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ABSTRACT  
 

”Socionomstuderandes självkännedom – en enkätstudie om hur de själva upplever 
den” 

av Rita Crossler. 
 
Syftet med undersökningen var att mäta hur studenter vid Stockholms universitets all-

männa socionomlinje själva skattar sin självkännedom. En jämförelse gjordes mellan 

termin ett och sex för att se om den självskattade självkännedomen utvecklats under 

utbildningens gång. Jag gjorde en enkätundersökning där studenterna fick ta ställning 

till olika påståenden samt svara på i vilken utsträckning olika faktorer inverkat. Resulta-

ten presenterades som en jämförelse mellan terminerna, men vissa resultat avseende 

hela undersökningsgruppen presenterades också. Studien visar att samtliga respondenter 

upplevde sig ha en god självkännedom. Man kan avläsa en tendens till att sjättetermins-

studenterna i något högre utsträckning anser sig ha en mycket god självkännedom samt 

att de upplever att självkännedomen har utvecklats under studietiden. Detta anser de 

inte vara enbart utbildningens förtjänst utan faktorer såsom ålder, yrkeserfarenhet, rela-

tioner samt kriser har också i stor utsträckning bidragit till utvecklingen av självkänne-

domen. Bland de moment under utbildningen som man anser bidragit mest toppar prak-

tikterminerna. Studien gjordes utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. 

 

 

Nyckelord: Självkännedom, psykodynamisk teori, professionell hållning, socionomut-

bildning och studenter. 
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1. INLEDNING 

 

Under min utbildning till socionom vid Socialhögskolan, Stockholms Universitet, har 

jag hört många lärare prata om vikten av självkännedom. I den här uppsatsen vill jag 

försöka reda ut begreppet självkännedom, huvudsakligen från ett psykodynamiskt per-

spektiv och huvudsakligen en självskattad självkännedom. Jag vill också undersöka ifall 

de socionomstuderande själva upplever att deras självkännedom ökar under utbildning-

ens gång. Detta kommer jag göra genom en enkätundersökning där jag jämför hur stu-

denter som är i början av sin utbildning skattar sin självkännedom med hur studenter 

som går den näst sista terminen skattar sin självkännedom.  

 

När jag har sökt efter tidigare forskning har jag bland annat hittat flera c-uppsatser där 

man undersökt de socionomstuderande på utbildningens allmänna linje samt rapporten 

”Student på Socialhögskolan” (1998) skriven av Stig Elofsson, statistiker och docent 

vid Socialhögskolan Stockholm. Jag har också läst litteratur som utifrån ett psykody-

namiskt perspektiv behandlar självkännedom för professionella hjälpare. Mer om detta 

under rubrikerna ”Tidigare forskning” samt ”Teoretiska utgångspunkter”. 

 

Ursprungligen ville jag kartlägga de socionomstuderandes psykosociala bakgrund och 

hälsa. Då jag förstått att det var ett allt för omfattande arbete för en c-uppsats valde jag 

snäva in min frågeställning. Med facit i hand kan jag känna att även detta val var något 

svårare än vad jag tänkt mig. Mest beroende på att det finns svårigheter med att på ett 

trovärdigt sätt mäta självkännedom hos människor. Samtidigt är självkännedom ett be-

grepp som ligger i tiden – vid sökning på Google fick jag 23400 stycken svenska träffar 

på ordet självkännedom. Skulle vi som färdiga socionomer uppleva att vi behöver ut-

veckla vår självkännedom ytterligare så finns det, minst sagt, gott om kurser i ämnet 

hos olika företag som sysslar med personlig utveckling! 

 



  Rita Crossler S7b  

 4

2. UPPSATSENS DISPOSITION 
 
Först redogör jag för syfte, frågeställningar och centrala begrepp. Sedan kommer kapi-

tel 5 där tidigare forskning inom området presenteras. Efter forskningen kommer kapitel 

6 där jag berättar om mina teoretiska utgångspunkter och i kapitel 7 och 8 får läsaren ta 

del av vilken metod jag använt samt de resultat som framkommit vid enkätundersök-

ningen. På det följer ett analysavsnitt där jag kommer att diskutera det problematiska 

med att mäta självskattning utifrån ett psykodynamiskt perspektiv.  Kapitel 10 utgörs av 

en slutdiskussion och kapitel 11 innehåller förslag till fortsatt forskning.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
3:1 Syfte  

Syftet med den här undersökningen är att försöka mäta hur studenterna vid Stockholms 

Universitets allmänna socionomlinje själva skattar sin självkännedom och vilken bety-

delse den har för dem. Jag ska jämföra studenter som befinner sig i slutet av socionom-

utbildningen med studenter som är i början av utbildningen.  

 

3:2 Frågeställningar 

Är det någon skillnad mellan hur studenter som befinner sig i början av utbildningen 

uppfattar sin självkännedom mot hur de som är i slutet av utbildningen uppfattar den?  

Vilka faktorer anser de själva har haft betydelse för utvecklingen av deras självkänne-

dom? 

 

3:3 Förförståelse 

Min förförståelse är att man under utbildningen gång ökar sin självkännedom. Min upp-

fattning är att många av dem som läser på socionomutbildningen också söker en person-

lig utveckling. Jag tror att det finns en överrepresentation av människor med egna erfa-

renheter av sociala problem på den här utbildningen. Möjligen är de mer mottagliga för 

att arbeta med sin självkännedom just därför. Eller så väcker kanske de ämnen man stu-

derar på socionomlinjen, frågor hos den enskilda individen som manar till en utveckling 

av självkännedomen.  
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4. DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 

 
För att definiera för uppsatsen relevanta begrepp har jag använt mig av svenska akade-

mins ordlista och nationalencyklopedin, båda i Internetversionen, samt av Ulla Holms 

(2001) bok ”Empati”. 

 

4:1 Självkännedom 
”kännedom om sig själv;  det egna jaget: ofta med särskild tanke på kännedom om det egna 

jagets begränsning.” (ur svenska akademins elektroniska ordbok på Internet, 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 

 

4:2 Psykodynamiskt perspektiv 
”psykodyna´misk sägs den inriktning inom psykologi och psykiatri vara som betonar det 

psykiska kraftspelet inom och mellan människor. Den bygger främst på psykoanalytiska te-

orier. Väsentliga inslag är det omedevetna innehållet i tänkande och handlande, de tidiga 

erfarenheternas betydelse för människans aktuella upplevelsevärld samt interpersonella 

och intrapsykiska konflikter i anpassningen till omvärlden.” (ur Nationalencyklopedin 

på Internet, www.ne.se) 

 

4:3 Professionell hållning 
”Professionell hållning innebär en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som – 

på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och 

impulserna. Det innebär att visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett 

personligt bemötande.” (sid. 42, Holm, 2001) 
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5.TIDIGARE FORSKNING 

 

5:1 Självkänsla – inte självkännedom 

När jag sökt efter studier gällande självkännedom har jag funnit många studier som be-

handlar självkänsla. Jag har sökt efter hur närbesläktad självkänsla och självkännedom 

kan sägas vara och funnit en förklaring av självkänsla som speglar skillnaden mellan de 

båda begreppen. Cooley (1922) skriver i ”Human nature and the Social Order” om att 

individens självkänsla formas av hur andra människor återspeglar en, alltså är ens själv-

känsla beroende av andra människors omdömen om en. Självkännedom däremot hand-

lar om processer inom en själv, relationen till sig själv.  

 

I mitt sökande efter standardiserade enkättester har jag funnit ”The Rosenberg Self-

esteem test” (som mäter självkänsla) men tyvärr inte några standardiserade mätinstru-

ment avseende självkännedom. 

 

5:2 Självkännedom för professionella behandlare 
Gordan (2004) skriver om självkännedom att det är en nödvändighet för att kunna hålla 

isär andras problem från sina egna. Han menar att det är önskvärt att behandlare har 

gått i egen terapi vid åtminstone ett par tillfällen. Dels för att få insikt om sina egna 

problem, dels för att själv få pröva den eventuella metod han eller hon kan tänkas an-

vända som behandlare. Genom att bearbeta sina erfarenheter öppnar behandlaren upp 

för en empatisk och god terapeutisk hållning, menar Gordan. 

