutad utbildning. De flesta av respondenterna instämmer helt och hållet, till 
stor del, samt till en liten del. För att undersöka H2, ställs variablerna ”med eller utan praktik” 
och ”redo inför arbetslivet” mot varandra i en korstabell (Tabell 2). Resultatet visar att det 
delvis fanns skillnad mellan respondenterna. Trots det, är värdet 0,420 på chi-2 alldeles för 
högt, jämtemot den satta signifikansnivån för föreliggande studie. Skillnaderna kan därmed 
endast förklaras av slumpen.  

Tabell 2. Med eller utan praktik * redo inför arbetslivet 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet 

 

Total 

Med 
praktik 

Antal   3 5 8 5 21 

% 14% 24% 38% 24% 100% 

Utan 
praktik 

Antal 4 23 23 25 75 

% 5% 31% 31% 33% 100% 

Total 
 

Antal 7 28 31 30 96 

% 7% 29% 32% 31% 100% 

 Chi-2     0,420 
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För att undersöka H3, framtogs en korstabell där variablerna ”Utan praktik” och ”Föredragit 
praktik” ställdes mot varandra. Resultatet visar en skillnad, där flest, 55 respondenter (72 
procent) som inte hade praktik under utbildningen, hade föredragit att ha det, samt 21 
respondenter (28 procent) som inte hade föredragit att ha det. Chi-2 värdet på 0,000 visar på 
att sambandet kan fastställas. (Tabell 3) 

Tabell 3. Utan praktik * föredragit praktik 

 

 

 

  Ja Nej Total 

Utan 
praktik 

Antal 55 21 76 

% 72% 28% 100% 
 Chi-2   0,000 
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6. Diskussion 

Under följande del av studien förs inledningsvis en diskussion utifrån hypoteserna, resultatet, 
tidigare forskningen samt den teoretiska utgångspunkten. Därefter följer en metoddiskussion. 

6.1 Resultat utifrån teoretisk utgångspunkt 

Dewey (1999) beskriver genom erfarenhetsbaserat lärande en tydlig koppling mellan görande, 
reflektion och tänkande. Att lära av erfarenhet handlar om att koppla samman situation med 
dess följd och genom att analysera följden uppstår insikt och människan skapar kontroll över 
praktiken. Enligt resultatet går det att påstå att många anser att det i den teoretiska delen av 
utbildningen inte fanns tid och utrymme att tillämpa och utöva teoretiska kunskaper i verkliga 
händelser och situationer. Detta skulle utifrån Dewey (a.a.) kunna problematiseras kring om 
lärande i fråga överhuvudtaget har uppstått, i och med att tänkande utan görande blir 
bristande. Om görande omskrivs till praktik och tänkande till teori, handlar det med andra ord 
om delarnas sammankoppling genom reflektion för lärandets förutsättning. Om en del i 
processen saknas, blir människans analys utebliven och då uppstår heller ingen kontroll över 
praktiken. Detta skulle i sin tur kunna betyda att de beteendevetare som inte omfattas av 
praktik i samband med utbildningen, inte kan utföra dessa analyser mellan teori och praktik 
innan de tagit sig ut till en arbetsplats.  

Enligt resultatet går det däremot att styrka att praktikperioden ger tid och utrymme att 
tillämpa och sammankoppla verkliga händelser och situationer med teoretiska kunskaper. 
Dewey (a.a.) förklarar att tänkandet enbart är en del av processen och fram tills att slutsatsen 
kan dras, består tänkandet endast av hypoteser. Genom att undersöka, kan en övertygelse ske 
och därmed en slutsats dras. Det krävs med andra ord någon form av aktivt handlande för att 
hypoteserna ska kunna bekräftas eller förkastas. I den meningen blir lärande meningsfullt när 
tänkandet, teoretiska kunskaper kan tillämpas och utövas i verkliga händelser. 

