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Sammanfattning/abstract 

 
Inledning: För många yrken ska studenten efter avslutad utbildning ”visa självkännedom och 

empatisk förmåga”. Detta finns formulerad för en rad yrkesexamina. Fokus för uppsatsen var att 

undersöka lärandemålet ”självkännedom” i relation till utbildning.  

Frågeställningar: Studien ville undersöka socionomstudenters upplevelse av ökad 

självkännedom efter avslutad utbildning inom socionomprogrammet och ökad självkännedom i 

relation till sin kommande yrkesroll. Studien ville också belysa på vilket sätt ökad självkännedom 

uppnåddes i utbildningen. 

Metod: Studien hade en kvalitativ och deskriptiv ansats och var explorativ. Åtta socionom-

studenter som avslutade sin utbildning år 2010 intervjuades. Tolkningen av materialet har skett 

utifrån psykodynamiska teorier. 

Resultat: Studien visade att självkännedom upplevdes öka i utbildningen med hjälp av teori-

studier, i studiegruppen och i de färdighetstränande inslagen. Självkännedom uppnåddes via 

relationen till andra och starka affekter som ledde till insikter och upplevelsen av ökad 

självkännedom. Erfarenheterna från utbildningssituationen låg sedan till grund för ökad 

självkännedom i yrkesutövningen som socionom. Studien visade att psykodynamiska 

utvecklingsteorier/inlärningsteorier kunde tillämpas inom vuxenutbildning. 

Diskussion: Utbildningen upplevdes som akademiserad av respondenterna och flera gav uttryck 

för att de i utbildningen saknade modeller för sin kommande yrkesroll i socialt arbete. Privata 

tankar och reaktioner som väcktes i undervisningen bearbetades främst i den informella 

studiegruppen och det egna nätverket. Man beskrev ett visst avstånd till lärare och studie-

kamrater för att hitta egna förhållningssätt till sina upplevda erfarenheter.  

 
Nyckelord:  

Självkännedom, socialt arbete, utbildning 

 
Keywords: 

Self-perception, self-knowledge, self-understanding, social work, education 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom människovårdande yrken har de professionella utövarna ofta en akademisk yrkesexamen. 

Det finns runt 40 olika yrkesexamina uppräknade i Högskoleförordningen (1993:1003) och mer 

än hälften av dessa återfinns inom vård- och omsorgssektorn. Varje yrkesexamen har sina 

lärandemål i utbildningen. Det är mål inom ”kunskap och förståelse”, ”färdighet och förmåga” 

och ”värderingsförmåga och förhållningssätt”. För många yrken ska studenten efter avslutad 

utbildning ”visa självkännedom och empatisk förmåga” vilket finns formulerat för t.ex. 

barnmorskor, logopeder, läkare, sjuksköterska, lärare, arbetsterapeuter och socionomer. För 

psykologer och psykoterapeuter gäller att studenten ska ”visa förmåga att fortlöpande utveckla 

självkännedom och empatiska förmåga”. Bakgrunden till målformulering i examensbeskriv- 

ningarna är en översyn av Högskoleverket gjord i mitten av 2000-talet av all högskoleutbildning 

och som mynnade ut i en ny examensordning från år 2006 (Högskoleförordningen 1998:1003).  

1.2 Studiens problemområde 

Som studievägledare inom socionomutbildningen, har uppsatsförfattaren ofta diskuterat hur 

socionomstudenter i utbildningen uppnår lärandemålet ”självkännedom och empatisk förmåga”. 

Syftet med den här studien var att undersöka lärandemålet ”självkännedom” i relation till 

utbildning och kommande yrkesroll bland socionomstuderande.  

2 Teoretisk bakgrund 

För att starta med en mer akademisk definition av ordet ”självkännedom” har ordet slagits upp i 

ordböcker och lexikon. Enligt Svenska Akademins ordbok (2011) var självkännedom ”kännedom 

om sig själv l. det egna jaget: ofta med särskild tanke på kännedom om det egna jagets begränsning…” och ett 

citat från samma källa myntat år 1793 ”...Jag vil häldre hafva i min tjenst en stolt sjelfkännedom, än en 

krypande dumhet...”. I psykoterapilexikon (Egidius 2006) stod självkännedom synonymt med 

självreflektion, självmedvetande och självförståelse. Det innebar att bli medveten om den egna 

personen; om sina egna tankar, känslor och värderingar, även sin roll och sitt sätt att vara.  

2.1 Erfarenhets- och upplevelseinriktad inlärning 

I en rapport om socionomutbildningen från Sköndalsinstitutet år 2004 (Alwall, Johansson, 

Wittsell & Hilte 2004) beskrevs självkännedom som en del av den personliga utvecklingen och 

något som erhölls genom erfarenhets- och upplevelseinriktad inlärning. Kolb (1984) utvecklade 

en modell där lärande, personlig utveckling och arbete var en process som möjliggjorde det 
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livslånga lärandet och individens utveckling. Med utgångspunkt från verksamhetsfältet kopplat 

till teoretisk utbildning, överbryggdes glappet mellan teori och praktik. 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

(Kolb 1984) 

 

 

Interaktionen mellan teori och praktik kunde ses som en interaktion mellan konkret erfarenhet, 

reflekterande observation, abstrakt begreppsbildning och aktivt prövande av ny kunskap. De inre 

utvecklingsmöjligheterna skulle övas och praktiseras för att internaliseras till en utvecklad 

oberoende förmåga (Davis 1999).  

 

Alwall et al. (2004) definierade personlig utveckling som ett övergripande begrepp och 

begreppen personlig mognad och självkännedom som en del av personlig utveckling.  

2.2 Unforgettable Experience Recall (UER) 

Weinstein och Alschuler (1985) utvecklade teorier om hur man lärde ut självkännedom. De 

teoretiska utgångspunkterna för deras modell var kognitiv utveckling, jagpsykologisk teori, 

självpsykologi och moralutveckling men innefattade också hur den kan tillämpas och användas 

inom utbildning och handledning (eng. counseling). Teorin och metoden, the Unforgettable 

Experience Recall (UER), kan användas inom en rad olika problemområden: vid ångest, aggres-

sivitet, missbruk, kriser etc. Man uppmanade deltagarna att visa på en händelse/erfarenhet som 

de inte kan glömma och sedan berätta om den så detaljerat som möjligt enligt en halvstruktur-

erad frågemall. Självkännedom beskrevs i fyra stadier; elementär, situationsanpassad, mönster 

och transformerande (eng. elementary, situational, pattern och transformational). Det sista 

stadiet transformerande, var på den högsta abstrakta nivån och erfarenheten blev en integrerad 

del av personen. Målet för utbildning i självkännedom var att utveckla kompetens i att skapa en 

medvetenhet om kunskap om kvalitén, orsaker och konsekvenser av de inre upplevelserna. (Se 

modell bilaga 1). 

 

Experiental

Learning

Education Work

Personal Development
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2.3 Psykodynamiska teorier 

De psykodynamiska teorierna valdes för att tolka det insamlade materialet och belysa hur 

självkännedom uppnåddes i utbildningen och hur den uppnådda självkännedomen blev en 

integrerad del av den personliga erfarenheten. Holms (2001) beskrivning av självkännedom som 

en del av den empatiska förmågan och en viktig del i den professionella hållningen, ligger till 

grund i den här undersökningen. Holm betonade att inre kompetens skulle skydda den 

hjälpsökandes integritet att inte låta mer eller mindre egna omedvetna behov och känslor styra 

kontakten. 

2.3.1 Psykoanalytiska teorier 

De psykoanalytiska teorier som valdes bedömdes relevanta för uppsatsämnet. De skulle främst 

belysa hur tankar och känslor kunde ses som processer på olika nivåer och med olika kvalitéer 

och hur dessa integrerats i individen för att skaffa kunskap om oss själva och världen. 

 

Freud (2002) beskrev tänkandet något som skedde på olika nivåer; i primär- och sekundär- 

processer. Primärprocesstänkandet syftade till omedelbar driftstillfredsställelse och sågs som en 

oordnad irrationell process som i drömmar. Sekundärprocesstänkandet präglades av tänkandet i 

det medvetna och det omedvetna och styrdes av realitetsprincipen och innebar en distinktion 

mellan önsketänkande och verklighet.   

 

Bion (1967) utvecklade teorier om tänkandet som en process i flera stadier, med början i barnet 

emotionella upplevelser som förspråkligt tänkande. Barnet föds med en kunskapsdrift som styrs 

genom nyfikenhet. I barnets känsloliv finns potentiella tankar, och tankar innehåller också 

känslor. Med den närmaste vårdarens hjälp, härbärgeras barnets känslor och tankar: ”...tankar som 

söker en tänkare...”(s 189), och återförs till barnet i ”smält form”. Utveckling av tänkande, minne, 

perception utgår från att denna process och ska senare som vuxen härbärgeras i det egna 

känslolivet. 

 

Fonagy (2007) beskrev hur förmågan till mentalisering var en förutsättning för ett utvecklat 

tänkande över egna och andras tankar och känslor och förmåga att uttrycka mentala avsikter och 

göra sig förstådd med sina avsikter. Mentalisering ses som intentionell och innebär att förstå 

mentala tillstånd och processer hos andra. Förmågan till mentalisering har sitt ursprung i den 

tidiga relationen mellan mor och barn. Barnets inre psykiska värld skapas via kommunikation 
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och moderns förmåga att mentalt härbärgera barnet och reagera med omvårdnadsbeteende. 

Barnet införlivar den reflektiva funktionen av själv-andra-relationer och beskrevs som att barnet 

måste haft tillgång till moderns medvetande. Genom låtsasleken tvingas barnet fundera över 

förekomsten av mentala tillstånd och känna sig tryggt nog att tänka på förälderns mentala 

tillstånd.  