 

I Ulla Holms (2001) bok ”Empati – att förstå andras känslor” tar hon upp självkänne-

dom som en av de delar vilka utgör en professionell hållning. Hon skriver: ”Endast om 

de egna känslorna och behoven är medvetna, kan man hantera dem så att de inte styr 

kontakten med de hjälpsökande och de överväganden som gäller denna.” (sid 43). 

Holm skriver vidare: ”det är denna medvetenhet som innebär det främsta skyddet för den hjälpsö-

kandes integritet och som, tillsammans med motivationen att inte i första hand styras av privata önsk-

ningar, utgör essensen i professionellt förhållningssätt.” (sid. 43).  

 

Ulla Holm (2001) menar att den professionella hållningen, för de som arbetar med alla 

slags hjälpsökande människor, består av fem delar: kunskap, självkännedom, empati, 

självdisciplin och självreflektion.  
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Med kunskap menar hon inte faktakunskap, utan kunskapen om psykologiska och soci-

ala förhållanden. Hon menar att den professionella hjälparen måste ha kunskaper om de 

processer som pågår i mötet mellan människor. Holm skriver om empati att det ”innebär 

förmågan att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och psykiska situation” (sid. 47). 

Att kunna se sig själv med lite distans, som att kunna kritiskt bedöma sin egen insats, 

menar Holm är självreflektion. Självdisciplinen krävs för att man som professionell 

hjälpare ska kunna hålla sig från att låta de egna behoven styra. Holm menar vidare att 

självkännedomen ensam inte är någon garanti för att man inte lever ut sina egna känslor 

och behov. Några av de behov vi människor har integrerade i vår personlighet, och som 

vi bör skaffa om självkännedom om skriver Holm är: behovet av att vara omtyckt, be-

hovet av kontroll/makt, behovet att att vara behövd, behovet av att vara duktig, behovet 

av att vara i blickpunkten. Utöver dessa integrerade behov kan även situationsbetingade 

behov, såsom hunger, trötthet, sömnbrist, klientens utseende och så vidare påverka hur 

vi uppfattar den klient vi möter, skriver Holm. 

 

5:3 Studier om socionomstuderande 

Det har skrivits flera c-uppsatser där man undersökt socionomstuderande vid Stock-

holms universitet. Ingen av dessa har behandlat begreppet självkännedom men den som 

kommer närmast är Birgitta Nygren (2003) i sin c-uppsats ”Personlig utveckling – hur 

rustade är vi för verkligheten?”. Nygren ville med sin c-uppsats undersöka hur studen-

terna ser på sin personliga utveckling under sin utbildning till socionom.  Nygrens upp-

sats hade dock tyngdpunkten på rollspelen under termin tre, på empati och på hur sko-

lan hjälper eleverna i deras personliga utveckling. Intressant för min studie är att av de 

studenter som tillfrågats i Nygrens studie uppger 99,3 % att god självkännedom är 

mycket viktigt eller viktigt för att kunna göra ett bra arbete som socionom. Men endast 

17,7 % av de tillfrågade ansåg att skolan lägger mycket eller ganska stor vikt vid stu-

denternas personliga utveckling, som t e x större självkännedom.  

 

Stig Elofsson (1998) har kartlagt de studerande på socionomlinjen vid Stockholms uni-

versitet i studien. Han har som undersökningsgrupp haft samtliga studerande på socio-

nomlinjen med undantag för dem som går mångkulturell inriktning. Han har undersökt 

motiv till att söka utbildningen, syn på studiemiljö, syn på utbildningen och på socio-

nomyrket, politiskt engagemang samt hur de studerande själva skattar sin hälsa och 
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livskvalitet. Enligt Elofssons studie anser de socionomstuderande att några av de vikti-

gaste arbetsuppgifterna för en socionom var att ge råd och stöd till människor och att 

intresse för människor och empatisk förmåga var viktigast för att bli en bra socionom. 

 

5:4 Självkännedom viktigt för yrkesverksamma socionomer 

Högskoleverkets arbetsrapport ”Socionomens yrkesroll ur olika perspektiv” av Monica 

Wåglund (1999) är en redovisning av en studie kring synen på socionomyrket. Man har 

intervjuat 114 personer. De intervjuade har antingen varit yrkesverksamma socionomer, 

socionomstuderande, chefer, politiker eller klienter. De intervjuade har tillfrågats om 

vilka egenskaper och kunskaper dessa anser vara viktiga för en socionom. Några av de 

saker som sades vara viktiga är kunskaper om samhället och dess lagar, en god samver-

kan med andra samhällsinstitutioner, klientkontakten och självkännedom. I rapportens 

sammanfattning skriver Wåglund: ”Samtliga grupper som intervjuats talar om egenskaper som 

empati, lyhördhet, självkännedom, erfarenhet och förmåga att lyssna som nödvändiga för socionomen.” 
(sid. 21).  

 

Hon uppger också vidare att två tredjedelar av de intervjuade yrkesverksamma socio-

nomerna inte ansåg att utbildningen hade gjort dem förberedda på den verklighet som 

de sedan skulle möta. En kurator som citerats i rapporten säger: ”man kommer inte längre 

med sina patienter än med sig själv” (sid.8,) och syftar då på att det är grundläggande för yr-

kesutövandet att ha en god självkännedom. 
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6. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
Sigmund Freud (1856-1939) brukar kallas för ”Psykoanalysens fader”. Han var den 

som genom sina teorier om medvetandets tre nivåer lade grunden för det psykoanalytis-

ka tänkandet (Carlberg, 1994). Freud menade att människans medvetande har tre nivå-

er: det medvetna, det förmedvetna och det omedvetna samt att vi styrdes av olika drif-

ter. Freud sa vidare att vi människor består av ett ”det”, ett ”jag” och ett ”överjag” där 

var och en av dessa representerar olika delar av våra drifter, vår moral och vårt reflekte-

rande, vuxna jag. Inom den psykodynamiska teorin anser man att en människas person-

liga utveckling består av en serie kompromisslösningar av dennes intrapsykiska konflik-

ter mellan dessa olika delar (Bernler & Johnsson, 2001). 

 

Psykodynamisk teori innehåller flera olika psykoanalytiska inriktningar (Bernler & 

Johnsson, 2001). Ganska tidigt avvek flera av Freuds lärjungar från hans grundantagan-

den. Som exempel kan nämnas objektionsrelationsteorin vilken till skillnad från Freudi-

ansk teori gjorde modern till en central figur i individens utveckling under barndomen 

medan Freuds teorier huvudsakligen var länkade till den manliga sexuella utvecklingen 

(ibid.).  

 

Jag har valt att fokusera min teoretiska utgångspunkt på några grundläggande psykody-

namiska begrepp såsom jagets tre delar och överföring. Orsaken till detta är att de hand-

lar om interaktionen inom och mellan människor. Dessa begrepp kommer huvudsakli-

gen kommer från den traditionella psykodynamiska teorin men några av dem är tagna 

från objektionsrelationsteorin (Bernler & Johnson, 2001). Det är begrepp som Bernler 

& Johnson tagit upp som viktiga för oss människor i mötet med andra människor. Jag 

kommer även mycket kort in på Leibniz (1646-1716) monadlära och dess betydelse för 

den psykodynamiska teorin (ibid.). Där de språkliga termer som utformats för att be-

skriva skeenden i interaktionen mellan människor har varit användbara för psykodyna-

misk teori.  

 

6:1 Den topografiska aspekten 

Freud menade utifrån sin psykodynamiska teori att man genom tre olika grader av med-

vetenhet kunde definiera allt mänskligt beteende (Bernler & Johnson, 2001). Detta kom 
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att kallas ”den topografiska aspekten”1 men kallas numera oftast för medvetet, förmed-

vetet och omedvetet.   

 
”Medvetna är alla de psykiska processer som vi är på det klara med hos oss själva just 

nu/…/Förmedvetet är allt det som vi för ögonblicket inte tänker på, men som vi kan bli 

medvetna om genom att vi flyttar över uppmärksamheten på det/…/Omedvetna är de psy-

kiska funktioner och processer som vi antingen inte alls kan bli medvetna om eller som krä-

ver ett betydande mått av psykisk energi för att göras medvetna.” (sidan 80, Bernler & 

Johnsson, 2001) 

 

 

6:2 Jaget, detet och överjaget 

Termerna jaget, detet och överjaget används inom delar av den psykoanalytiska teorin 

för att beskriva centrala processer som pågår inom den mänskliga strukturen.  