Samtidigt går det även att utifrån resultatet konstatera att det som den i teoretiska delen av 
utbildningen uppfattas som tillämpning och utövning av teoretiska kunskaper i verkliga 
händelser och situationer, främst handlar om fiktiva situationer eller arbete som skett vid 
sidan av utbildningen. Det kan dels handla om kurser med olika praktiska övningar som liknar 
verkliga situationer, men även skriftliga övningar som är av beskrivande slag av praktiska 
situationer. Trots att beteendevetarna ges möjlighet att tillämpa och utöva sina teoretiska 
kunskaper genom olika övningar, är dessa situationer ofta anpassade och begränsade efter 
uppgiften, vilket innebär att de enbart efterliknar verkliga situationer i arbetslivet. När det 
kommer till kvälls- eller extrajobb är det ingen praktisk utövning som utbildningen ansvarar 
för, och lärandet som sker på arbetsplatsen kan konkret inte förväntas vara en del av 
utbildningen. Däremot är dessa övningar fortfarande praktiska, och styrker därmed Deweys 
(a.a.) teori om att lära av erfarenhet.  

Resultatet visar att praktikperioden ger utrymme för beteendevetarna att koppla samman och 
reflektera över den teoretiska kunskapen i verkliga situationer. Enligt Kolb (2015) är dessa 
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faser betydande i processen av det erfarenhetsbaserade lärandet. Efter en upplevelse kan 
människan genom reflektion observera och uppfatta alla delarna för att sedan sätta det i 
relation till tidigare erfarenheter. Som en följd sker en abstraktion eller en teoribildning, som 
människan kan använda som erfarenheten i nya situationer. Upplevelsen är därmed en 
förutsättning till att reflektionen överhuvudtaget ska kunna ske. Saknas upplevelsen, blir 
reflektionen ofullständig och likaså det erfarenhetsbaserade lärandet. Denna del av empirin 
svarar på frågeställningen som löd ”På vilket sätt förutsätter praktiken erfarenhetsbaserat 
lärande?” Praktiken möjliggör koppling mellan teori och praktik, och därefter en reflektion 
för att skapa erfarenheter som kan nyttjas i andra situationer. Det är därmed betydande att det 
inom högre utbildning, med syfte att förbereda beteendevetarna inför arbetslivet, ges 
möjlighet till upplevelse som kan exemplifiera den teoretiska kunskapen. Samt att 
upplevelsen är som den i arbetslivet för att optimalt vara förberedande, med stöd av Kolb 
(a.a.) att det genom den verkliga yrkesrollen som möjligheten till reflektionen mellan teori 
och praktik uppstår. Om upplevelser som befinner sin i akademisk miljö är tillräckligt 
kvarstår som diskussionsfråga. Ämnet skulle kunna problematiseras utifrån åldern på 
respondenterna i förhållande till erfarenhetsbaserat lärande. Resultatet visar att majoriteten av 
respondenterna är mellan 21–30 år, vilket kan inverka på synen av erfarenhet. Som tidigare 
nämnts är erfarenhet något som ofta efterfrågas jobbannonser, och resonemanget kring ämnet 
skulle kunna baseras i att åldern medför erfarenhet.  

Dewey (1999) och senare Kolb (2014) förklarar erfarenhetsbaserat lärande som Ellström m.fl. 
(2003), beskriver som praktik först–teori sedan. Att själva upplevelsen genom analysen eller 
reflektionen sätter igång tänkandet och skapar en teori eller ett lärande. I formell utbildning 
överlag är ovan nämnda inte den vanligt förekommande processen, utan utbildningsplanen går 
vanligtvis från kunskap till färdighet, där färdigheten inte alla gånger är komplett. Resultatet 
för studien styrker Ellström m.fl. (a.a.), i att läroprocesserna i den högre utbildningen är 
ofullständiga, sett utifrån erfarenhetsbaserat lärande. Majoriteten av de beteendevetenskapliga 
programmen inom högre utbildning i Sverige, har inte praktik som en del av läroprocessen 
utan avstannar innan ”praktiska sammanhang”. Processen skulle därmed kunna beskrivas som 
teori först–reflektion och analys sedan. Det saknas därmed en tydlig koppling till praktiken.  