2.3.2  Objektrelationsteorier 

Inom objektrelationsteorin beskrev Klein (2000) jagutvecklingen utifrån de två positionerna, den 

schizo-paranoida positionen som kom först i barnets utveckling, och sedan den depressiva 

positionen. I den schizo-paranoida positionen dominerar destruktiva impulser som glupskhet, 

förföljelserädsla och klyvning och projektiv identifikation som försvar. När barnet är några 

månader äldre går utvecklingen mot den depressiva positionen och barnet känner skuld och sorg, 

en depressiv ångest får övertaget över förföljelseångest. Det leder till lust att bota, bevara och 

återuppliva de älskade objekten: benägenheten till gottgörelse. Samma objekt som väcker hat, 

som i fantasin barnet förgör, är samma objekt som barnet älskar och behöver för sin överlevnad. 

Den depressiva positionen har också kallats den integrativa positionen. Det integrativa arbetet 

börjar mot hela objekt och fortsätter hela livet. Kärlek och hat, gott och ont utvecklas intill 

varandra, inom objektet, inom det egna självet. Gottgörelse kan ses som en genuin omtanke till 

andra.  

  

Winnicott (1981, 1993) betonade barnets relaterande till de primära objekten för sin personlig-

hetsutveckling och såg regression som ett nödvändigt inslag inom psykoterapin.  Patientens sätt 

att fungera och relatera kopplades till tidigare primära objekt som återfanns i nuet men i en 

uppdaterad form. De bristfälliga primära objekten skulle via regression återskapas och den 

skadade relationen repareras. Regression uppstod ofta vid yttre eller inre påfrestningar. 

Regression kunde ses som en process bestående av dedifferentiering och återgång till ursprunglig 

form av organisering och funktion eller en primitivisering av psykiska funktioner. Regression 

skedde ofta i jagets tjänst, eller som motstånd eller försvar mot konflikter.   

2.3.3 Affektteori 

McCullough (2003) beskrev affekter som ett informations- och kommunikationssystem, där 

affekter fungerade som ett primärt motivationssystem som styrde människans beteende med 

betoning på anknytning, empati och intersubjektivitet. Barnet förstår successivt att det har 

känslor och tankar och lär sig urskilja dessa. Barnet lär sig att moderns uttryck och andra 



 
 

5 (32) 
 

 

reaktioner är relaterade till barnets inre upplevelser som får en meningsfull och hanterlig form. 

Barnets upprepade internalisering av moderns bearbetande bild av dess tankar och känslor ger ett 

härbärgerande. Denna respons innefattar att de fysiska uttrycken har tolkats utan också det som 

barnet kommunicerat. För att härbärgera barnets ångest speglar modern denna känsla i 

kombination av en annan och oförenlig känsla och skapar en annan typ av representation av 

ångesten. Denna affektreglering är det grundläggande att få mentaliseringen att fungera. De 

primära affekterna innebär att vara i en upplevelse. Barnet kan inte ”tänka om” känslan utan 

affektreglering går via modern.  

3 Tidigare forskning 

Relevant litteratur för uppsatsämnet söktes via nationella databaser och internationella 

forskningsdatabaser. I första ledet har sökningar gjorts i DIVA, LIBRIS och universitetets 

bibliotekskatalog Substansen. Sökord som användes enskilt eller i kombination var självkännedom, 

själv* ,socialt arbete, utbildning. För tidigare forskning har databaserna EBSCO och ProQuest – 

Social Sciences Subject Area används med s.k. boolesk sökning. Det möjliggjorde att fler sökord 

kombineras med AND, OR eller NOT. Ex. Self-knowledge AND Social Work* AND education*, Self-

perception, Self-understanding, Self-awareness. Även artikelsök i PEP, PsycINFO, ERIC användes 

liknande sökord.  Det blev ett begränsat antal träffar som behandlade uppsatsens ämne i databas-

sökningarna som rörde självkännedom i utbildning. Erfarenhetsbaserad forskning hittades inte.  

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

De presenterade studierna kan beskrivas ha gemensamt fokus på olika aspekter av den personliga 

läroprocessen. Faktorer som lyftes fram var självreflektion och reflektion av kunskap, profess-

ionsutveckling, modellinlärning och integrering av teori och praktik och upplevelse av 

sammanhang. Studierna visade att kopplingen mellan verksamhetsfältet och teoretisk utbildning 

var viktig för en utveckling av den personliga läroprocessen. Självkännedom kan ses som en del i 

den personliga läroprocessen. 

 

En longitudinell fallstudie gjordes av en treårig utbildning till kandidatexamen i socialt arbete vid 

en israelisk högskola. Studien visade att lärare som hade förankring i fältet undervisade 

studenterna främst via egna färdigheter medan lärare förankrade i forskning främst använde sig 

av teoretiska kunskaper i undervisningen. Läroplanen jämfördes med studenternas läroprocess 

via intervjuer med lärare och handledare. Under sista året av utbildningen visade studenterna 
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ökad tillit till den egna förmågan av användandet av sig själv och färdigheter, men ökad 

osäkerhet på kunskap och värdegrund. (Mosek & Ben-Oz 2011). 

 

I en studie bland masterstudenter i socialt arbete undersöktes sambandet mellan grad av 

självkänsla och upplevd kompetens och psykisk hälsa (N = 65). Självkänsla bestämdes av olika 

komponenter som mindfulness, medkänsla, egen-kärlek, överidentifikation, isolering och 

självanklagelser. Studenterna fyllde i en skala som mätte självkänsla (Self-Compassion Scale, the 

Sense of Coherence Questionnaire) och enkät (Psychological Inventory-Depression Scale) 

Resultaten visade att komponenten överidentifikation och känslan av brist på sammanhang, 

påverkade graden av depressiva symtom (Ying 2009). 

 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har begreppen reflekterande själv, kreativitet och 

intuition undersökts som värdefulla kunskaper i socialt arbete under den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen. Studien visade att de viktiga teman i läroprocessen var att lära av klienten, 

användningen av intuition, och känslor av hjälplöshet och omnipotens. Författarens under-

liggande tes var att en pågående självvärdering, intuitiv kunskap och en kreativ användning av sig 

själv var inte bara viktiga färdigheter i klinisk praktik i allmänhet, utan borde betonas i utbildning 

(Ringel 2003). 

 

En studie gjordes hur studenter på en kurs i socialt arbete, utvecklade förmågan att reflektera och 

utveckla medvetenhet om egna attityder och värderingar. Studenterna var också yrkesverksamma 

socialarbetare. Studien visade att lärandet blev djupare eller mer kopplad till praktiken när under-

visningen innehöll reflektion och förmåga att koppla ny information med personlig mening eller 

tidigare erfarenheter. Viktiga faktorer var introduktionen av ny kunskap, samspelet med andra 

studenter, gruppklimat, fältarbete och att studenterna hade kontakt med andra studiegrupper. 

Även små grupparbeten och övningar och läraren som modell var viktig (Gardner 2001). 

 

I en utbildning i socialt arbete användes Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), ett verktyg som 

mätte bl.a. självkännedom och genomsyrade läroplanen. Studien av 44 studenter visade att 

studenterna fick ökad kännedom om sina starka sidor och även ökad kännedom om klienternas 

och kollegornas starka sidor. (Moore, Dietz & Jenkins 1997).  
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4 Frågeställningar 

Den här studien ville undersöka socionomstudenters upplevelse av ökad självkännedom efter 

avslutad utbildning inom socionomprogrammet och ökad självkännedom i relation till sin 

kommande yrkesroll. Studien ville också belysa på vilket sätt ökad självkännedom uppnåddes i 

utbildningen. 

5 Metod  

Studien var explorativ då tidigare studier inte kunnat hittas som behandlade självkännedom i 

relation till utbildning och kommande yrkesroll bland socionomstuderande. En avgränsning för 

uppsatsen var att endast behandlade socionomstuderandes erfarenheter och upplevelser inom 

ramen för utbildningen. Viktiga händelser utanför utbildningen efterfrågades inte.  

5.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet omfattade åtta deltagare. Samtliga var studenter inom socionomutbildningen vid samma 

lärosäte men i olika studiegrupper. Samtliga avslutade sin utbildning hösten år 2010. Alla åtta 

deltagare var kvinnor i åldrarna 23, 26, 29, 32, 35, 42, 45, 46. Samtliga hade yrkeserfarenhet, 

förvärvad antingen före utbildningen eller under utbildningen.  

5.2 Undersökningsmetod 

Studien hade en kvalitativ och deskriptiv ansats. Enligt Langemar (2008) kan ansatsen leda till 

beskrivning av hur självkännedom inom utbildning kan komma till uttryck och förstås.  Studien var 

explorativ och tidigare forskning gav viss kunskap inom området om den personliga läro- 

processen och där viktiga faktorer som reflektion, professionsutveckling, modellinlärning och 

integrering av teori och praktik lyftes fram.  

 

Två viktiga aspekter på god validitet enligt Langemar (2008) var den empiriska förankringen av 

data, analys och urval, och generaliserbarhet och resultatets meningsfullhet/användbarhet. I 

studien har analys av datamaterialet kontrollerats fortgående under arbetets gång och att 

tolkningar och temata har empirisk förankring. Den interna validiteten i uppsatsen skedde med 

ständiga kontroller med respondenterna av deras utsagor under intervjusituationen.  

 

Den hermeneutiska tolkningsprocessens fokus på språket skapade förståelse av mening för 

uppsatsämnet. Den hermeneutiska cirkeln innebar en reflektiv och beskrivande hållning där 
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tolkningsprocessen var en växling från helhet till delar för en djupare förståelse av materialet 

(Kvale 1997). 

Reliabilitetsbegreppet används främst i kvantitativa studier där tillförlitligheten i data mäts men 

används ibland även i kvalitativa studier (Langemar 2008). Tillförlitlighetsprövningen i kvalitativa 

studier beskrevs som komplicerad då insamlad data kan vara svår att mäta då forskaren är 

mätinstrumentet (Ruth 1991). Uppsatsens datainsamling via öppna frågor i intervjuerna gav en 

mångfald av data och reliabiliteten får anses låg.   