Jaget kan sägas motsvara den del av en individ som tar in och registrerar yttre och inre 

faktorer och genom att integrera dessa inom apparaten ska välja den funktion som bäst 

verkar tjäna individen (Bernler & Johnson, 2001). Jaget ska genom en omedveten eller 

medveten strävan balansera omvärldens krav mot egna önskemål eller övertygelser. 

Dessa kan vara antingen omedvetna eller medvetna (Nationalencyklopedin på Internet, 

www.ne.se). Detet kännetecknas av människans biologiska drivkrafter och är psykets 

energikälla (ibid.). De processer som pågår inom detet tillhör det omedvetna skiktet 

inom människans personlighet (Bernler & Johnson, 2001). Överjaget godkänner eller 

underkänner individens handlande. Man kan säga att överjaget är vårat samvete, vår 

moral. Det är inom överjaget de idealbilder människan försöker efterlikna finns (ibid.).  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Den topografiska aspekten = uttrycket ”härstammar från den tid då man försökte lokalisera speciella 
funktionsområden för de olika medvetenhetsgraderna inom den psykiska apparaten.”. (Sid.80, Bernler & 
Johnsson, 2001) 
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6:3 Förvrängningar och försvarsmekanismer 

 
”/…/ en tänkbar följd utav Leibniz monadlära är att samspelet mellan individer endast 

skenbart är en interaktion dem emellan. Det ”verkliga” skeendet försiggår inom varje indi-

vid.” (sid.164, Bernler & Johnsson, 2001) 

 

Tanken att de relationsteman som grundlagts tidigt i livet kommer att vara med i ut-

formningen av den relation som uppstår mellan en klient och behandlare är, som jag ser 

det, själva förutsättningen för min uppsats. De tidigare erfarenheter, som både klienten 

och behandlaren har, kan ”förvränga relationen bort från en realistisk och funktionell behandlings-

relation.” (sid.165, Bernler och Johnsson, 2001). Det har inom den psykodynamiska teo-

rin skapats olika begrepp för att beskriva dessa förvrängningar. 

Projektion kallas det när en individ lägger delar av sig själv utanför sig själv. T ex om 

man tillskriver en annan människa de egenskaper som man föraktar hos sig själv och 

inte vill kännas vid. Genom att göra detta kan man förbli oklanderlig i sina egna ögon. 

Freud skilde på positiv och negativ överföring. Han menade att den positiva överföring-

en, där klienten har förtroende för behandlaren och gemensamt med denne försöker 

förstå sina konflikter och svårigheter, var en förutsättning för psykoanalytiskt behand-

lingsarbete. Den negativa överföringen är när klienten känner fientlighet och motstånd 

gentemot behandlaren. Själva överföringen handlar om klientens omedvetna föreställ-

ningar och önskningar från barndomen som denne överför på behandlaren. Termen 

motöverföring står för när behandlaren applicerar sina känslor och tidigare erfarenheter 

på klienten (Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se). 

 
Utöver dessa förvrängningar som kan uppstår i relationen mellan människor har vi, en-

ligt psykodynamisk teori, olika försvarsmekanismer (Bernler &Johnson, 2001). Dessa 

används av det mänskliga psyket som ett motstånd mot insikt eftersom vissa medvetan-

degöranden av omedvetna känslor eller händelser riskerar beröva människan dess sin-

nesro och ger upphov till ångest. Dessa ångestsignaler aktiverar försvarsmekanismer 

såsom bortträngning2, intellektualisering3, sublimering4 osv. En ”normalanvändning” av 

                                                 
2 Bortträngning = individen tränger bort upplevelser och/eller känslor ur sitt medvetande till sitt under-
medvetna där materialet behåller sin ursprungliga vitalitet (www.ne.se). 
3 Intellektualisering =  för att behärska en situation eller inre konflikter används intellektet för att distan-
siera sig från händelsen och känslan (www.ne.se). 
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försvaren innebär att människan tillfälligt tränger bort eller intellektualiserar en händel-

se för att kunna fungera medan ett patologiskt5 bruk av försvaren dominerar individen 

(Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se).  

 

                                                                                                                                               
4 Sublimering = omformning av en känsla, t ex kan aggression bli till en vilja att förändra samhället 
(www.ne.se). 
5 Patologisk = sjuklig, onormal (www.ne.se) 
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7. METOD 

 
Jag valde att använda mig av kvantitativ metod för min undersökning. Detta för att 

kunna nå så många som möjligt med mina frågor. Min förhoppning var att jag genom 

en kvantitativ metod skulle kunna se tydliga och generaliserbara mönster bland socio-

nomstuderandes uppfattning om sin självkännedom. Under metodavsnittet kommer jag 

att redogöra för det förarbete jag utfört, skapandet av själva enkäten samt hur jag av-

gränsat ämne och undersökningsgrupp. Vidare kommer etik, validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet att behandlas. 

 

7:1 Förarbete 

En stor del av tiden har jag lagt på förarbetet. Jag har läst mycket, både användbar och 

oanvändbar, litteratur. Flera sökningar har gjorts i Libris, arb.line och på Google. Jag 

har då sökt på orden självkännedom, självkänsla, psykodynamisk teori, professionalitet 

och socionom. Jag har även sökt på Högskoleverkets hemsida, SCB, Psykologiska insti-

tutionen samt letat efter användbara c-uppsatser och doktorsavhandlingar på både soci-

alhögskolan och psykologiska institutionen i Stockholm och Lund. Jag har haft stor 

användning av Nationalencyklopedin på nätet vid definitionen av, för uppsatsen, centra-

la begrepp. Mycket av den litteratur jag har använt mig av är kurslitteratur som jag själv 

haft under min socionomutbildning. En stor del av det material jag fann handlade om 

självkänsla och empati. Som jag tidigare i uppsatsen redogjort för så har jag definierat 

självkänsla och empati som besläktade med självkännedom men ändå inte direkt appli-

cerbara för att kunna vara till hjälp i mätandet av självkännedom. Men som Bjereld et 

al. (2002) skriver: ”Även med ämnesmässiga insnävningar återstår i praktiken en oändlig mängd 

perspektiv inom varje disciplin.” (sidan 17).  

 

Jag har i mitt litteratursökande funnit en uppsjö av självhjälpsböcker där ämnet själv-

kännedom är centralt. Då jag valt att se på ämnet självkännedom ur ett psykodynamiskt 

perspektiv har jag valt att fokusera mig på litteratur som har sin utgångspunkt i det per-

spektivet.   
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7:2 Enkät 

Jag sökte länge och väl efter en standardiserad och godkänd skala för att kunna mäta 

självkännedom. Detta är inte helt lätt då jag lärt mig förstå att många av de standardise-

rade mätintstrument som finns är skyddade och kostar pengar att få tag på. Ibland krävs 

det även att man kan uppvisa psykologlegitimation. Jag hade mailkontakt med Lars R 

Bergman, professor på psykologiska institutionen, för hjälp med att finna en standardi-

serad skala. Tyvärr kunde inte heller han hjälpa mig. Jag lyckades alltså inte finna nå-

gon beprövad enkät utan beslöt därför att med stöd av en legitimerad psykolog och min 

handledare försöka utforma en egen enkät. Detta har känts väldigt svårt då ämnet själv-

kännedom är förhållandevis svårgreppbart. ”Att utarbeta ett frågeformulär är en vetenskap i 

sig.” (sidan 90) skriver Olsson & Sörensen (2004). Jag kunde ju endast mäta de stude-

randes egen uppfattning om sin självkännedom. En enkät utformades utifrån min defini-

tion av självkänndom samt utifrån de förslag jag fått av psykologen på tänkbara sätt att 

mäta självskattad självkännedom. Sedan mailade jag enkäten till min handledare och 

psykologen för att få kommentarer. När jag gjort vissa ändringar och tillägg kopierade 

jag upp enkäten så att lika många enkäter skulle besvaras av studerande på termin ett 

som på termin sex. Totalt blev det 82 enkäter (orsaken till den slutliga summan berodde 

på att jag under den första dagens enkätinsamlande fick in 41 enkäter från de två klasser 

ur termin sex som jag besökt).  

 

Enkäten består av del A,B,C. För studerande på termin 6 finns även en del D. Del A 

utgörs av frågor kring bakgrundvariabler av typen ålder och familjesituation. Del B be-

står av 20 påståenden som man kan antingen instämma helt, delvis, inte instämma eller 

inte instämma alls i. Det är således fasta svarsalternativ. Dessutom finns en möjlighet 

att skriva egna kommentarer i anslutning till del B. Del C handlar om i vilken grad stu-

denterna anser att olika faktorer har bidragit till utvecklingen av deras självkännedom. 