Naturligtvis kan meningen ”förberedande inför arbetslivet” i denna diskussion uppfattas som 
förstorat, i och med att den faktiska innebörden är just förberedande. Men resultatet visar att 
många beteendevetare inte hade arbete omedelbart efter avslutad examen, vilket betyder att 
det inte heller bör förväntas att arbetsplatsen står för de praktiska sammanhangen som 
utbildningen inte kan erbjuda. Tidsmässigt kan det bli problematiskt att minnas den teoretiska 
utgångspunkten för en specifik situation och situationsmässigt kan det bli svårt att i en verklig 
situation där ansvar vilar på en, behöva undersöka teorin i praktiken. Teori och reflektion utan 
praktik, kan genom erfarenhetsbaserat lärande betraktas som funktionslöst.  

6.2 Resultat utifrån tidigare forskning 

Trots att resultatet inte visar statistiskt samband för den tidsmässiga skillnaden för anställning 
efter avslutad examen mellan respondenterna, framgår det ändå vara en procentuell skillnad 
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mellan respondenterna. Detta skulle eventuell kunna förklaras med det var hela 29 procent 
hade fått arbete genom praktiken. Resultatet skulle kunna sättas i relation till undersökningen 
av Silva et al. (2016), som visade att studenter som haft praktik i utbildningen var bättre 
skyddade mot arbetslösheten. Integrationen mellan utbildning och arbetsplats ger studenterna 
en möjlighet att applicera teori från den akademiska miljön, i praktiken på arbetsplatsen. Det 
skulle kunna handla om studenternas anställningsbarhet, å ena sidan för arbetsgivaren, å andra 
sidan för studenten själv, det vill säga den självupplevda anställningsbarheten som Qenani, 
MacDougall och Sexton (2014) skriver om i deras artikel. Föreliggande studie har inte mätt 
studenternas självupplevda anställningsbarhet, däremot kan spekulationer inom ämnet 
bedrivas. Sambandet mellan beteendevetare som studerat programmet med praktik och att 
känna sig redo inför arbetslivet, kan inte fastställas. Däremot visar fritextsvaren på att 
praktiken skapade en större förståelse för hur kunskapen kan kopplas samman med 
kompetensen, vilket Qenani et al. (a.a.) förklarar har en nära koppling till självbemästring och 
självuppfattning. Praktikens förutsättning i den meningen skulle även kunna betraktas utifrån 
att prestationen hos studenten ökar, då denne förstår teorin genom att ha utövat det praktisk. 
Att ha kunskap om en teori, innebär inte att veta hur den ska utövas praktiskt. Tanke eller 
uppfattningen om hur teorin ska utövas kan ändras genom praktiken, som gör att studenten får 
en förståelse för det som arbetet innebär, vilket med stöd av Qenani et al. (a.a.) skapar en 
känsla av självbemästring och i sin tur ökad anställningsbarhet. Resultatet visar på att 
majoriteten av respondenterna definierar sig som kvinnor och är i 21–30 års åldern. Qenani et 
al. (a.a.) förklarar att anställningsbarheten hos en individ även kan påverkas av just kön och 
ålder.  