5.3 Datainsamlingsmetoder  

Studien har lagts upp i två delar, där båda delarna gjordes tillsammans och individuellt i varje 

intervju.  

I del I användes en intervjumetod som inspirerats av fokusgruppintervju (Wibeck 2000). En 

ostrukturerad intervju genomfördes mellan respondent och uppsatsförfattare kring de fyra 

begreppen ”personlig mognad, personlig utveckling, självkännedom, professionsspecifika 

färdigheter” i avsikt att få ett innehållsligt tydliggörande (bilaga 2). 

 

Datainsamlingen i del II användes en semistrukturerad intervjuguide. Respondenten uppmanades 

minnas en erfarenhet eller händelse från utbildningen som varit särskilt viktig som hon inte kan 

glömma kopplat till självkännedom. Frågorna rörde vad respondenten lärt om sig själv och hur 

den kunskapen blev användbar. Intervjuguiden har inspirerats av Weinstein och Alschulers 

(1985) teori the Unforgettable Experience Recall (UER) (bilaga 2). Syftet med upplägget på 

denna del var att få fram material som skulle beskriva och åskådliggöra händelser/erfarenheter 

inom utbildningen som ledde till självkännedom och vad erfarenheten haft för personlig mening 

för respondenten. 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant med undantag för ”skräpord” som strukits då de 

bedömts inte påverka innehållet i utsagorna från respondenterna. Intervjuerna lästes sedan 

igenom som helhet. Därefter strukturerades och komprimerades materialet. Intervjuerna 

sorterades i de två delar som intervjuerna genomfördes; del I som innehöll begreppsdiskussion 

och del II berättelser om den personliga erfarenheten. På så vis blev materialet överskådligt och 

kunde kategoriseras och tematiserats. All bearbetning av data har skett på datorn. När materialet 

var sorterat och olika teman identifierats, tolkades resultatet utifrån psykodynamisk teori. 
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5.5 Genomförande 

I början av året 2011 skickades ett brev ut via e-post till samtliga studenter som var inskrivna för 

studier på termin 7 höstterminen 2010, sista terminen av socionomutbildningen vid samma 

lärosäte. I brevet presenterades kort syftet med undersökningen och att intervjupersoner söktes 

för ett deltagande (bilaga 3). I informationen till studenterna framgick det att intervjustudien 

skulle genomföras av uppsatsskrivaren som också var studievägledare inom utbildningen på 

lärosätet. Ca 90 studenter tillfrågades. Bortfallet var ca 10 e-brev som kom i retur som inte nått 

fram till mottagaren. 1 person tackade nej att delta. Fem studenter hörde av sig att de ville delta. 

Till dem skickades ett tackbrev och att de skulle kontaktas lite längre fram under våren/hösten år 

2011. Då det saknades intervjupersoner då intervjuarbetet skulle starta, skickades samma brev ut 

igen till samma målgrupp. Ytterligare tre personer hörde av sig att de var intresserade av att delta. 

Samtliga som tackade ja deltog sedan i undersökningen och inget urval behövde göras av 

intresserade sökande. Respondenterna fick välja intervjuplats. 3 av intervjuerna gjordes på 

respondenternas arbetsplats, 2 av intervjuerna gjordes i respondenternas hem och resterande 3 

gjordes på uppsatsförfattarens tjänsterum på arbetsplatsen.  

 

Varje intervju gjordes individuellt och innehöll två delar. I den första delen fick respondenten 

efter en kort inledning, prata fritt om begreppen ”personlig utveckling, personlig mognad, 

självkännedom och professionsspecifika färdigheter”(Alwall et al. 2004). De fyra begreppen 

skrevs på lappar som lades fram till respondenten och som valde ett begrepp i taget i valfri ord-

ning. Uppsatsförfattaren ledde den ostrukturerade intervjun med fokus på sammanfattning av 

respondentens svar och förde intervjun vidare med frågor och uppmaningar till respondenten att 

utveckla och förklara mer av sina utsagor. Denna del tog 20-30 minuter.  

 

I den andra delen, uppmanades respondenten att fritt välja en händelse/erfarenhet från 

utbildningen kopplat till självkännedom. I denna del användes en intervjuguide inspirerad av 

Weinstein och Alschulers (1985) teori, och respondenterna reflekterade fritt över sin erfarenhet. 

Denna del tog ca 20-30 minuter. Ingen intervju varade sammanlagt längre än 45 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in på band.  

5.6 Forskningsetikiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer inom psykologisk forskning har beaktats avseende 

forskningskravet och individskyddskravet. 
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Innan intervjutillfället har samtliga respondenter informerats om syftet med studien, i vilket 

sammanhang studien kommit till och skulle redovisas. Samtliga respondenter har erbjudits ta del 

av studiens resultat då studien kommer att vara avslutad. Samtliga respondenter har informerats 

om att intervjuerna kodas och att materialet behandlas konfidentiellt och materialet redovisas på 

sådant sätt att de intervjuade och andra personers identiteter inte ska kunna urskiljas.  

6 Resultat 

Två huvudkategorier framkom vid analys av materialet: 

- Tankar om självkännedom.  

- Erfarenheter från utbildningen. 

Tankar om självkännedom finns redovisade i 6.1 och har som utgångspunkt i begrepps- 

diskussionen i första delen av intervjustudien. Erfarenheter från utbildningen finns redovisade i 

6.2  och har berättelser om specifika händelser i utbildningen som utgångspunkt, den andra delen 

av intervjustudien. Inom varje huvudkategori kunde olika teman definieras. En kortare samman- 

ställning av utsagorna finns som bilagor (bilaga 4 och 5).  

6.1 Tankar om självkännedom 

6.1.1 Självkännedom, vad är det? 

Respondenternas tankar formulerades som allmänna utsagor som berörde självkännedom och 

tankar om sig själva. Utsagorna var relativt samstämmiga och berörde olika områden som det 

egna agerandet i situationer, de egna tankarna och känslorna, de egna behoven och vad som 

skulle vara möjligt att ge andra. 

Kvinna 32 
”...det innebär väl att man nånstans vet varför man agerar som man gör. Varför man tänker och tycker som man 
gör... Sen kanske man inte alltid agerar på samma sätt och tänker efteråt att det var ju så här det inte skulle bli. 
Man är ändå där. Man har i alla fall en uppfattning varför man går i affekt i vissa situationer...Man kanske 
inte alltid kan kontrollera sig för det men man har en liten koll på det...” 
 

Andra självkännedomsområden var varför man valt utbildningen, vad man ville ha ut av 

framtidens yrkesutövning och om man lyckats befria sig från det som skulle kunna läggas på 

andra omedvetet. 

Kvinna 46 
”... jag tänker att man ska arbeta med andra, man måste verkligen ha koll på sig själv. Och varför är jag här? 
Är också viktigt tänker jag. Varför är jag här, hur tänker jag mig sen, har jag befriat mig från det som jag 
kanske lägger på andra omedvetet...” 
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 Självkännedom var också ett accepterande av sig själv som person och sina erfarenheter, att 

tillvara ta dem och använda dem som en styrka.  

Kvinna 35 
”...ja...att veta hur...kanske inte bara att man accepterar sig själv som person och alla mina erfarenheter och det 
jag har gjort förut, utan också liksom...att man också kan ta tillvara på dem och försöka använda dem hela 
tiden...” 
 
Utryck gavs om att vissa arbeten inom socialt arbete kunde relateras för nära det egna livet, sina 

erfarenheter, och upplevdes för ”tungt” att arbeta inom.  

Kvinna 29 
”...speciellt i socialt arbete, att man vet vad som är ens svaga punkter, sånt som man reagerar extra starkt på, 
eller som man tycker är jobbigt...det finns ju vissa arbeten inom socialt arbete som vissa relaterar alldeles för nära 
sitt eget liv, sina egna erfarenheter, som blir alldeles för tungt att jobba med...” 
 
Självkännedom ansågs inte bara beröra det som upplevdes som ”jobbigt” utan också sådant man 

tyckte var positivt.   

Kvinna 23 
”...vad man tycker är jobbigt, vad man blir berörd av och vad man har lätt för. Det handlar om båda hållen. Inte 
bara det som är jobbigt utan det handlar också om det man tycker är roligt eller på annat sätt bra...”.  
 

Självkännedom låg också nära begreppet personlig utveckling.  

Kvinna 42 
”...om jag då går tillbaks till skolan och så tänker jag att självkännedomen hänger ihop med den personliga mog-
naden att jag kan se vad jag behöver och vad jag kan ge...”  
 

6.1.2 Självkännedom inom undervisningen 

Respondenterna gav uttryck för att hur självkännedom kunde upplevas och uppnås i 

undervisningen på föreläsningar och seminarier, också beroende på vilket ämne. De ämnen som 

speciellt lyftes fram var de som rörde barn, ungdom, föräldraskap, psykosocialt arbete, missbruk 

och politik. Även rollspel och inspelningsövningar ansågs bidra till självkännedom.  

Kvinna 32 
”...sen kanske man kommer fram till successivt, det kanske finns en anledning till att man brinner för just dom 
delarna som man gör...det är väl just för att man läser om hur det är uppbyggt...jag hade ingen vidare politisk 
uppfattning innan jag började på sopis. Sen får man en helt annan...Men jag kan tycka att jag fick mycket mer 
koll på varför jag tyckte som jag tyckte...”. 
 
Kvinna 35 
”...genom alla kurser som vi haft som handlat om missbruk eller barn och ungdom, eller juridik, allting som har 
med livet att göra. Så har jag ju märkt hur jag reagerar på vissa saker, eller kommentarer hos andra. Man lär 
sig ju hela tiden om sig själv när man reagerar starkt på någonting som man kanske inte var beredd på. Då har 
jag förstått att det här är någonting som, det måste finnas en orsak till att jag reagerar starkt på det här. Sen har 
jag funderat och då får, då lär...om sig själv...” 
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Kvinna 45 
”...det som var starkast för mig det var nog barnkursen. Jag hade småbarn och en tonåring och allt ihopa, och 
hade jobbat mycket med ungdomar och så. Så tyckte jag att läsa om alla de här utvecklingsstadierna, psykolo-
giskt, det tog ju rakt in i magen många gånger för mig. Hur gör jag som förälder, det funderar man ju alltid som 
förälder. Och så var lärarna så himla bra. Vi samtalade kring det, kanske inte så mycket privat. Vi gjorde så 
mycket gruppövningar och grejer, så man pratade med sina kompisar istället...” 
 