Det finns tio fasta faktorer men även en möjlighet att ange valfri egen faktor. Del D 

som alltså endast besvaras av sjätteterminsstudenterna utgörs av fem frågor. Fråga ett 

och två handlar om de båda praktikterminerna, fråga tre och fyra om hur de uppfattar att 

deras självkännedom är nu och hur den var före studierna. Fråga fem handlar om vilka 

moment under utbildningen som de anser bidragit mest till deras självkännedoms ut-

veckling. 

 

7:3 Urval & undersökningsgruppen 
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Eftersom jag ville se ifall det skett någon förändring av deras självskattade självkänne-

dom under studietidens gång valde jag att jämföra studerande på termin ett med stude-

rande på en av de sista terminerna. Av praktiska skäl blev det termin sex eftersom stu-

denterna på termin sju, precis som jag själv, sitter hemma och arbetar på sina c-

uppsatser och därför skulle bli betydligt svårare att nå. På termin ett fanns endast två 

klasser. Därför valde jag att uföra enkätstudien på två klasser från termin sex och där 

fick schemat styra vilka två klasser det blev. B-klassen på termin sex skulle inte vara på 

skolan förrän nästan en vecka senare och blev därför den klassen jag valde bort. Elever-

na på termin sex, bör tilläggas, hade precis börjat med en kurs i psykosocialt behand-

lingsarbete där begrepp som självkännedom, projicering och liknande är centrala varför 

detta kan ha gjort dem bättre ”förberedda” för de frågor som enkäten innehöll. Dessut-

om kom de precis från sin andra praktiktermin. Termin ett hade bara hunnit gå på sko-

lan under fyra månader och därför, upptäckte jag senare, blev flera av frågorna i enkä-

ten svåra för dem att besvara. 

 

7:4 Genomförande 

Utifrån de fyra klasser jag valt för min studie skapade jag ett schema åt mig själv som 

skulle kunna fungera rent praktiskt. Efter mailkontakt med de berörda lärarna utfördes 

studien sedan i respektive klassrum på den dag och tid som vi kommit överens om . Jag 

frågade på plats klassen om de kunde tänka sig att delta, anonymt givetvis, i min studie. 

Alla samtyckte. Själva undersökningen tog tio-femton minuter att genomföra. Första 

dagen var jag i tre klasser och den andra dagen besökte jag klass nummer fyra. I denna 

den fjärde klassen (som gick termin ett) var det två elever som blev utan enkät eftersom 

jag ville ha samma antal svarande från båda årskurserna. Detta för att kunna slå ihop 

vissa resultat från de båda klasserna men att de ändå skulle vara jämlikt representerade. 

Min handledare hjälpte mig att starta upp en fil för inmatande av svaren i Excel samt 

med att föra över den färdigregistrerade filen till statistikprogrammet SPSS för att göra 

frekvenstabeller över resultatet. Dessa resultat bearbetade jag sedan på egen hand. 

 

7:5 Bortfall 

Det saknades några elever ur samtliga klasserna vid det tillfälle då jag besökte dem. På 

termin sex, som fick avgöra hur många enkäter jag delade ut på termin ett, gick det 29 

respektive 20 studenter. Av 49 studenter var alltså åtta frånvarande. På termin ett gick 

30 respektive 31, alltså 61 studenter och där saknades alltså 18 studenter (två personer 



  Rita Crossler S7b  

 17

blev ju utan enkät eftersom jag endast hade 41 stycken att dela ut på termin ett). Några 

av dessa 18 kom dock en bit in på lektionstiden, när undersökningen var nästan färdig, 

och hann därför inte delta i undersökningen. Eftersom jag valde att både distribuera och 

samla in enkäterna under pågående lektion fick jag svar från alla närvarande. Det exter-

na bortfallet (Olsson & Sörensen, 2004) utgörs alltså av de studenter som var frånva-

rande vid den aktuella tillfället. På ett par av enkätfrågorna, det interna bortfallet (ibid.), 

har jag en del bortfall i svaren från elever på termin ett och detta har jag förstått beror 

på frågornas karaktär. Störst bortfall har jag haft på frågorna B:14 och C:11 där sex 

personer (7% av den totala undersökningsgruppen) respektive fem personer (6%) på 

termin ett valt att inte svara. Den första av dessa frågor handlar om ifall man hade velat 

lära sig mer om självkännedom under utbildningen. Den andra om huruvida man upple-

ver att utbildningen varit en bidragande faktor till ens utveckling av självkännedomen. 

Det har helt enkelt känts svårt eller omöjligt för dem att svara på frågor om utbildning-

en efter att bara ha deltagit i socionomutbildningen under fyra månader.  

 

7:6 Etik 

När jag utformade enkäten funderade jag mycket på ifall jag kunde ställa frågan huru-

vida deltagarna gått i egen terapi eller inte. Jag tyckte att det var ett viktigt alternativ att 

ha med då jag frågade efter i vilken grad olika upplevelser spelat roll i utvecklingen av 

deras självkännedom. Slutligen beslutade jag mig för att ha med detta alternativ men att 

även lägga till som svarsalternativ ”gäller inte mig”. Olsson & Sörensen (2004) skriver 

att: ”Forskningen får inte utsätta människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada.” (sid. 54). 

Kanske kan vissa uppleva frågan om egen terapi som kränkande och alltför privat. Trots 

mina egna etiska funderingar är det endast två personer som lämnat den frågan obesva-

rad. Ingen av dessa två har uppgivit orsak till varför de ej valt att svara. Vidare så är 

anonymitet av stor vikt samt att de deltagande personerna informeras om detta (ibid.). 

Detta gjordes både muntligt och skriftligt vid undersökningstillfället. 

 

7:7 Analys av data 

Jag har analyserat mina data genom att göra tabeller över respektive fråga och de två 

terminerna. Sedan har jag sökt efter skillnader mellan hur studenterna på de båda termi-

nerna svarat. Jag har även undersökt hela materialet för att försöka finna mönster i hur 

samtliga respondenter ser på sin självkännedom och på vilka faktorer som bidrar till att 

utveckla den. Den lilla analys som görs av resultaten återfinns huvudsakligen under 
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”Resultat”-kapitlet medan ”Analys”-kapitlet huvudsakligen analyserar svårigheterna 

med att mäta självskattad självkännedom utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. 

 

7:8 Validitet och Reliabilitet 

Esaiasson m fl. (2004) skriver att man bör skilja på begreppsvaliditet och resultatvalidi-

tet. De menar att resultatvaliditeten anger huruvida man undersöker det man påstår sig 

undersöka. Begreppsvaliteten handlar om frånvaron av systematiska och osystematiska 

fel samt överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen av problemet och det 

operationella språk6 man använder vid undersökningen.  

 

En svårighet med att jag inte funnit någon standardiserad enkät för att mäta  självkän-

nedom är just resultatvaliditeten. För att jag skulle öka validiteten på min undersökning 

har jag därför tagit stöd i utformandet av min enkät hos både min handledare och hos en 

legitimerad psykolog som är van vid att använda olika personlighetstester som arbets-

redskap. Jag känner mig inte helt nöjd med enkäten men vet inte hur jag skulle ha kun-

nat komma åt att mäta självskattad självkännedom på ett bättre sätt. Två studenter har 

kommenterat enkäten med att de önskat sig fler svarsalternativ och det är möjligt att 

validiteten därigenom hade kunnat höjas. 

 

Ett centralt validitetsproblem med att be individer att själva skatta sin självkännedom är 

att ett resultat som pekar på att en individ har en hög grad av självkännedom likaväl kan 

visa på att individen saknar egen insikt som att den brister i självkännedomen. Möjligen 

kan denna svårighet med självskattningstest som mätteknik förklara varför jag inte fun-

nit något standardiserat mätverktyg. Det är kanske helt enkelt för svårt att mäta själv-

kännedom, vare sig självskattad eller objektivt. 

 

Esaiasson m fl. (ibid.) skriver att bristande reliabilitet orsakas av slump- eller slarvfel. 