Resultatet i föreliggande studie tyder även på att beteendevetare som studerat programmet 
med praktik är nöjda med praktiken. Respondenterna indikerar höga värden på praktikens 
inblick och förberedelse inför arbetslivet samt förutsättningar till anställning och kontakter 
som underlättat vägen in i arbetslivet. Dessutom visar undersökningen visar att 
beteendevetare genom praktikperioden kunde koppla samman och reflektera över den 
teoretiska kunskapen i den praktiska övningen, vilket Winmans (2014) i sin undersökning 
skriver är en förutsättning för att förena teori med praktik. Det saknas en koppling mellan den 
akademiska miljön och yrkes- eller arbetsmiljö, vilket gör att det kan bli problematiskt för 
studenterna att se betydelsen av teorin. Samtidigt visar resultatet att teoretiska delen av 
utbildningen också är betydande. Detta kan i sin tur kopplas till Häggström och Udén (2018) 
som skriver om värdet av praxisteorin i utbildningen. Det handlar med andra ord om att det 
likaså krävs en teoretisk förståelse, för att reflektionen av den praktiska situationen ska bli 
betydelsefull och fullständig.  

6.3 Metoddiskussion  

Den huvudsakliga problematiken med arbetet var urvalsförfarandet, som inverkar på hur 
resultatet har studerats. Motiveringen till icke-sannolikhetsurval är främst svårigheten att 
komma i kontakt med populationen, för att därmed genom en urvalsram genomföra ett 
slumpmässigt urval. Ett alternativ hade varit att utgå från alumni register, men något som 
uppmärksammandes i andra etappen i urvalet var att dessa register inte längre kan ges ut, i 
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och med GDPR-policy. Detta innebär att det inte hade kunnat ske ett fullständigt 
slumpmässigt urval genom alumni register.  

Resultatet för studien visade en snedvridning av respondenterna. Denscombe (2018) förklarar 
att snedvridning som beror på uteblivna svar vid surveyundersökningar på internet kan bero 
på tre orsaker. Genom att välja internet som en strategi att nå ut till respondenter, utesluts de 
som inte har tillgång till internet. Det är dessutom mer sannolikt att de som svarar på enkäten 
är mer vana vid internet, än de som är ovana. Det uppstår även en självselektionsprocess 
bland respondenterna, där de som är vana och intresserade av ämnet överrepresenterar de som 
inte är det. (a.a.) De beteendevetare som hade studerat programmet med praktik var 
underrepresenterade då de endast var 21 av 97 respondenter. Med första anblick antogs 
snedvridningen enbart bero på urvalsmetod, dock vid senare anblick framkom att det 
eventuellt kan bero på att det i populationen råder en ojämn fördelning mellan dessa 
beteendevetare. Att det är fler beteendevetare som studerar programmet utan praktik, än vad 
det är beteendevetare som studerar programmet med praktik. Detta syntes främst i att 
majoriteten av de som studerat med praktik, hade studerat på Lunds Universitet, medan de 
som studerat utan praktik var mer fördelade mellan olika högskolor och universitet. 
Snedvridningen av respondenterna visade sig även framkomma i bakrundsvariablerna, kön 
och ålder. Liksom med praktiken, tyder resultatet på att det är flest kvinnor i 21–30 års åldern 
som studerar det beteendevetenskapliga programmet, inom högre utbildning.  

Snedvridningen visade sig ha en betydande inverkan på hur eventuella statistiska samband har 
kunnat fastställas. Denscombe (2018) skriver att det krävs tillräckligt stor uppsättning data, 
eller tillräcklig jämn fördelning mellan kategorierna, för att analysen ska vara tillförlitlig. Den 
ojämna fördelningen mellan beteendevetare som studerat programmet med och utan praktik, 
bidrog med att det i en del av sambandsanalyserna kvarstod för många celler som har lägre 
antal än beräknat, vilket omöjliggjorde fastställning av samband. Dessutom med en sådan 
radikal snedvridning, kan studiens resultat kan inte generaliseras till mer än de som deltagit i 
undersökningen. Resultatet kan däremot användas till att förstå praktikens värde för, samt 
stödja den teoretiska utgångspunkten av erfarenhetsbaserat lärande.  