6.1.3 Självkännedom inom studiegruppen 

Samtliga respondenter gav uttryck för studiegruppens roll när det gällde självkännedom. Det 

positiva som lyftes fram var att få vara en i gruppen och få möjligheten att spegla sina åsikter och 

värderingar mot andra, grupparbeten och få möjlighet att vara i olika konstellationer med 

samarbete och diskussioner. Det negativa som upplevdes med studiegruppen sattes också i 

relation till självkännedom.   

Kvinna 26 
”...men grupparbetena hur mycket man än hatar dom, så fick dom en att se sig själv i olika konstellationer med 
människor. Det är väl ofta så man lär känna varandra, att man stöter på patrull och...När man sedan kom i en 
ny grupp så det var då man kunde se nya sidor hos sig själv...” 
 
Kvinna 32 
”...det var där (studiekamraterna) man diskuterade sånt man inte vågade ta upp i helklass. Jag är sån som 

inte gärna räcker upp handen och diskuterar. Men jag tycker det är väldigt kul att diskutera. Och det kanske är 

för att jag ibland tror att det är alltid någon som vet bättre. Sen kanske det inte fanns utrymme att alltid disku-

tera...”  
 
Kvinna 26 
”...konflikter...så var väl det nyttigt för självkännedomen. Jag var i en verkligen dysfunktionell grupp. Men 
kanske inte i mindre grupper, för i mindre grupper så pratade i princip alla, än i stora...Beroende på vilka 
människor man var i konflikt med. När man kände att det inte ledde någonstans och inte fick en konstruktiv 
diskussion, så tror jag många drog sig undan, bara blev sårade. Varför ska jag lägga fram någonting som jag vet 
kommer bli sönderhackat oavsett vad jag säger. Det gällde att skydda sig...” 

 
En mer personlig diskussion i undervisningen utifrån egna erfarenheter och tankar efterlystes 

men osäkerhet fanns kring hur det skulle ske. Det fanns också åsikter om att det inte var rätt 

forum att bli för privat i undervisningen utan att utbytet med studiekamrater skulle ske i 

informella grupper och det sociala nätverket utanför utbildningen.  

Kvinna 46 
”...skolan borde ge forum för dessa tankar. Skolan kan inte ta ansvar hur man mår, att det finns forum där man 
kan älta saker. Eller om man kraschar, än på sina klasskamrater. Alla kanske inte har klasskamrater att 
falla tillbaka på om det är jobbigt. När vi gick barnkursen, tyckte hela min grupp att det var jobbigt, att det 
kom upp saker som var jobbiga och som vi kunde ta upp i min grupp. Men det är inte så för alla. Jag menar då 
min kompisgrupp...” 
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Kvinna 29 
”...jag tror inte att man kan sitta i sin klass och prata om sånt som kan vara rätt jobbigt... 
Men man kan ju prata mer teoretiskt. Om någon vill så kanske man skulle kunna ta upp i ett personligt per-
spektiv. Men jag tror inte det är en bra ide faktiskt. Jag tror inte det är något man ska uppmuntra liksom, jag 
tror det blir väldigt konstigt...många har väl ett socialt nätverk, förhoppningsvis, där man kan prata om sådana 
här saker. Men det kan man inte utgå från att alla har...” 
 

6.1.4 Självkännedom genom de professionsspecifika inslagen 

De professionsspecifika inslagen i utbildningen som berördes var handledd studiepraktik och 

professionsspecifika färdigheter (här kallad pf), en kurs som ges vid några tillfällen varje termin 

under utbildningen.  

 
Samtliga ansåg att handledd studiepraktik var viktig för självkännedomen och till viss del också 

pf. För den handledda studiepraktiken nämndes god handledning och bra mottagande viktigt för 

lärandet. Också fler praktikperioder önskades.  

Kvinna 42 
”...den är jätteviktig, den är jätte, jättejätte viktig! Speciellt hade jag god handledning och bra mottagande. Prak-
tiken är jätteviktig. Jag tycker det ska vara två praktiker. Men jag förstår att...den där diskussionen är svår. 
Det ska ju fylla det akademiska, så jag förstår. Det är det som är konflikten. ...Det vi pratar om är en 
intressant fråga. Ja vi pratade om sånt. Vad går igång hos i en själv liksom. Värderingar. Att tycka om eller 
inte tycka om en klient. Jag kan ju märka att jag tycker mycket om en klient. Jag kan ju känna hur jag tycker 
extra om den här. Någonting som berörs i mig. Och då tycker jag att det är god anledning att slå på varnings-
klockor. Börja binda mig för hårt...Det är nästan lättare med dem som man tycker om... mer neutralt, nån som 
inte berör en så starkt. Det finns vissa som berör mig privat, det bara är så. Då går det igång, sånt...kanske jag 
tycker att vi inte satte så tydliga ord på men vi rörde oss runt omkring det...” 
 
Kvinna 23 
”...men jag lärde mig ju väldigt mycket. Mycket samtal, samtalsteknik lärde jag mig väldigt mycket, vilket jag 
saknade mycket under utbildningen...Det gav en känsla av trygghet. Att jag vet hur jag ska prata med den här 
personen eller inte nödvändigtvis hur jag ska prata, men jag har i alla fall en lite större repertoar av möjliga sätt 
att prata med den här personen, som jag kan välja vad som kan passa. Och då känns det ju tryggare i mötet...”  
 
För en av respondenterna blev praktikperioden en djupt personlig upplevelse.  

Kvinna 35 
”...till slut så trodde jag nästan att klienten borde fungera precis som jag gjorde. Det var ett väldigt viktig upp-
vaknande att det aldrig går att veta hur andra människor är. Men att man visste själv hur det var i just den 
situationen, så trodde man att det är så för andra också. Det var verkligen inte så. Det där tyckte jag att jag fick 
både lite större självkännedom och empati, att jag utvecklade den också... Även om jag visste det här rent logiskt 
att det inte var så, så blev det ändå så under praktiken. Det var väl att både veta hur man fungerade, och accep-
tera att man fungerade på ett visst sätt. Att jag hade vissa fördomar och att jag hade lätt att kliva in, att jag tog 
ett brukarperspektiv. Men jag visste om det, så att jag aktivt måste försöka behålla ett objektivt sätt att se på 
situationen...” 
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De färdighetstränande inslagen i praktiken sågs som lärorika och ökade självkännedomen. 

Kursen Professionsspecifika färdigheter (Pf) väckte en del reaktioner och åsikter hos respon-

denterna. En upplevde att man inte lärde sig så mycket utan att man höll tillbaka sig själv väldigt 

mycket.  

Kvinna 45 
”...nej det var inte riktigt så på socialhögskolan att man...när man är lite äldre, har erfarenhet och har jobbat 
mycket innan, så kanske man har med sig vissa erfarenheter, som andra sitter med men inte riktigt har mött. Det 
märktes ibland tycker jag, det var inte så att man blev hjälpt att lyfta upp sin kompetens...” 
 
Men att väldigt känsliga ämnen togs upp i gruppsammanhang ex hur studenterna trivdes i 

gruppen och som upplevdes vara en känslig fråga. Som en av respondenterna gav uttryck för:  

Kvinna 46 
.”...men ändå kan det vara väldigt känsliga saker man tar upp i gruppsammanhang. Ex hur trivs man i 
gruppen kan vara en jätte känslig fråga om man inte trivs i gruppen. Det ska mycket till om man ska säga att 
man inte alls trivs där. För vad händer då? Det är en sak som man kanske skulle beakta mer, saker som är 
känsliga, fast det inte är helt uppenbart och så...” 
 

Värderingsövningar nämndes av flera som viktiga. Ibland visade det sig att man helt enkelt lade 

in olika värderingar i begreppen man för stunden arbetade med.  

Kvinna 32 
”...där blev det diskussion utifrån värderingsövningar. Och väldigt ofta visade sig också att man helt enkelt, och 
det är väldigt intressant när man arbetar här också, vad man lade i begreppen. Man höll med varandra fullstän-
digt fast men ställde sig på varsin ände av skalan. Man tyckte precis lika dant fast man hade tolkat det på helt 
olika sätt...” 
 

6.1.5  Behov av egen terapi 

Det sista temat som utkristalliserades från intervjuerna i den första delen var terapi, behovet av 

egenterapi. Flera av respondenterna har själva gått i psykoterapi och har haft ett behov att gå 

sådan under utbildningen. 

Kvinna 42 
”...så jag har gått i psykoanalys under alla de här åren. Så jag lägger det i det. Det överspeglar starkt så jag 
måste tänka runt det här. Vad jag lägger i det?...Men där känner jag att jag fått stor självkännedom och det är 
väl syftet tänker jag mig...” 
 

Man jämförde sig med andra utbildningar. 

Kvinna 32 
”...vi hade en diskussion faktiskt inom en kurs, som jag inte kommer ihåg vilken det var. Om man som ex 

psykologstudent måste man gå i egen terapi. Varför inte socionomer kanske borde göra det? Den diskussionen 

kom upp och jag...eftersom jag gillar den biten så tycker jag att det borde vara mer sånt...” 