Utöver de fel jag redogjort för ovan har jag inte funnit andra fel i själva utförandet och 

analysen av min undersökning. När det gäller systematiska och osystematiska fel vill 

jag nämna att en av de enkäter som gick ut till studenter på termin ett saknade en sida 

med påstående B12 till B21. Om detta beror på en miss vid kopieringen av enkäten eller 

om det beror på något annat vet jag inte. Eftersom det ändå inte visat sig vara några 

                                                 
6 Operationellt språk = Det språk vi använder för att konkretisera, ”göra verklighet” av det teoretiska 
språket. 
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större skillnader i svarsfördelningen mellan terminerna tror jag inte att det påverkat ut-

fallet av undersökningen nämnvärt. Dessutom förstod jag först efter utförd enkät att jag 

ställt vissa frågor alldeles för vinklade mot studenterna på termin sex. Detta förde med 

sig att många förstatermins-studenter upplevt att de ej kunnat besvara dessa frågor. Det-

ta gäller de frågor som handlar om utbildningen och dess innehåll. 

 

7:9 Generaliserbarhet 

Undersökningen kan ses som ett slumpmässigt urval av studenter på termin 1 och 6 som 

går på socoionomutbildningens allmänna inriktning vårterminen 2005. Det som talar för 

att min undersökning ska kunna vara generaliserbar är att jag fått fram liknande resultat 

för båda terminerna. Studenterna på termin ett och studenterna på termin sex har alltså 

kommit fram till liknande svar på de flesta av frågorna och påståendena. Detta anser jag 

talar för att de studenter som undersöks troligen är representativa för den stora gruppen 

socionomstudande på social linje. Emellertid så kan det vara frågornas karaktär som 

bidragit till de homogena svaren. Kanske skulle en mer ingående studie där man även 

gör personliga intervjuer få fram en mer nyanserad bild där också skillnaderna blir tyd-

ligare. Jag menar alltså att bristen med att utföra en kvantitativ undersökning är att den 

saknar djup och när man vill undersöka ett så pass abstrakt ämne som självskattad 

självkännedom kanske metoden inte riktigt räcker för att kunna göra några generalise-

rande slutsatser. Huruvida resultaten är generaliserbara för andra inriktningar eller andra 

socialhögskolor är svårt att svara på. För att göra det skulle jag ha behövt undersöka 

skillnader i utbildningsplaner, kurslitteratur samt utbildningens upplägg. 
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8. RESULTAT  

 
Då jag jämfört de båda terminerna har jag sett att skillnaderna mellan hur deras svar 

fördelat sig är ganska små. Undersökningsgruppen är dessutom förhållandevis liten, 82 

personer, varför redan två-tre personers svar kan göra stor skillnad i det procentuella 

resultatet. Med hänsyn till detta kommer jag att redovisa de skillnader som jag funnit, 

om dock små, men sedan även analysera resultaten utifrån helheten, d v s samtliga per-

soner i undersökningsgruppen.  

 

8:1 Bakgrundsvariabler 

Först vill jag redogöra för de bakgrundsvariabler jag hade med i enkäten (Se bilaga 1). 

Jag hade inte med kön som en variabel i min enkät då männen på socionomutbildning-

ens sociala linje är så få. Av de 82 studerande som deltog i min enkätundersökning tror 

jag att ungefär åtta var män.  

 

Tabell 1. Undersökningsgruppens sammansättning efter termin. Andel (%).  

 Termin 1 

(%) 

   Termin 6 

(%) 
Ålder  19-25 år 

           26-35 år 

           36-45 år 

49 

37 

14 

37 

41 

22 

Ensamstående/sambo/gifta med barn  

Ensamstående utan barn  

Sambo/gifta utan barn 

19 

59 

22 

39 

12 

49 

Har yrkesarbetat före studierna 

Arbetade då inom socialt arbete/vård 

76 

42 

76 

52 
 

 

Av den här figuren kan man se att de studerande på termin ett är yngre än de på termin 

sex, vilket kanske inte är helt förvånande med tanke på att det hinner gå ett par år mel-

lan de båda terminerna. Att det skiljer så mycket mellan terminerna gällande hur många 

som var ensamstående och hur många som hade barn hör säkerligen ihop med ålders-

skillnaden mellan de båda terminerna. Att vara förälder och att leva i en parrelation var 

en av de faktorer som jag trodde skulle ha betydelse för hur de skattar  utvecklingen av 

sin självkännedom. Eftersom det skiljer sig så pass mycket mellan de båda terminerna 
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här så borde alltså det även synas i resultatet av undersökningen. Jag kommer att skriva 

mer om det längre fram i uppsatsen. 

 

Hela tre fjärdedelar av studenterna har yrkesarbetat före sina studier oberoende av ter-

min. Det är dock vanligare att de som går på sjätte terminen har arbetat med socialt ar-

bete eller inom vården än de som går på termin 1.  

 

Vid frågan om huruvida man ansåg att en god självkännedom var viktigt för studenter-

nas framtida yrke som socionom ansåg samtliga att det var mycket eller ganska viktigt. 

Men i den här frågan, som i många av de övriga, kan man notera att sjätteterminarna är 

mer benägna att uttrycka vikten av självkännedom då hela nittioåtta procent av dem 

svarat att det är mycket viktigt medan sjutton procent av de studerande på termin ett 

endast anser att det är ganska vikigt (och således inte mycket viktigt). 

 

8:2 Vikten av självkännedom 

I tabellen nedan visar jag resultaten från de fyra frågor som berör hur viktigt de stude-

rande tycker att en god självkännedom är för socionomer. 

 

Tabell  2. Undersökningsgruppens åsikter om vikten av självkännedom. Andel (%).  
 Termin 1 

(%) 

Termin 6 

(%) 
 
God självkännedom är mycket el. ganska viktigt för mig i mitt 
framtida yrke som socionom.  
 
Instämmer helt el. delvis  att det i mötet med en klient är viktigt 
med god självkännedom. 
 
Instämmer inte/inte alls att en god kännedom om sin egen person 
är av underordnad betydelse för socionomer. 
 
Instämmer helt el. delvis att en bra socionom är medveten om sitt 
behov av att vara duktig. 

 
100 

 
 

100 
 
 

93 
 
 

78 

 
100 

 
 

100 
 
 

85 
 
 

90 

 

Samtliga studerande anser att god självkännedom är mycket eller ganska viktigt för dem 

i sitt framtida yrke. Alla instämmer också i att det är viktigt med god självkännedom vid 

mötet med klienter. Nästan alla tillfrågade socionomstuderande anser att en bra socio-

nom bör vara medveten om sitt eget behov av att vara duktig. Fyra studenter på termin 

ett har dock valt att inte svara på frågan. En av dessa lämnade som kommentar att: ”Man 
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måste vara medveten om att man utför ett så bra arbete man kan eftersom det har att göra med andra 

människors liv. Det som är bra för en person är kanske inte bra för den andra.”  
 

Det är endast ett fåtal studerande som anser att en god kännedom om sin egen persons 

betydelse skulle vara av underordnad betydelse för socionomer. De allra flesta har här 

svarat att de inte instämmer. 

 

Det är inte några stora  skillnader mellan studenterna på de båda terminerna. Vad man 

däremot kan se är att termin sex genomgående valt att i högre grad instämma i att själv-

kännedom är viktigt.  

 

8:3 Självskattad självkännedom 

Sammanlagt handlar 15 av påståendena i del B (1-11 och 17-20) om självskattad själv-

kännedom. För studerande på termin sex kan också två av påståendena (3 och 4) i del D 

av enkäten ses som ett mått på deras självkännedom.  

 

Tabell 3. Självskattad självkännedom efter termin. Andel(%). 
Instämmer helt el. delvis i påståendet att jag: Termin 1 

(%) 

Termin 6 

(%) 

känner till mina svagheter. 

känner till mina egna begränsningar. 

kan identifiera hur jag formats som människa av min bakgrund. 

har god självkännedom. 

vet vilka mina (mentala) känsliga punkter är. 

är medveten om mina egna behov. 

skiljer lätt på mina och andras problem. 

känner igen och behärskar mina känslor. 

frågar mig ofta varför jag reagerar på ett visst sätt i mötet med andra. 

har bearbetat händelser i livet som jag tror har påverkat mig negativt. 

sätter sunda gränser runt min person. 

tar ofta på mig för mycket ansvar. 

ofta hamnar situationer där jag känner mig mer stressad än jag mår bra av. 

ofta hamnar i situationer som jag inte trivs med. 

ofta blir irriterad på andra utan att veta varför. 