En annan svårighet med studien var arbetet med att hålla en hög validitet. Denscombe (2018) 
redogör att det finns olika tillvägagångssätt för att säkerställa en hög validitet i en 
undersökning. Det blev en utmaning att utforma beskrivningar och begrepp som blev till 
indikatorer med relevans för det som avsågs att mätas, utan leda respondenterna i frågorna. 
Därför var det viktigt att under arbetsprocessen kontinuerligt arbeta med den teoretiska 
utgångspunkten och syftet. Det ställdes inga kontrollfrågor, men däremot var arbetet kring 
inmatningen av data noggrann och kontrollerades ett flertal gånger. Dessutom genomfördes 
även en pilotstudie med syftet att testa forskningsinstrumentet. Det uppstod problematik kring 
hur pass väl indikatorn mätte det som avsetts att mäta i frågan om beteendevetarna kände sig 
redo inför arbetslivet. Frågan kan ha uppfattats som bred och för ett mer tydligt och detaljerat 
resultat hade frågan behövt brytas ned i tydligare exempel. Dessutom blev resultatet 
svårtolkat i och med att beteendevetarna omöjligt kunnat veta om praktikperioden skulle 
kunnat påverkat uppfattningen.  
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Arbetet med reliabiliteten var i viss grad svårare. Denscombe (2018) skriver att den kan 
kontrolleras genom att använda ett annat forskningsinstrument vid ett senare tillfälle för att 
kontrollera om det ger lika resultat, vilket det inte fanns utrymme för inom den angiva 
tidsramen för denna studie. Däremot kan andra slutsatser inom samma forskning jämföras och 
vid liknande resultat ökar tillförlitligheten. Detta moment togs delvis i beaktande i arbetet, 
dock visade tidigare forskning på att majoriteten av liknande studier främst genomförts 
internationellt, inom andra program samt med andra indikatorer. Detta gjorde att detta 
moment endast kunde användas med stor försiktighet. För att öka interbedömarreliabiliteten 
hade en annan observatör kunnat läsa fritextsvaren, och se om denne kommit fram till samma 
sak. Med hänsyn till ställningstaganden för god forskningssed, kunde detta inte genomföras i 
och med att föreliggande studie genomförts självständigt. 
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7. Slutsatser 

I föreliggande studie har ”möjlighet till anställning” mätts genom tid till första anställning 
samt hur, eller genom vilket sätt anställning skett. Detta innebär att H1 dels bör förkastas men 
samtidigt även bekräftas. Resultatet visar att det tidsmässigt råder skillnad när det kommer till 
möjlighet till anställning efter avslutad utbildning. Däremot är skillnaden inte så pass 
omfattande att det går att uttala sig om den, dessutom kan inte sambanden fastställas. 
Samtidigt tyder resultatet även på att det finns samband mellan skillnaderna för hur 
beteendevetarna fått sitt första arbete. De beteendevetare som studerat med praktik har 
ytterligare en väg till anställning, som de beteendevetare som studerat utan praktik inte har. 
Därför kan det konstateras att H1 endast kan bekräftas delvis.  

Resultaten visar att det finns en liten skillnad mellan beteendevetare som läst det programmet 
med eller utan praktik och att känna sig redo inför arbetslivet, utan samband som går att 
fastställa. Detta innebär att H2 förkastas i denna studie.  

När det kommer till H3, kan det i stor utsträckning konstateras att det råder samband mellan 
beteendevetare som läst det beteendevetenskapliga programmet utan praktik, samt att föredra 
praktik. Utifrån detta kan H3 bekräftas. 