 
Men ingen av respondenterna ansåg att det skulle vara ett krav att gå i terapi.   
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Kvinna 29 
”...på socionomutbildningen finns ju inget som liknar terapi liksom...det är väl ingen självklarhet att det ska ingå 

men jag skulle kunna tycka att det är bra. Det beror ju så klart på. Dels kan det nog kännas helt meningslöst 

att gå i terapi om man inte själv vill liksom. Det här ingår i min utbildning. Men jag tror i alla fall att man kan 

göra det meningsfullt. Även fast det inte bara handlar om en själv i terapin utan det kanske handlar om att möta 

människor i den rollen som man ofta gör inom socialt arbete. 

 
De som gått i terapi var ense om att det betytt mycket för deras självkännedom och personliga 

utveckling.  

6.2 Erfarenheter från utbildningen 

6.2.1 Situationen 

Alla åtta berättelser rörde specifika situationer från utbildningen. I händelsen fanns respondenten 

själv med som aktör och också viktiga andra som varit betydelsefulla för hur situationen 

utvecklade sig. Situationerna utspelade sig i aulan på storföreläsning, i klassrum, i fältstudie och 

praktik. Det var i relation till den andre som händelserna ägde rum. I fem av situationerna var det 

lärare som var inblandade i händelsen. 

Kvinna 42 
”...hur som helst, vi skulle ha lektion, vi skulle redovisa ett grupparbete...in kommer en lärare... ...det blev en 
konfrontation...” 
 
Kvinna 46 
”...jag hade skrivit min tentamen...allt var klart och det var dags att se resultatet...de säger att du har inte lämnat 
in din tentamen...” 
 
Kvinna 32 
”...jag sa ingenting...Det var något under första kursen när jag började. Vi hade storföreläsning i aulan...det var 
en lärare som pratade...” 
 
Kvinna 45 
”...det var bara inte den här föreläsningen utan det var ju också litteraturen, alltihopa. Det här blev en slags 
startskott på att det här blev skitjobbigt...”  
 
Kvinna 26 
”...det var när vi hade utvärdering på en kurs. Då hade vi haft en lärare som var medveten om att vi ar en jätte-
svår grupp...att vi var väldigt kritiska till utbildningen och till lärarna...” 
 
I två berättelser var det studiekamrater och i en händelse var det personal/handledare på en 

praktikplats som var den viktige andre.  

Kvinna 29 
”...som sagt det är en händelse som sträcker sig över en längre tidsperiod...och skriva uppsats. Och hitta på allt 
själv, jag skrev tillsammans med en kompis...” 
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Kvinna 23 
”...det var ingenting som jag gjorde så utan det var just pf... Man fick en roll hur man skulle förhålla sig i rollen. 

Och så skulle den andra vara klienten/patienten...” 

 
Kvinna 35 
”...det jag tänkte på först var praktiken...det var ändå många saker som gjorde mig upprörd. Det kändes som om 
de var så oförstående...” 
 

6.2.2 Affekt 

Beroende på hur situationerna utvecklades, var det mycket affekter inblandade i händelserna och 

som återfinns i alla åtta berättelser. Det var affekterna intresse/iver, förvåning, ilska/raseri, 

rädsla/ångest, skam/förödmjukelse med betoning på de negativa affekterna. Både starka negativa 

affekter och positiva affekter framhölls. 

 

En berättelse berörde en lärare som på en storföreläsning kunde entusiasmera studenterna inför 

deras kommande yrke. 

Kvinna 32 
”...jag tror att alla vi som satt där i närheten bara...vi satt där och tittade med öppen mun och man fick puls och 
man blev alldeles entusiastisk och kände...man blev så otroligt inspirerad över det vi faktiskt skulle göra. Läraren 
pratade i väldigt fina ord om att plantera ett frö...våran yrkeskarriär. Läraren gick tillbaka till sin yrkes-
karriär...bjöd på sig själv. Man kände sig väldigt liten och rädd och stod där och var lärare och klok...” 
 
Två berättelser handlade om att komma i konflikt med lärare och känna förödmjukelse/skam 

inför läraren och sin studiegrupp. 

Kvinna 46 
”...jag blev arg, jag tänkte att jag måste handla. Samtidigt sitter man i en beroendesituation, läraren ska bedöma 
min skrivning, så ska jag bli förbannad på läraren och läraren ska rätta, så har man ett betygsystem, det är inte 
helt lätt, bekväm situation...nej, jag känner mig kränkt. Just det att jag har gjort rätt för sig, ändå stå där med 
handen i...med mössan i handen, och be om...det kändes inte bekvämt. Det kändes obekvämt...” 
 
Kvinna 42 
”...peka ut mig i den här gruppen av alla...jag sa att det inte var ok. Det är inte ok. Och jag blev helt paff. Och 
dom andra blev ju upprörda. Och jag blev jätteledsen. Jag kände mig så tillknycklad. Jag kommer inte ihåg vad 
jag sa mer, eller vad jag gjorde riktigt då. Men jag kommer ihåg efteråt kom dom fram några tjejer, dom här, och 
liksom tyckte...Jag kände mig så ledsen och otillfredsställd...”  
 
En annan respondent berättade om en konflikt i studiegruppen och respondenten hade känt ilska 

gentemot gruppen och sympatiserade med lärarna men inte gett uttryck för det. 

Kvinna 26 
”...jag blir ganska irriterad så där. Det är så lätt att...man vill inte anstränga sig så pass mycket att skriva på 

den här utvärderingen som finns på Internet. Men man kan sitta och klaga på allt som är så dåligt, och allt som 

kunde gjorts bättre, hur kunde man inte göra si eller så. Men ni själva, hur mycket energi lägger ni till för att det 
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ska bli en förändring? Ni sitter här och klagar nu på plats men ni orkar inte ge tre minuter av er fritid till att 

utvärdera...det är på ett sätt som man vill avsäga sig allt ansvar...men också att jag ofta tänker på saker innan. 

Jag kan dels säga saker direkt men mycket kan också, varför blev jag irriterad, varför är jag så fruktansvärt irri-

terad på dem? Så sitter jag och tänker att det är det här och det här, då faller bitarna på plats. Men då är det lite 

sent. En dag senare. Den där diskussionen hade vi igår...” 
 
En av respondent hade varit ute på praktik och behövde pröva sina egna gränser gentemot 

klienternas, och att det skapade konflikter med personal/handledare på praktikstället. Berättelsen 

rörde en personal som kom i konflikt med ungdomar på ett behandlingshem. Ungdomarna hade 

dagen innan haft en extern instruktör som gjort en gruppövning tillsammans och ungdomarna 

hade inte tagit övningen på allvar utan börjat skratta osv. Personal på behandlingshemmet hade 

skällt ut ungdomarna för deras beteende. Dagen efter reagerade respondenten starkt, som var 

praktikant på behandlingshemmet, på personalen som skällt ungdomarna och uttryckt vad hon 

tänkt. Det blev en konflikt mellan respondent och personal.   

Kvinna 35 
”...jag sa inte så mycket då men morgonen efter, när hon som började, skällde ut dom här tjejerna. Dom tänkte 
inte på instruktören som hade kommit för att ge tid åt dom, dom var respektlösa. Då blev jag jättearg och sa, vad 
fan väntar du dig då? Dom här har ju olika diagnoser...jag blev jätteupprörd. Just att dom skulle känna ännu 
mer skam, att dom inte var som andra...” 
 
En respondent gjorde en fältstudie tillsammans med en studiekamrat, som efter genomförandet 

och presentationen av arbetet, stärkt hennes självförtroende. 

Kvinna 29 
”...det var jätteviktigt för mig. Det är inte en specifik händelse som i ett ögonblick så hände det här. Men det var 

viktigt ändå... då kändes det som att vi fick göra precis som vi ville...men vi hade nog ganska höga ambitioner och 

det blev bra och lärorikt att jag klarade av det här. Det här går och det blir bra, och få andra att tycka att det 

här är bra...” 
 
En respondent har i undervisningen kommit i kontakt med egna tankar om sig själv och 

erfarenheter som skapade ångest. 

Kvinna 45 
”...jag kommer ihåg att jag satt, jag brukar inte flytta på mig. Jag satt och skruvade på mig. Och jag kom 
att...det var ju så intressant, men samtidigt kände jag att jag orkade inte mer. Det här behövdes ta i små doser 
men det gick inte för vi hade ju tenta. Det gick ju inte att ta i smådoser. Det var bara att köra. Jag satt och 
skruvade på mig, jag tänkte, varför gör jag det, det här är ju intressant. Jag tror det. Det var känslomässigt 
jobbigt hela kursen. Sen tror jag inte att det var just föreläsningarna i aulan, bara den. Det var då det blev lite, 
jag väcktes nog då och förstod att det här var tufft. Trodde inte att det skulle vara så tufft...” 
 
En respondent gjorde rollspelsövningar och en av deltagarna blev för personlig, viket skapade 

ångest inom respondenten.  
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Kvinna 23 
”...åh herre jösses. Nu. I det här sammanhanget. Jag tycker jättemycket om den här tjejen. Hon är jättego och vi 
var vänner. Men...det var jätteobehagligt. Det här var ju ganska tidigt i utbildningen. Vi hade inte kommit sär-
skilt långt alls...vi satt ju bara helt förstummade och förstod inte...förstod inte varför nu, vad ska vi göra, ska vi 
hämta en lärare? Vad ska vi ta oss till? Vi måste ändå göra någonting. Vi kunde ju inte gå därifrån, det fun-
kade ju inte...”  
 

6.2.3 Vad man lärde sig 

Situationerna/händelserna som respondenterna utgick från, var affektladdade och gav en 

erfarenhet som de också kunde reflektera över i efterhand. I berättelserna fanns den andre som 

en viktig aktör i händelseförloppet. 

 
I den första berättelsen gjorde en lärare ett djupt intryck på respondenten i en föreläsnings-

situation. Läraren förmedlade med sin personlighet, entusiasm inför det kommande yrket. 

Respondenten kände då att hon hade valt rätt utbildning och yrke. Respondenten var vid 

intervjutillfället yrkesverksam socionom, och återkom gärna i tanke och känsla till den situationen. 

Speciellt när det kändes motigt på arbetet, använde hon läraren som en god förebild.  