95 

93 

95 

88 

83 

88 

78 

73 

76 

68 

63 

68 

49 

24 

17 

100 

100 

95 

98 

95 

88 

83 

85 

78 

80 

56 

71 

56 

15 

12 
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Studenterna på både termin ett och sex skattar sin egen självkännedom som god. Över-

lag anser de att de känner sig själv och sina begränsningar ganska så väl. Man kan dock 

se en genomgående tendens till att de studerande på termin sex i större utsträckning 

anser att de känner till sina begränsningar. Detta kan tolkas som ett uttryck för att stu-

denter tycker att självkännedomen faktiskt utvecklas under studietiden. För även om 

skillnaderna är små så finns de där nästan genomgående.   

 

De fyra sista påståendena ur tabellen ovan är resultaten från de negativa påståenden 

som handlar om de studerandes självkännedom. Resultaten har förvånat mig. Min tanke 

med dessa frågor var att de skulle visa på en eventuellt sämre självskattad självkänne-

dom. Huruvida dessa frågor kunnat fungera som en indikator på det kommer jag att 

skriva mer om i nästa kapitel som är analysen. 

 

8:4 Betydelsefulla faktorer för en god självkännedom 

Enkätens C-del handlar om vilka faktorer som de studerande tror har spelat roll vid ut-

vecklingen av deras självkännedom. I nedanstående tabell har jag valt att presentera 

resultaten för termin ett och sex sammanslagna. En jämförelse mellan terminerna visar 

nämligen att skillnaderna är små. Jag kommer i stället redogöra för de skillnader som 

finns i texten. Frågan var: ”Hur mycket anser du att dessa faktorer har bidragit till ut-

vecklingen av din självkännedom?” 

 

Tabell 4. Vilken betydelse olika faktorer har haft för stud. självkännedom. Andel (%).. 
 Väldigt mycket 

(%) 
Ganska mycket 

(%) 
Gäller inte mig 

(%) 
 

Nära relationer 

Egna kriser 

Åldern 

Egen terapi/samtalsgrupp 

Yrkeserfarenhet 

Barn 

Utbildningen 

Diskussioner med kurskamrater 

Diskussioner med lärare 

Kurslitteratur 

 

61 

60 

27 

24 

22 

21 

10 

9 

6 

8 

 

37 

26 

58 

14 

50 

12 

56 

36 

15 

34 

 

0 

0 

- 

51 

5 

55 

- 

- 

- 
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Resultaten visar att två tredjedelar av de tillfrågade anser att utbildningen har varit en 

viktig faktor vid utvecklingen av deras självkännedom. Det är flera av de studerande på 

termin ett som kommenterat frågan med att de anser att det är svårt att besvara frågor 

om utbildningen, kurslitteraturen och diskussioner på skolan eftersom de går första ter-

minen av utbildningen. Ändå är det över hälften av ettorna som anser att utbildningen 

varit en väldigt eller ganska viktigt faktor i utvecklingen av deras självkännedom. Möj-

ligen syftar de då på tidigare studier i livet eller så är det ett uttryck för deras förväntan 

på utbildningen. Värt att notera är att av de 45 % som har barn så anser 12 % att det inte 

har bidragit till utvecklingen av deras självkännedom. Detta är ett resultat som förvånat 

mig då hela 75 % av de tillfrågade anser att yrkeserfarenheten har varit väldigt eller 

ganska mycket ett faktor vid utvecklingen av självkännedomen.  Jag trodde att vara 

förälder skulle ha varit en minst lika viktig faktor för utvecklingen av en persons själv-

kännedom. 

 

Utöver utbildningen så anser majoriteten av studenterna att nära relationer och egna 

kriser har bidragit mycket till utvecklingen av deras självkännedom. I bägge fallen var 

skillnaden mellan terminerna liten. Även åldern uppges vara en viktig faktor. Mindre 

viktiga anser man att diskussioner med klasskamrater och lärare samt kurslitteraturen 

varit. Detta är faktorer som varit svåra för termin ett att ta ställning till på grund av att 

de gått så pass kort tid på utbildningen. Det har avspeglat sig i hur de svarat och sex 

personer (15 % av de tillfrågade på termin ett) har helt valt bort att svara på frågor kring 

de utbildningsfaktorer. Tittar man på vad termin sex anser om kurslitteraturens betydel-

se för självkännedomen så har hela 58 % uppgett att den bidragit väldigt eller ganska 

mycket.  

 

Av studenterna i undersökningsgruppen så hade hälften deltagit i egen terapi eller sam-

talsgrupp och av dessa ansåg 78 % att detta bidragit väldigt eller ganska mycket till de-

ras utveckling. Även här är skillnaden mellan terminerna liten. 

 

Utöver dessa faktorer gav jag respondenterna en möljlighet att själva uppge något annat 

som viktig faktor. De tre som svarat har skrivit: ”resor och att varit bosatt i ett medelhavsland i 

femton år”,”psykoterapeutisk litteratur och möte med psykoterapeuter” och ”vänner”. 
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8:5 Har den självskattade självkännedomen förändrats under utbildningen? 

Utöver de tre delar som både de studerande på termin ett och sex fick besvara hade jag 

några extrafrågor till studenterna på termin sex. Bland dessa fanns två frågor som hand-

lade om hur de anser att deras självkännedom är nu och hur de anser att den var före 

studierna. Nedan visas resultaten av dessa två frågor. 

 

Tabell 5. Termin 6 skattad självkännedom nu och före studierna. Andel (%). 
 Mycket god 

(%) 
Ganska god 

(%) 
God 
(%) 

Inte så god 
(%) 

 

Hur uppfattar du att din självkännedom är nu?  

 

Hur uppfattar du att din självkännedom var före 

starten av dina socionomstudier? 

 

29 

 

12 

 

64 

 

34 

 

7 

 

39 

 

0 

 

15 

. 

Vid en närmare titt på de 22 studenter (54 %) som ansåg att deras självkännedom mind-

re god (god eller inte så god) före socionomstudierna visade det sig att hela 19 av dem 

ansåg nu att de hade en förbättrad självkännedom.  

 

Jag bad dem även att välja de tre moment under utbildningen som de tror har påverkat 

deras självkännedom mest och i nästa tabell redogör jag för det resultatet. Frågan var: 

”Vilka moment under utbildningen tror du har påverkat din självkännedom mest? 

Rangordna de tre viktigaste från 1-3, där 1 står för det som tycker varit mest viktigt, 2 

för det som varit näst viktigast osv.” 

 

Orsaken till att den sammanlagda procenten för varje 1:a, 2:a och 3:a övergår 100 pro-

cent är att några av respondenterna missförstått instruktionerna och rangordnat samtliga 

moment från 1 till 3.  
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Tabell 6. Termin6;  moment på utb. som var viktigast  för självkännedomen. Andel (%). 
1:a, 2:a resp. 3:en viktigast för självkännedomen enligt 
studenterna själva. 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

 

Andra praktiken 

Första praktiken 

Egna funderingar efter olika kurser 

Annat, nämligen…… 

Diskussioner i klassrummet 

Rollspelen på termin tre 

Kurslitteraturen 

Föreläsningar/Seminarier 

 

51 

22 

22 

7 

5 

5 

2 

0 

 

22 

24 

12 

5 

15 

0 

12 

10 

 

15 

7 

15 

5 

12 

10 

48 

19 

 

Det moment som flest sjätteterminare ansåg har varit viktigast för utvecklingen av deras 

självkännedom är praktiktermin två under termin sex. Tilläggas bör att de alltså nyligen 

kommit tillbaks från sin andra praktiktermin när de besvarade min enkät. Första prakti-

ken och egna funderingar har båda fått 22 % av förstahandsvalen. 22 % respektive 24 % 

av sjätteterminarna har valt andra och första praktiken som andrahandsval. Som tredje-

handsval toppar kurslitteraturen. Det moment minst antal sjätteterminare anser varit 

viktigt är rollspelen under termin tre. 

 

I tabellen fanns även en möjlighet att skriva in annat som man anser påverkat ens själv-

kännedom mest under utbildningen. Sju studenter hade valt detta och här är vad de 

skrev: ”kris”, ”funderingar under uppväxten”, ”Diskussioner med praktikhandledaren”, ”terapi”, 

”privatlivet”, ”samtal med kurskamrater” samt ”livet (i övrigt och utbildning)”.  