Praktikperioden ger en förutsättning för erfarenhetsbaserat lärande genom att beteendevetarna 
kan utöva teoretiska kunskaper och därigenom koppla samman och reflektera över teori och 
praktik. Hur pass redo beteendevetarna känner sig inför arbetslivet efter avslutad utbildning 
framstår vara oberoende om de har studerat programmet med praktik eller inte. Dessutom 
hade de beteendevetarna som studerat utan praktik föredragit att studera med praktik i 
utbildningen.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet ger inte en fullständig bild över värdet av praktik. Därför bör arbetet med detta 
fortsätta och utföras mer omfattade, för att tillgå en större och mer varierade data. Detta dels 
för att kunna generalisera resultatet till en större mängd, men även för undersöka andra 
variabler som praktiken kan förutsätta eller ha inverkan på. Det är även väsentligt att utveckla 
en djupare förståelse genom en kvalitativ undersökning, i hur praktiken mer detaljerat 
förutsätter det erfarenhetsbaserade lärandet.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Missivbrev 

 

Bästa Beteendevetare,  

Det finns en avsaknad av praktik på vissa beteendevetenskapliga program inom högre 
utbildning. Detta kan resultera att beteendevetare får olika förutsättningar och möjligheter till 
lärande och att ta sig ut i arbetslivet och axla rollen i arbetet. 

I samband med mitt examensarbete i pedagogik genomför jag, Bea Böröczki student vid 
Mälardalens högskola i Västerås, en studie som handlar om teori och praktik i högre 
utbildning. Syftet är att försöka belysa förhållandet och visa på eventuella samband, mellan 
praktik som ges inom utbildningsprogram på högre nivå och möjligheter till att bli anställd, 
samt hur förberedda beteendevetare känner sig inför arbetslivet.  

Det är frivilligt att svara på enkäten och all data kommer att behandlas konfidentiellt. 
Uppsatsen kommer att skrivas på ett sådant sätt att det inte går att utläsa vem som deltagit. 
Undersökningen tar hänsyn till god forskningssed och de forskningsetiska principerna som 
finns att läsa om på Vetenskapsrådet (https://www.vr.se). När underökningen är klar kommer 
uppsatsen att publiceras på DiVA (http://www.diva-portal.org), där du kan läsa det färdiga 
arbetet.   

Undersökningen omfattar studenter som har läst det Beteendevetenskapliga programmet på 
högskolor och universitet i Sverige. Enkäten består av 25 frågor och tar cirka 10–15 minuter 
att svara på.  

Vid frågor eller funderingar, når du mig bäst genom att maila på 
bbi16001@student.mdh.se  

Tack på förhand! Hälsningar,  
Bea Böröczki  

Handledare för examensarbetet är  
Dan Tedenljung, lektor i pedagogik 
dan.tedenljung@mdh.se  
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Bilaga 2  

Enkät 

2019-04-24 14(53Teori och praktik i högre utbildning

Sida 1 av 6https://docs.google.com/forms/d/1ScWofr7uJ_62MK033vgnizMq9-vrYje-aNmexh0iaJA/printform

Teori och praktik i högre utbildning
*Obligatorisk

1. Jag har studerat:
Markera endast en oval.

 Beteendevetenskapliga programmet

 Fria kurser Fortsätt till Tack för din medverkan!.

 Annat Fortsätt till Tack för din medverkan!.

Om dig
Nedan följer fem påståenden om dig, markera det svar du anser stämmer bäst överens med dig. 

2. Jag identifierar mig som:
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Annat

3. Min ålder är:
Markera endast en oval.

 21-30

 31-40

 41-50

 51-60

 60 +

4. Jag studerade vid denna högskola/ detta universitet:
Markera endast en oval.

 Högskolan Kristianstad

 Lunds Universitet

 Mittuniversitetet

 Mälardalens Högskola

 Uppsala Universitet

 Umeå Universitet

 Örebro Universitet

 Övrigt: 
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2019-04-24 15)02Teori och praktik i högre utbildning

Sida 2 av 6https://docs.google.com/forms/d/1ScWofr7uJ_62MK033vgnizMq9-vrYje-aNmexh0iaJA/printform

5. Jag tog examen år:

6. Jag har studerat det beteendevetenskapliga programmet: *
Markera endast en oval.

 Med praktik Fortsätt till frågan 8.

 Utan praktik Fortsätt till frågan 7.