Kvinna 32 
”...ett hopp...Det var det läraren försökte förmedla till oss. Då bär man med sig det på något sätt...” 
 
Den andra berättelsen hade sin förhistoria i att respondenten kommit i konflikt med en lärare 

och kände ilska och förödmjukelse inför lärarens bemötande. Respondenten kände att hon inte 

kunde hävda sin åsikt och inte blev lyssnad på. Situationen var i undervisningen och relationen 

kändes väldigt asymmetrisk. Respondenten tänkte om situationen i efterhand, att det var viktigt 

att välja vilka konflikter hon var beredd att bidra till. Konflikten med läraren kände hon att hon 

kunnat vara utan. Respondenten hade fått ta ansvar för den uppkomna konflikten och läraren 

hade inte varit beredd att bjuda på sig själv. Vid intervjutillfället arbetade respondenten som 

socionom och tog med sig erfarenheterna till arbetet. Respondentens lärdom från händelsen var 

att inte starta konflikter på arbetet, utan kunna välja sina strider.  

Kvinna 42 
”...mina larmklockor...Det är också såhär med arbetsplatser när det drar igång, när drev drar igång, när grejer 
drar igång. Tänka sig noga för vilken roll ska jag spela. En replik kan tända förlopp. Och den repliken säger 
jag. Det är ett väldigt ansvar när man kliver in i grupper. Det tycker jag är lärorikt. Så använder jag det. Och 
så nästa gång jag ska konfrontera någon så kommer jag vara mycket bättre rustad...Jag vet hur svag jag kan bli, 
det vet jag ju innan. Jag vet att jag kan bli rädd och svag och liten och känna mig dum. Jag känner att jag 
kommer att vara rustad för det...” 
 
Den tredje berättelsen rörde en konflikt mellan respondent och en lärare vid ett examina-

tionstillfälle. Respondenten hade fullgjort sina åtaganden vid en tentamen och lämnat in en 
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hemuppgift enligt överenskommelse. Det visade sig sedan att hemuppgiften kommit bort. 

Respondenten blev väldigt orolig och kom överens med läraren att lämna in en kopia på 

hemuppgiften på nytt. Dock hittades den ursprungliga tentan. Under den tid det pågick, fick 

respondenten en stark känsla av att det var hennes fel, trots att hon gjorde allt enligt lärarens 

anvisningar. Läraren visade inte någon ånger i efterhand och inte medgett sitt bidrag till 

situationen. Respondenten tog med sig denna erfarenhet ut i sitt arbete som socionom med 

lärdomen att hon kan göra fel och också ska kunna be om ursäkt.   

Kvinna 46 
”...det blir lite av kontentan av det att det kändes inte bekvämt för mig och då tänker jag mig att det inte skulle 
bli bekvämt för någon att bli bemött i den situationen...att jag är ödmjuk inför mig att jag kan också göra fel. 
Men att man kan vara så ödmjuk att jag gjorde fel, vilket inte (namn på läraren) kunde...man utvecklar sig 
själv, man ökar sin självkännedom, att man är en sådan person som faktiskt kan säga ja, men jag har gjort fel, 
ursäkta mig...” 
 
Den fjärde berättelsen handlade om en konflikt i studiegruppen och respondenten kände ilska 

mot gruppen och sympatiserat med lärarna men inte vågat ge uttryck för det i gruppen. I sitt 

arbete som socionom tog hon med sig den erfarenheten till arbetsplatsen.  

Kvinna 26 
”...det är viktigt för mig att förstå mitt eget värde och mina tankar...att det har ett värde. Men det är också 
viktigt för mig att kunna ge tillbaka och att det är jätteviktigt för mina kollegor. Att det är tvåvägs...att man 
tycker om varandra. Att man tycker att varandra gör bra saker, att det inte bara är dom som ska fylla på mig hela 
tiden...” 
 
En femte berättelsen rörde en respondent som var ute på praktik och känt att hon behövde 

pröva sina egna gränser mot klienternas, och att detta skapade konflikt med personal/handledare 

på praktikstället. Respondenten gav uttryck för hur viktig den erfarenheten var för henne, att hon 

lärde sig mer om sina egna inre gränser. Hon hade tidigare reagerat starkt på en personal som 

skällt ut ungdomar för deras beteende på ett behandlingshem. Respondenten som hade reagerat 

starkt, insåg sedan att hon överreagerat och utgått mycket från sig själv och missat en del viktiga 

perspektiv på den uppkomna situationen. Som yrkesverksam ville hon ta med sig den 

erfarenheten att inte utgå för mycket från sig själv utan kunna se problem ur flera perspektiv.  

Kvinna 35 
”...först och främst för min egen del för att jag ska kunna känna att jag gör ett så bra jobb som möjligt. Att jag 
ska kunna bidra med någonting till andra. Då måste jag kunna känna att jag kan lita på mig. Att jag tar inte 
beslut utifrån mina egna föreställningar, mina egna erfarenheter. Utan tar det utifrån situationen och personen det 
handlar om...” 
 
Den sjätte berättelsen handlade om en respondent som gjorde en fältstudie tillsammans med en 

studiekamrat, som efter genomförandet och presentationen av rapporten, stärkte hennes 
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självförtroende. Fältstudien hade genomförts på annan ort i en krävande miljö. För 

respondenten hade det varit viktigt att få lägga upp fältstudien själv tillsammans med 

studiekamraten och att de hade kunnat samarbeta. Det gav respondenten värdefulla erfarenheter.     

Kvinna 29 
”...vi gjorde en massa intervjuer...Och varför det var viktigt för mig att vi skrev på en idé, helt utifrån vår 
egna...Dels att vi gjorde det själva, men också att vi skulle samarbeta, Vi skulle komma på något som vi båda 
tyckte var intressant. Och att utföra det så att båda var lika delaktiga. Och båda var med och tänkte. Och att vi 
båda förstod varandra...” 

 
I den sjunde berättelsen gjorde respondenten rollspelsövningar på ett seminarium och en av 

deltagarna blev för personlig, viket skapade ångest inom respondenten. Gruppen hade tidigare 

fått tydliga instruktioner av lärarna vad rollspelet skulle innehålla men en av deltagarna föll 

utanför ramen. Detta kom utan förvarning och respondenten hade inte vetat vad hon skulle göra 

i situationen. Hon lärde sig att det som från början var en given situation, kunde ändras på ett 

ögonblick och situationen blev en helt annan med nya premisser. 

Kvinna 23 
”...det handlar om ändrade premisser, ändrat förhållningssätt, ändrad teknik, ändrat mål med det man håller på 
med. Allting måste ändras. Om nånting så stort ändras. Då har man inte längre den funktion man trodde man 
hade. Man har inte, man jobbar inte längre med det, med den beskrivning som man trodde att man hade. Allting 
ändras. Och det kan hända när som helst...” 
 
I den åttonde berättelsen har respondenten genom undervisning om barn och familjetema, 

kommit i kontakt med egna känslor och tankar om sig själv som förälder. Det var en erfarenhet 

som betytt mycket för henne. 

Kvinna 45 
”...jag tror att det jag lärt mig är att, nu kommer jag ha hjälp utav det här, det är den teoretiska idealbilden. Den 
kan jag aldrig leva upp till. Men också när jag möter sådana här svåra situationer att jag inte går in i det med 
hull och hår. Utan jag måste backa och koppla på skallen så mycket som jag bara kan. Jag var ju inte medveten 
om det när jag gick in i den där barnkursen. Jag trodde inte att det skulle vara någon fara. Bara roligt...”  
 

6.2.4 Val av situation/erfarenhet 

I intervjustudien skulle respondenterna välja ut en erfarenhet eller en händelse från utbildningen 

som varit särskilt viktig och som respondenten inte kunde glömma. Valet av händelse 

kommenterades och hur det upplevdes att välja just den specifika erfarenheten.  

Kvinna 35 
”...det jag tänkte på först var praktiken...” 
 
Kvinna 42 
”...ja...det var en konstig situation jag valde att berätta om men den kom till mig...” 
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Kvinna 23 
”...när du sa så här, tänk på en händelse, så var det den första grej som kom upp. Det finns ju hur många hän-

delser som helst under tre och ett halvt år. Det händer ju händelser varenda dag. Men det här hände tidigt och som 

jag inte kan komma ifrån...”  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen hade en kvalitativ och deskriptiv ansats och var explorativ då tidigare studier saknades 

för uppsatsämnet. Den hermeneutiska tolkningsprocessen användes där analys av data gick från 

helhet till delar och vice versa. Syftet var att få en djupare kunskap och förståelse av materialet att 

delar och helhet hängde ihop på ett sammanhängande och begripligt sätt. Respondenternas 

utsagor skulle ge svar på de frågeställningar som formulerades i syftet med studien. Tolkningen 

av materialet skedde utifrån psykodynamiska teorier där olika teorier valdes som bedömdes som 

relevant för att förstå det insamlade materialet. Val av psykodynamiska teorier gjordes under 

gång, till stor del efter det att materialet sammanställts och utsagorna sorterats. 

 

Några metodfrågor kan också diskuteras. Den ena rör urvalet där studien omfattade åtta 

kvinnliga deltagare och ingen man var representerad. Om urvalet skett via ex slumpvis utvalda 

deltagare, skulle data ha påverkats? En annan metodfråga rörde datainsamlingen i del II och hur 

teorin valdes ut. Att undersöka självkännedom på det valda sättet med den valda teorin och 

metoden, en semistrukturerad intervjuguide inspirerad av Weinstein och Alschulers (1985) teori, 

innebar ett tydligt fokus på erfarenheten/händelsen. Om fler utsagor hade efterfrågats, hade fler 

data åskådliggjort uppsatsämnet. Ytterligare en aspekt som bör nämnas var uppsatsförfattarens 

arbete som studievägledare vid lärosätet. Detta var känt bland respondenterna vid intervju- 

tillfället och uppsatsförfattarens upplevelse var att det inte påverkade respondenternas utsagor. 