 

8:6 Kommentarer från undersökningspersonerna 

I enkäten fanns det utrymme för respondenterna att skriva ned egna kommentarer. Någ-

ra har valt att endast skriva att de önskat sig fler svarsalternativ eller att det var svårt att 

besvara någon fråga men några har skrivit lite längre kommentarer gällande självkän-

nedom som begrepp och kommenterat socionomutbildningen. Dessa kommentarer åter-

ger jag nedan i form av anonyma citat: 

 
”Självkännedomen utvecklas och ifrågasätts ju under praktiken termin 3+6, men är svår att 

införliva teoretiskt tycker jag. Självkännedom är i mitt tycke kopplat till det praktiska socia-

la arbetet!” 
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”Utöver självkännedom, eller snarare en del av den, är förståelsen av den organisation 

man arbetar i. Hur organisationen och normer & värderingar påverkar ens person & yr-

kesutövning är något som kräven stor självkännedom för att förstå.” 

 

”Stor kritik riktas till Socialhögskolan eftersom dessa viktiga komponenter i vår yrkesroll ej 

prioriterats. Byråkratisering sysslar skolan med enligt mig!” 
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9. ANALYS 

 
I det här avsnittet kommer jag att jämföra de resultat jag kommit fram till med resulta-

ten från tidigare tidigare forskning jag läst, bland annat Birgitta Nygrens (2003) c-

uppsats om personlig utveckling. Jag kommer även tolka resultaten utifrån de teoretiska 

utgångspunkter jag valt för uppsatsen.  

 

9:1 Mina resultat och tidigare forskning 

Birgitta Nygren (2003) var i sin c-uppsats ”Personlig utveckling – hur rustade är vi för 

verkligheten?” inriktad på empati och på vilken betydelse rollspelen under termin tre 

haft för studenternas personliga utveckling. I sin undersökning ställde hon ett par frågor 

där man kan jämföra resultaten direkt med de resultat jag kommit fram till. Till att börja 

med kan man konstatera att det inte verkar finnas några anmärkningsvärda skillnader i 

bakgrundsvariabler mellan hennes och min undersökningsgrupp. Man kan dock se en 

viss förskjutning mot att min undersökningsgrupp är yngre och i större utsträckning 

lever ensamma och utan barn. Någon förklaring till detta har jag inte. Nygren har, pre-

cis som jag i min undersökning, fått fram att alla tillfrågade socionomstuderande anser 

att självkännedom är mycket viktigt eller ganska viktigt. Däremot har studenterna i min 

undersökning inte lagt lika stor vikt vid rollspelens betydelse för utvecklingen men det 

kan ju dels bero på att jag frågat specifikt om självkännedom medan Nygren frågat om 

betydelsen av rollspelen för den personliga utvecklingen. Dessutom lät jag mina re-

spondenter på termin 6 endast ange de tre viktigaste momenten av åtta olika alternativ 

medan Nygrens respondenter skulle rangordna från 1-6 på de sex förtryckta alternati-

ven: utbildningen, andan på skolan, lärarnas förhållningssätt, klassklimatet, praktiken, 

rollspelen. De studerande i hennes undersökningsgrupp har heller ännu inte gjort sin 

andra praktiktermin vilken verkar ha varit av stor betydelse för de studerande på termin 

sex som jag undersökt. Sammanfattningsvis så kan man säga att de tillfrågade socio-

nomstudenterna i Nygrens studie liksom de i min studie anser att självkännedom är 

mycket eller ganska viktigt för socionomer, att de anser att utbildningen i ganska liten 

utsträckning lägger vikt vid studenternas personliga utveckling för att t ex få större 

självkännedom samt att de ändå anser att de fått en ökad självkännedom under utbild-

ningstiden.  
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I Wåglunds (1999) rapport från Högskoleverket uppgav två tredjedelar av de tillfrågade 

yrkesverksamma socionomerna att de inte tyckte att ubildningen rustat dem för den 

verklighet de mötte som utexaminerade, de menade att man under utbildningen borde 

jobba mer på sin personliga utveckling då ens arbete med klienterna är så beroende av 

hur långt man kommit med sig själv. Trots att respondenterna i min undersökning till 

hög grad själva anser att de har en god självkännedom talar detta för att utbildningen 

ändå borde lägga mer fokus på den studerandes egna psykiska och emotionella utveck-

ling. Detta är ju också något som de studerande själv verkar önska sig utav utbildning-

en.  

 

9:2 Analys av självskattad självkännedom utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Som teoretisk utgångspunkt för min uppsats har jag valt att använda mig av de psyko-

dynamiska begrepp som talar dels om individens inre kommunikation och om samspe-

let mellan jagets olika delar, dels om kommunikationen och samspelet människor emel-

lan (Bernler & Johnsson, 2001). Utifrån Freuds teorier om medvetandets tre nivåer kan 

man diskutera huruvida en enkätstudie förmår nå de delar av jaget som inte är på med-

veten nivå för individen. Möjligen kan man genom att ställa ”rätt” frågor stimulera in-

dividen att uppmärksamma delar av sitt jag från det förmedvetna till det medvetna 

(Bernler & Johnsson, 2001). Hur mäter man hur många av individens omedvetna psy-

kiska funktioner och processer som medvetandegjorts under utbildningens gång? Jag 

har inte något svar på det utan kan endast ställa frågan. Här återkommer ju problemati-

ken, med att be individer att själva skatta sin självkännedom och dess utveckling, vilket 

jag diskuterar under validitetsavsnittet. 

 

Utöver att vi endast skulle vara medvetna om delar av vårat jags psykiska funktioner 

och processer så kan man enligt den psykodynamiska teorin om jaget, detet och överja-

get (Bernler & Johnson, 2001) fundera kring vilka processer som är igång när vi männi-

skor själva ska värdera våra egenskaper. Jaget är den del av individen som väljer den 

funktion vilken bäst verkar tjäna individen.  Hur kan man då veta att Jaget inte, i sin 

strävan att skapa balans mellan Detet, Överjaget och omvärldens yttre krav, väljer att 

erkänna endast de delar av individen som det anser vara accepterat. Med det menar jag 

att det kanske finns ett motstånd hos oss socionomstuderande att erkänna våra egna 

brister som människor eftersom vi förväntas vara de som ska hjälpa andra människor. 

Kanske skapar utbildningens brist på schemalagd personlig utveckling en känsla av att 
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vi förväntas vara ”färdiga” som människor och att brister i självkännedomen därför inte 

accepteras av vårt överjags idealbild av en socionom.  
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10. DISKUSSION 
 

Det är mycket liten skillnad mellan hur de studenter som befinner sig i början av sin 

utbildning uppfattar sin självkännedom, mot hur de studenter som befinner sig mot slu-

tet av sin utbildning uppfattar sin självkännedom. Däremot anser sjätteterminsstuden-

terna själva att deras självkännedom har förbättrats sedan tiden före utbildningens start.  

 

När jag betraktar mina resultat utifrån den litteratur jag använt mig av under rubriken 

”Tidigare forskning” funderar jag på huruvida det som Holm (2001) kallar ”behovet av 

att vara duktig” har påverkat respondenterna i deras svar. Kanske blir det uppenbart vad 

man bör svara för att visa att man har en god självkännedom eller så vill man inte uppge 

att man har brister i sin självkännedom? Eventuellt borde jag i min studie ha frågat mer 

om konkreta situationer, t ex bett studenterna lösa fingerade situationer där de möter en 

klient. Här finns en möjlighet för uppsatsskrivare som kommer efter mig att fördjupa 

sig. Kan det vara så att frånvaron av frågor gällande personlig utveckling, inom utbild-

ningen, tvingar studenterna att söka sig forum för detta på annat håll. Hälften av re-

spondenterna uppgav t ex att de deltagit i egen terapi eller samtalsgrupp.  

 

I tabell 3 visas resultaten av två påståenden som jag la in i enkäten som motpol till de 

övriga påståendena vilka var mer positivt utformade. Tabell 3 visar även resultatet av 

ett mer positivt utformat påstående där svaret pekar mot en sämre grad av självskattad 

självkännedom än vad övriga resultat gjort. Jag bad studenterna instämma till olika grad 

i påståendena: ”Jag tar ofta på mig för mycket ansvar”, ”Jag hamnar ofta i situationer 

där jag känner mig mer stressad än vad jag mår bra av” och ”Jag sätter sunda gränser 

runt min person”.  