7. Hade du föredragit att ha praktik?
Markera endast en oval.

 Ja Fortsätt till frågan 15.

 Nej Fortsätt till frågan 15.

Praktik i utbildningen
Nedan följer sju frågor eller påståenden om den praktiska delen av utbildningen, praktikperioden 
Med den praktiska delen, avses det lärandet som skedde under praktikperioden som ingick i 
programmet, där du befann dig på en arbetsplats under en bestämd tid. Markera det svar du anser 
stämmer bäst överens med din uppfattning.

8. Jag hade praktikperiod under såhär lång tid:
Markera endast en oval.

 7,5 hp – motsvarande ca 5 veckor

 15 hp – motsvarande ca 10 veckor

 30 hp - motsvarande ca 20 veckor

 Mer än 30 hp - motsvarande mer än 20 veckor

9. Jag upplever att praktikperioden var förberedande inför arbetslivet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

10. Jag upplever att praktikperioden hjälpte mig att få en större inblick över hur arbetet
fungerar på en arbetsplats?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet
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11. Jag upplever att det under praktikperioden fanns tid och utrymme att tillämpa och
sammankoppla verkliga händelser och situationer med teoretiska kunskaper?
Markera endast en oval.

 Ja, alltid Fortsätt till frågan 12.

 Ja, i viss mån Fortsätt till frågan 12.

 Nej, sällan Fortsätt till frågan 13.

 Nej, inte alls Fortsätt till frågan 13.

12. På vilket sätt upplever du att det under
praktikperioden fanns tid och utrymme att
tillämpa och sammankoppla verkliga
händelser och situationer med teoretiska
kunskaper?

13. Jag upplever att praktikperioden har givit mig förutsättningar till att bli anställd?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

14. Jag upplever att jag knöt kontakter under praktikperioden som underlättat min väg in i
arbetslivet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

Teori i utbildningen
Nedan följer sex frågor eller påståenden om den teoretiska delen av utbildningen. Med den 
teoretiska delen, avses det lärandet som skedde på högskolan/universitetet, där du som student 
tog del av all undervisning i form av litteratur, föreläsningar och tentor etc. Markera det svar du 
anser stämmer bäst överens med din uppfattning..

15. Jag upplever att den teoretiska delen av utbildningen var förberedande inför
arbetslivet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet
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11. Jag upplever att det under praktikperioden fanns tid och utrymme att tillämpa och
sammankoppla verkliga händelser och situationer med teoretiska kunskaper?
Markera endast en oval.

 Ja, alltid Fortsätt till frågan 12.

 Ja, i viss mån Fortsätt till frågan 12.

 Nej, sällan Fortsätt till frågan 13.

 Nej, inte alls Fortsätt till frågan 13.

12. På vilket sätt upplever du att det under
praktikperioden fanns tid och utrymme att
tillämpa och sammankoppla verkliga
händelser och situationer med teoretiska
kunskaper?

13. Jag upplever att praktikperioden har givit mig förutsättningar till att bli anställd?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

14. Jag upplever att jag knöt kontakter under praktikperioden som underlättat min väg in i
arbetslivet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

Teori i utbildningen
Nedan följer sex frågor eller påståenden om den teoretiska delen av utbildningen. Med den 
teoretiska delen, avses det lärandet som skedde på högskolan/universitetet, där du som student 
tog del av all undervisning i form av litteratur, föreläsningar och tentor etc. Markera det svar du 
anser stämmer bäst överens med din uppfattning..

15. Jag upplever att den teoretiska delen av utbildningen var förberedande inför
arbetslivet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet
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16. Jag upplever att den teoretiska delen av utbildningen har hjälpt mig att få en större
inblick över hur arbetet fungerar på en arbetsplats?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

17. Jag upplever att det i utbildningen fanns tid och utrymme att tillämpa och utöva
teoretiska kunskaper i verkliga händelser och situationer?
Markera endast en oval.

 Ja, alltid Fortsätt till frågan 18.