Respondenterna fanns vid intervjutillfället i en annan typ av kontext än utbildningens och var 

färdigutbildade socionomer.  

 

Uppsatsförfattarens förförståelse för ämnet var begränsad så förväntningarna på resultatet var 

okänt. Validiteten i uppsatsen kan utifrån vald metod, ändå bedömas som god gällande data och 

analys förankring i empirin. Reliabilitetsaspekten var mer osäker om uppsatsens tillförlitlighet då 

varje utsaga kan sägas vara unik utifrån en självupplevd erfarenhet. Studiens generaliserbarhet var 

osäker då det var en liten studie.  
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Det blev ett etiskt dilemma för uppsatsskrivaren hur mycket som skulle utforskas om 

respondenternas tidigare erfarenheter. Avgränsningen i uppsatsen var att enbart efterfråga erfa-

renheter från utbildningen. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 På vilket sätt uppnåddes självkännedom  

Studiens första del som innehöll en begreppsdiskussion (bilaga 4), visade att självkännedom 

innebar en medvetenhet om det egna agerandet i situationer, de egna tankarna och känslorna, de 

egna behoven och vad som är möjligt att ge andra, ett accepterande av sig själv, sådant man 

tyckte var roligt eller bra på annat sätt. Teman som kunde utläsas ur utsagorna var 

självkännedom i förhållande till teoristudier, studiegruppen, i de färdighetstränande inslagen och 

tankar om egenterapi. Vissa av de teoretiska ämnena väckte känslor och reaktioner över det egna 

jaget. Relationen till lärare och studiekamrater väckte ibland starka reaktioner. Praktikperioden i 

utbildningen hade en särställning i utvecklandet av självkännedom och i viss mån också kursen 

professionsspecifika färdigheter. Egenterapi under utbildningen sågs som en nödvändighet av 

flera men bara utifrån den egna motivationen.  

 
Självkännedom uppfattades av respondenterna på samma sätt som Holm (2001) beskrev; som en 

viktig del av den empatiska förmågan och en förutsättning för den professionella hållningen. 

  
Kunskapsläget visar att flera faktorer var viktiga för den personliga läroprocessen. Möjlighet till 

självreflektion och reflektion av kunskap, professionsutveckling, modellinlärning och integrering 

av teori och praktik och en känsla av sammanhang hade lyfts fram av studenter och lärare inom 

utbildning, som viktiga (Ying 2009, Mosek & Ben-Oz 2011, Gardner 2001, Moore, Dietz & 

Jenkins 1997, Ringel 2003). Speciellt faktorerna reflektion, professionsutveckling, modell- 

inlärning och integrering av teori och praktik var faktorer som lyftes fram i denna studie.  

 
Respondenternas upplevelse av ökad självkännedom skedde i undervisningssituationen och i de 

färdighetstränande inslagen i utbildningen. Utsagorna gav uttryck för hur man reagerade på 

situationer i utbildningen och hur man reflekterade över dessa erfarenheter som ledde till ny 

kunskap och nytt förhållningssätt. Denna process beskrevs av Kolb (1984) där inlärning sågs 

som en process via interaktion mellan konkret erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt 

begreppsbildning och aktivt prövande av ny kunskap.  
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Alwall et al. (2004) betonade hur viktigt reflektionsutrymme var i undervisningen var för den 

personliga utvecklingen. Man menade också att relationen mellan lärare-grupp/enskild student 

och socionompraktikens möte med fält-klient borde likna varandra till struktur. I denna studie 

om självkännedom i utbildning, lyfte respondenterna fram att mycket av reflektion skedde i den 

informella studiegruppen och det egna nätverket. Erfarenheterna i utbildningen väckte privata 

tankar och känslor och ibland med ett stort mått av lidande, och som inte bearbetades i 

utbildningen. Ett visst mått av avstånd mellan lärare och studiegrupp beskrevs.  

7.2.2 Socionomstudenters upplevelse av ökad självkännedom efter 

avslutad utbildning och ökad självkännedom i relation till kommande 

yrkesroll 

I studiens andra del om sina erfarenheter (bilaga 5) som respondenterna berättade, var spontant 

valda i intervjustunden. Intervjustudien visade att de situationer/händelser som respondenterna 

valde, var händelser i utbildningen där relationen till andra var central och starka affekter fanns 

med i situationen, både egna och andras. Dessa upplevelser låg till grund för självkännedom i 

utbildningssituationen och senare i yrkesutövningen som socionom. De erfarenheter responden-

terna gav uttryck som inneburit självkännedom, var att ha fått goda inre förebilder, att ha kunnat 

välja deltagande i konflikter, att ha insett egna och andras begränsningar, inse det egna värdet i 

grupper, upptäckten av egna inre gränser, upptäckten av förmåga genomföra projekt och 

samarbeta, kunna hantera egna starka känslor och inse hur oförutsägbart personer kunde agera. 

Det var erfarenheter och insikter som respondenterna tagit med ut i sin yrkesutövning som 

socionomer.   

 

Respondenterna uttryckte en medvetenhet om sina reaktioner och känslor, och tog också med 

sig den kunskapen in i nya situationer och till yrkeslivet. Weinstein och Alschulers (1985) teorier 

visade hur självkännedom beskrevs som en process i olika stadier där målet för erfarenheten var 

att den skulle bli en integrerad del i personligheten.  

 

Utifrån psykodynamisk teori tolkades respondenternas beskrivningar av upplevelsen i situationen 

som primärprocesstänkandet då affekten var det dominerande. I det andra ledet, då tänkandet 

och reflekterandet startade, blev erfarenheten processat på sekundärnivå. Denna process 

beskrevs av Freud (2002) där tänkandet skedde på olika nivåer i primär- och sekundärprocesser 

och Bions (1967) beskrivning av hur tänkande, minne och perception utvecklades till en förmåga 
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att härbärgera det egna känslolivet. En liknande process beskrevs av Fonagy (2007) där förmågan 

till mentalisering innebar en förmåga att konstruera föreställningar om relationer och en 

förutsättning för ett utvecklat tänkande över egna och andras tankar och känslor. 

Respondenternas utsagor i studien visade att reflekterandet om andras och egna känslor och 

tankevärld utifrån den beskrivna situationen, innebar att erfarenheter blev en integrerad del av 

självet. Därmed visade studien att psykodynamiska utvecklingsteorier/inlärningsteorier också kan 

tillämpas inom vuxenutbildning  

 

I de erfarenheter som respondenterna gav uttryck för, var sprungna ur starka affekter. Affekterna 

som beskrevs i uppsatsen var intresse/iver, förvåning, ilska/raseri, rädsla/ångest, 

skam/förödmjukelse med betoning på de negativa affekterna. McCullough (2003) beskrev 

affekterna som ett informations- och kommunikationssystem inom individen och styrde 

beteendet med betoning på anknytning, empati och intersubjektivitet. Affekten skam fungerade 

som en nedtonare av positiva affekter och ett biologiskt system som ytterst syftade på 

överlevnad. Affekten skam/förödmjukelse återfanns i ett par av utsagorna. Det rörde sig om 

situationer där respondenterna hade kommit i konflikt med lärare och känt sig utpekad inför 

gruppen. Den ursprungliga nedtonade positiva affekten var intresse/iver. 

 

Flertal av de situationer som respondenterna visade på i undervisningen, kunde tolkas som 

regression i situationen och fungera som ett försvar mot konflikten där de negativa affekterna 

riktades mot viktiga andra som lärare, handledare och studiekamrater. Regressionen kunde 

kopplas till förmågan till mentalisering och processtänkande. Starka affekter hämmade tänkandet 

och där mentaliseringen hjälpte till att reglera och moderera affekterna och gjorde känslorna 

begripliga. Enligt Winnicotts (1981, 1993) teorier om regression, har regression sitt ursprung i 

barnets relaterande till de primära objekten för sin personlighetsutveckling. Det kunde i studien tolkas 

som respondenternas reaktioner blev en inre process av relaterandet mellan det inre regredierade 

barnet, och de inre primära objekten som kunde härbärgera, ”smälta” och återge.  

 

Studiens resultat som beskrev respondenternas erfarenheter och de starka affekter som dessa 

erfarenheter väckte, kan förstås utifrån Kleins (2000) teorier om de två positionerna. I den 

schizo-paranoida positionen var starka affekter i omlopp och en form av utagerande kunde ses i 

situationen. Det var främst i situationer där respondenterna kände starka negativa affekter och 

att dessa affekter tog överhand i situationerna. I den depressiva positionen hade affekterna 
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transformerats via primär- till sekundärtänkande, och en form av accepterande och även 

gottgörelse skedde via de nya insikterna respondenterna gav uttryck för. I respondenternas 

utsagor hade starkt laddade affekter härbärgerats och mentaliserats för att integrerats som ny 

kunskap/erfarenhet inom respondenterna. Samtliga respondenter gav uttryck för att de lärt sig 

något av de beskrivna situationerna och ville använda de nya erfarenheterna till något gott, för sig 

själva och andra. Utsagorna visade att den ökade självkännedomen kunde användas på ett 

konstruktivt och professionellt sätt i klientarbete eller i personalgrupp, att tillgången till inre 

förebilder var berikande i den professionella yrkesutövningen, att avstå att gå in i konflikter, 

känna det egna värdet i grupper och i andra professionella sammanhang eller ökad förmåga att 

hantera egna starka känslor.  

 

Studiens resultat visade vikten av mentalisering av affektladdade erfarenheter, hur dessa behövde 

integreras och därmed utveckla självkännedom. Tidigare studier inom psykoterapiforskningen 

visade att uthärdas inte starka affekter i utbildning fanns risk för pseudoutveckling av yrkesjaget 

(Skovholt & Rönnestad 1992, Orlinsky, Rönnestad & Ambühl 2005). Dessa teorier visade på en 

modell för professionell utveckling inom bl.a. utbildning. De beskrev en utvecklingsmodell hur 

psykoterapeuter och handledare utvecklades och att den professionella utvecklingen var 

fasindelad. Varje fas hade ett utvecklingsspår och en affekt knutet till varje fas och som behövde 

gås igenom och bearbetas. Om osäkerhet och ambivalens tog över och blev för stor skedde 

ingen positiv utveckling och risk fanns för stagnation med defensiv hållning och rigiditet som 

följd. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har väckt funderingar som kan uppmana till vidare utforskning. En reflektion var hur 

komplicerad en studiemiljö kunde upplevas av studenter, som inrymde både möjligheter och 

begränsningar. Ett angeläget område skulle vara att kartlägga studenters inlärning inom 

utbildning med fokus på grupprocesser. Samtliga respondenter i studien nämnde studiegruppens 

betydelse för den personliga läroprocessen. Då samtliga respondenter i studien var kvinnor skulle 

det vara angeläget att också få med män i framtida studier. Enligt statistik från VHS (Verket för 

högskoleservice) från år 2012 var andelen män ca 22% inom socionomutbildningen. 
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Bilaga 1 

Correspondence Among Theories of Structural Development 

Weinstein and Alschuler (1985) 

 

Self-Knowledge 
Development 

Cognitive 
Development 
(Piaget, 1977) 

Ego Develop-
ment 
(Loevinger, 
Wessler & 
Redmore 1970) 

Conception of 
Other 
Individuals 
(Selman, 1980) 

Moral 
Development 
(Kohlberg, 
1969) 

Elemental Pre-operational Impulsive Persons as 
Physical Entities 
 

Pre-Conven-
tional 

Situational  
 
Concrete Opera-
tions 

Self-Protective 
 
Conformist 

Intentional 
Subjects 
Introspective 
Selves 
 

 

Pattern  
 
Formal  
Operations 

 
Conscientious 
Conformist 
 
Individualistic 
 

Stable  
Personalities 
 
Complex  
Self-System 

Conventional 

Transformational     
  Autonomous  Post Conven-

tional 
     
 
Elemental 
Erfarenheter beskrivs fragmentariskt och som yttre observerbara data. Innehåller enstaka känsloord, situationen 
sammanfattas inte eller tolkats eller kopplats till orsakssammanhang. Erfarenheterna är otillräckligt beskrivna. Man 
agerar inte på samma sätt i liknande situationer. Personens inre måste lyssnaren gissa sig till. 
Situational 
En hel situation kan beskrivas. Enstaka detaljer lyfts fram och slutsatser om hela händelsen görs. Enstaka känslor 
beskrivs. Kroppsliga förnimmelser beskrivs men inga nyanser, beskrivs ofta som klichéer. Binder ihop yttre 
händelser med inre upplevelser men med enkla fraser. Egna känslor kopplas inte ihop med det egna agerandet i 
situationen. Konkret beskrivande. Erfarenheter som ”story-telling” och vanligt bland tonåringar. 
Pattern 
Stabila inre responser som kan uttryckas. Kan beskriva hur man är genom en hel situation. Abstrakt tänkande. Kan 
göra förutseende uttalanden om möjliga situationer; ”jag brukar göra/tänka så här”. Yttre händelser kopplas ihop 
med inre reaktioner. Kan se bortom situationen och generalisera.  
Transformational 
Medveten om sina inre mönster och som kan korrigeras. Personen har tillgång till en stabil inre repertoar av 
reaktioner och känslor till olika yttre situationer. Är aktiv att uttrycka inre tillstånd.  Är kapabel att stoppa repetitiva 
reaktioner och hitta nya sätt att förhålla sig. Har kapacitet att skapa ny inre mening och tillstånd.  
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Bilaga 2 

Del I 

Fyra begrepp med utgångspunkt från Sköndalsinstitutets (2004) undersökning om socionom-

utbildningen. 

 

Jag berättar om socionomutbildningen utbildningsplan, spec. lärandemålet ”självkännedom”. 

 

Respondents (R) spontana tankar om målet i utbildningen. 

 

Lägg fram fyra lappar – med begreppen 

- Personlig utveckling 

- Personlig mognad 

- Självkännedom 

- Professionsspecifika färdigheter 

 

R:s fria tankar om var och en av begreppen. Reflektion över utbildningens innehåll, egna 

erfarenheter utifrån begreppen. 

 

Del II 

Frågeformulär om självkännedom inom socionomutbildningen. 
Med utgångspunkt från Weinstein  and Alschuler (1985). 

 

Välj ut en erfarenhet eller en händelse från utbildningen som varit särskilt viktig för dig/något du 

inte kan glömma. 

 

1) Beskriv erfarenheten/händelsen så detaljerat som möjligt.  

Berätta om platsen/sammanhanget. Hur såg det ut? Vilka var där? Vad hände? Vad var det du sa 

och gjorde? Vad sa och gjorde de andra som var där? Vad tänkte du? Vad kände du? Vad hände 

sedan? Ledde det till något? 

 

2) På vilket sätt var denna erfarenhet/händelse viktig för dig då? 

 

3) På vilket sätt är den viktig för dig idag? 

 

4) Utifrån denna erfarenhet/händelse som du berättat om, beskriv vad du lärt dig om dig själv? 

 

5) Att veta detta om dig själv, hur kan den kunskapen vara användbar för dig?  

(Speciellt att få det du vill/behöver eller bör undvika)? 

    /Jane Barkström (2011) 
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Bilaga 3 

Jane Barkström Till studerande inom  

Institutionen för socialt arbete -  socionomutbildning 

Socialhögskolan termin 7 

Stockholms universitet  

  

  

Förfrågan 

 

Hej!  

Jag heter Jane Barkström och arbetar som studievägledare på Socialhögskolan. Under 

våren/hösten år 2011 kommer jag att göra en undersökning och kartläggning av socio-

nomutbildningens innehåll och mål vid Stockholms universitet. 

Jag söker ett antal studenter som nyligen avslutat sin utbildning för en intervju om detta. Jag 

hoppas på Ditt deltagande och återkommer till Dig under våren om deltagande. 

Om Du redan nu vet att Du skulle vilja delta i undersökningen, kan du höra av dig till mig på 

mejl till  

 

jane.barkstrom@socarb.su.se 

 

Tack på förhand. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

JANE BARKSTRÖM 

Studievägledare/universitetsadjunkt 
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Bilaga 4 

Sammanställning av begreppsdiskussion om ”självkännedom” i utbildningen och i vilka 
sammanhang självkännedom kunde uppnås..  

 Självkännedom innehåll Var i utbildningen kan det 

uppnås 

Kvinna 23 Att känna sig själv. Hitta egna 

”triggers” vad som är jobbigt, 

blir berörd av och har lätt för, 

vad som är roligt.  

Fått kunskap om olika 

områden av socialt arbete. 

Studiegruppen. 

Handledd studiepraktik. 

Kvinna 26 Kunskap om sina svaga sidor, 

det man reagerar starkt på 

eller tycker är jobbigt. Inte 

yrkesarbeta med det man blir 

för berörd av. Veta vart ens 

gränser går för sin yrkesroll. 

Kunna förhålla sig till sin 

historia.     

Olika kurser. 

Grupparbeten. 

Studiegruppen. 

Kvinna 29 Lära känna sig själv vem man 

är. Varför man får vissa 

känslor och reaktioner. Förstå 

sig själv och sin bakgrund.   

Grupparbeten.  

Lärare. 

Studiegruppen. 

Pf. 

Kvinna 32 Veta varför man agerar som 

man gör, tycker och tänker 

och känner som man gör. 

Veta varför man brinner för 

socialt arbete.  

Olika kurser. 

Litteraturen. 

Studiegruppen.  

Handledd studiepraktik. 

Pf.  

Kvinna 35 Accepterar sig själv som 

person, sina erfarenheter, hur 

man själv fungerar och 

reagerar.  

Handledd studiepraktik. 

Olika kurser. 

Studiegruppen. 

Kvinna 42 Ser vad jag behöver och vad 

jag kan ge. Egna känslor, vad 

olika klienter väcker inom en.   

Studiegruppen. 

Pf. 

Kurser. 

Handledd studiepraktik. 

Litteraturen. 

Kvinna 45 Veta hur jag fungerar, hur jag 

reagerar och ”triggas” av. 

Hantera egen osäkerhet. 

Kurser. Litteratur. 

Studiegruppen. 

Lärare. 

Handledd studiepraktik. 

Pf. 

Kvinna 46 Ha koll på sig själv. Befriat sig 

från sådant som jag lägger på 

andra omedvetet. Varför valt 

utbildningen.  

Pf. 

Kurser. 

Studiegruppen.  
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Bilaga 5 

Sammanställning av respondenternas berättelser som rörde specifika situationer från 

utbildningen. 

 

  

Situation 

 

 

Affekt 

 

Självkännedom 

 

Kvinna 23 

 

Rollspelsövning Rädsla/ångest Inse hur oförutsägbart 

personer kan agera. 

 

Kvinna 26 

 

Undervisning, 

konflikt i 

studiegruppen 

Ilska/raseri Inse det egna värdet i 

grupper 

 

Kvinna 29 

Skrev fältstudie med 

studiekamrat. 

Intresse/iver 

förvåning 

 

Upptäckten av egen 

förmåga genomföra 

projekt och samarbeta 

 

Kvinna 32 

 

Undervisning, 

storföreläsning 

Intresse/iver Att ha fått goda inre 

förebilder 

 

Kvinna 35 

 

Handledd 

studiepraktik 

Ilska/raseri Upptäckten av egna 

inre gränser 

 

Kvinna 42 

 

Undervisning, 

konflikt med lärare 

Skam/förödmjukelse Att ha kunnat välja 

deltagande i konflikter 

 

Kvinna 45 

Undervisning Rädsla/ångest Kunna hantera egna 

starka känslor  

 

 

Kvinna 46 

 

Undervisning, 

konflikt med lärare 

Skam/förödmjukelse Att ha insett egna och 

andras begränsningar   

 

 

 