 Ja, i viss mån Fortsätt till frågan 18.

 Nej, sällan Fortsätt till frågan 19.

 Nej, inte alls Fortsätt till frågan 19.

18. På vilket sätt upplever du att det i
utbildningen fanns tid och utrymme att
tillämpa och utöva teoretiska kunskaper i
verkliga händelser och situationer?

19. Jag upplever att den teoretiska delen av utbildningen har givit mig förutsättningar till
att bli anställd?
Markera endast en oval.

 Instämmer inte alls Fortsätt till frågan 21.

 Instämmer till liten del Fortsätt till frågan 21.

 Instämmer till stor del Fortsätt till frågan 20.

 Instämmer helt och hållet Fortsätt till frågan 20.

20. På vilket sätt upplever du att den teoretiska delen av utbildningen har givit dig
förutsättningar till att bli anställd?
 

 

 

 

 

Efter utbildningen
Nedan följer fem frågor eller påståenden om tiden efter avslutad utbildning. Markera det svar du 
anser stämmer bäst överens med din uppfattning.
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16. Jag upplever att den teoretiska delen av utbildningen har hjälpt mig att få en större
inblick över hur arbetet fungerar på en arbetsplats?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

17. Jag upplever att det i utbildningen fanns tid och utrymme att tillämpa och utöva
teoretiska kunskaper i verkliga händelser och situationer?
Markera endast en oval.

 Ja, alltid Fortsätt till frågan 18.

 Ja, i viss mån Fortsätt till frågan 18.

 Nej, sällan Fortsätt till frågan 19.

 Nej, inte alls Fortsätt till frågan 19.

18. På vilket sätt upplever du att det i
utbildningen fanns tid och utrymme att
tillämpa och utöva teoretiska kunskaper i
verkliga händelser och situationer?

19. Jag upplever att den teoretiska delen av utbildningen har givit mig förutsättningar till
att bli anställd?
Markera endast en oval.

 Instämmer inte alls Fortsätt till frågan 21.

 Instämmer till liten del Fortsätt till frågan 21.

 Instämmer till stor del Fortsätt till frågan 20.

 Instämmer helt och hållet Fortsätt till frågan 20.

20. På vilket sätt upplever du att den teoretiska delen av utbildningen har givit dig
förutsättningar till att bli anställd?
 

 

 

 

 

Efter utbildningen
Nedan följer fem frågor eller påståenden om tiden efter avslutad utbildning. Markera det svar du 
anser stämmer bäst överens med din uppfattning.



 
37 

 

 

2019-04-24 15)02Teori och praktik i högre utbildning

Sida 5 av 6https://docs.google.com/forms/d/1ScWofr7uJ_62MK033vgnizMq9-vrYje-aNmexh0iaJA/printform

21. Så här lång tid efter avslutad examen fick jag mitt första arbete:
Markera endast en oval.

 Innan avslutad utbildning

 Mindre än en vecka

 1 till 4 veckor

 1 till 6 månader

 6 till 12 månader

 Mer än 12 månader

22. Jag fick mitt första arbete efter avslutad grundutbildning genom:
Markera endast en oval.

 Annons i tidning

 Annons på nätet

 Arbetsförmedling

 Arbetsmarknadsdag

 Egna kontakter

 Fortsatt anställning där jag arbetade innan/under utbildningen

 Kontakter genom praktik

 Rekryteringsföretag

 Startade eget företag

 Via lärare/handledare

 Övrigt: 

23. Jag tror att arbetsgivaren ser på den teoretiska delen av utbildningen som:
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Relevant Irrelevant

24. Jag tror att arbetsgivaren ser på den praktiska delen av utbildningen som:
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Relevant Irrelevant
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Tillhandahålls av

25. Jag upplevde mig vara redo att börja arbeta efter avslutad utbildning?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet

Tack för din medverkan!
Klicka på "skicka" för att skicka in enkäten!