 

70% av respondenterna instämde (helt eller delvis) i påståendet att de tar på sig för 

mycket ansvar, 53% instämde i att de ofta hamnar i stressande situationer och 40% an-

såg inte eller inte alls att de sätter sunda gränser runt sin person. Dessa svar förbryllar 

mig då jag anser att de visar på en sämre grad av självskattad självkännedom än vad 

enkätens övriga svar visar på. Visserligen så kan man ha en god självkännedom och 

medvetetet ta på sig mycket ansvar, vara dålig på gränssättning och hamna i situationer 

där man känner sig mer stressad än vad man mår bra av. Emellertid så uppkommer frå-
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gan om varför dessa personer skulle utsätta sig för detta om de kände till att de själva 

mår dåligt av det. Brister i förmågan att sätta sunda gränser kan vara ett stort problem 

när man arbetar som professionell hjälpare åt andra människor, liksom att ta på sig för 

mycket ansvar. En socionom som inte sätter gränser, tar på sig för mycket ansvar och 

hamnar i situationer som de upplever alltför stressande, hur bemöter de sina klienter? 

Enligt Holm (2001) kan utbrändhet bland professionella hjälpare lättare undvikas om 

dessa får hjälp att utveckla sin självkännedom. Med andra ord ökar risken för utbränd-

het vid en sämre självkännedom. Jag känner dock att det är svårt att dra några långtgå-

ende slutsatser av det här resultaten. 

 

Kan man, utan psykoanalys/terapi, medvetandegöra de intrapsykiska processer som 

finns i den omedvetna delen av vårat jag? Hur mycket påverkar det omedvetna vårat 

samspel och kommunikation med andra?  

 
”/…/ en tänkbar följd utav Leibniz monadlära är att samspelet mellan individer endast 

skenbart är en interaktion dem emellan. Det ”verkliga” skeendet försiggår inom varje indi-

vid.” (sid.164, Bernler & Johnsson, 2001) 

 

Citatet ovan tycker jag är mycket tankeväckande. Om det är så att det verkliga skeendet 

försigår inom varje individ och inte mellan olika individer är vikten av självkännedom 

avgörande i mötet med andra. En professionell hjälpare utan förmåga att se hur dennes 

inre möte med sig själv påverkar det yttre mötet med en klient/patient riskerar att proji-

cera sin egen inre värld på den de ska hjälpa. Kanske är det då inte klienten vi försöker 

hjälpa, utan oss själva.  

 

Som forskare förväntas jag vara objektiv och saklig men är inte det en omöjlighet då 

man undersöker ett fenomen som man själv är del utav? Jag inser att min förförståelse 

påverkat hur jag utformat frågorna och påståendena i min enkät liksom hur jag tolkat 

resultaten. 

 
Den kvantitativa metoden har sin fördel i att man på kort tid kan nå många respontenter 

och få en bred bild över deras verklighet. Nackdelen är att det blir ett sämre djup än vid 

kvalitativa intervjuer. Jag har under arbetets gång tänkt att det optimala hade varit om 
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jag hunnit följa upp min enkätundersökning med intervjuer. Det vore intressant att höra 

vilka tankar som döljer sig bakom de olika resultaten.  



  Rita Crossler S7b  

 34

11. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 
I Birgitta Nygrens (2003) uppsats skriver hon under rubriken ”Förslag till fortsatt forsk-

ning” att man borde titta vidare på den professionella hållningens olika delar utöver 

empati för att hitta möjligheter att stärka dessa inom utbildningens ramar. Jag håller 

med henne. Av Ulla Holms (2001) definition av den professionella hållningens fem 

delar finns alltså kvar att fördjupa sig i kunskap, självdisciplin och självreflektion.  

Intressant vore också en kvalitativ uppföljning av de kvantitativa studierna för att få en 

fördjupning.  

 

Man skulle även kunna göra en studie för att kartlägga vilka faktorer som kan tänkas 

bygga en individs självkännedom. Te x titta på åldern som en faktor genom olika ut-

vecklingsteorier. Eller på terapi som ett sätt att uppnå självkännedom. Utifrån detta 

skulle man kunna dra slutsatser om vilken typ av kurser som skulle kunna vara till nytta 

för socionomstuderande i deras utveckling av självkännedomen. 

 

Utöver detta tycker jag att det vore mycket intressant med en studie där man jämför 

psykologstuderande med socionomstuderande utifrån att det för psykologstuderande är 

obligatoriskt med egen terapi under utbildningen, medan socionomstuderande egentli-

gen inte har någon del av utbildningen som fokuserar enbart på deras personliga utveck-

ling. Det vore även intressant att göra en närmare analys av utbildningsplanerna och 

intervjua ledningen för de båda intstitutionerna, dels för att närmare se på vilken vikt 

man lägger vid självkännedom/personlig utveckling, dels hur man söker utveckla detta i 

respektive utbildning.
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DEL A Kryssa i det svar som stämmer på dig 
 
 
1. Jag går termin:               
 

 1            
 6   

 
 
2. Ålder:  

 19-25 
 26-35 
 36-45 
 46- 

 
 
3.  Familjesituation: 
 

 Ensamstående utan barn 
 Ensamstående med barn 
 Gift/sambo utan barn 
 Gift/sambo med barn 
 Annat, nämligen……………….. 

 
 

4. Har du yrkesarbetat före dina studier? 
 

 Ja, mer än tre år 
 Ja, mindre än tre år 
 Ja, men endast extraarbetat 
 Nej 

 
 
5. Om ja, arbetade du inom socialt arbete/vård? 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
6. Hur viktigt anser du att en god självkännedom är för ditt framtida yrke som socionom? 

 
 Mycket viktigt 
 Ganska viktigt 
 Viktigt  
 Inte så viktigt 
 Oviktigt 

 



    

 

DEL B  
 
Här följer tjugo (20) påståenden i vilka Du kan instämma eller inte. Markera med ett kryss det 
alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning. 
 
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
     helt     delvis      inte    inte alls 
 
          
1. Jag känner till mina egna begränsningar.      
 
   
2. Jag känner till mina svagheter.      
 
      
3. Jag skiljer lätt på mina och andras problem. 
 
 
4. Jag blir ofta irriterad på andra utan att veta varför. 
 
 
5. Jag vet vilka mina (mentala) känsliga punkter är. 
 
 
6. Jag tar ofta på mig för mycket ansvar.     
 
 
7. Jag har god självkännedom. 
 
 
8.  Jag hamnar ofta i situationer där jag känner 
      mer stressad än vad jag mår bra av. 
      
 
9. Jag sätter sunda gränser runt min person.  
 
 
10. Jag är medveten om mina egna behov. 
 
11. Jag har medvetet bearbetat händelser i livet som        
        jag tror har påverkat mig på ett negativt sätt.      
 



    

 

 Instämmer Instämmer Instämmer           Instämmer 
     helt    delvis      inte    inte alls 
 
 
 
12. I mötet med en klient är det viktigt    
        med god självkännedom 
 
  
13. En bra socionom är medveten om sitt       
        behov av att vara duktig. 
 
 
14. Jag hade velat lära mig mer om själv- 
      kännedom under socionomutbildningen. 
 
 
15. En god kännedom om sin egen person är 
      av underordnad betydelse för socionomer. 
 
 
16. Jag upplever att utbildningen stimulerar min  
       självkännedom att utvecklas.   
 
 
17. Jag frågar mig ofta varför jag reagerar  
       på ett visst sätt i mötet med andra.  
 
 
18. Jag hamnar ofta i situationer som jag inte  
        trivs med. 
 
 
19. Jag känner igen och behärskar mina känslor. 
 
 
20. Jag kan identifiera hur jag formats som  
       människa av min bakgrund. 
 
 
 
Raderna här nedan kan du använda till ev. kommentarer eller tillägg: ……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 



    

 

DEL C 
 
Hur mycket anser du att dessa faktorer har bidragit till utvecklingen av din självkännedom? 
 
 
 
 Väldigt   Ganska     Inte så                      Inte    Gäller  
  mycket    mycket     mycket          alls            inte mig 
 
          
11. Utbildningen      
 
   
12. Åldern      
 
      
13. Yrkeserfarenhet 
 
 
14.  Barn 
 
 
15. Nära relationer 
 
 
16. Egna kriser     
 
 
17. Diskussioner med kurskamrater 
 
 
18. Diskussioner med lärare 
 
 
19. Kurslitteratur 
 
 
20. Egen terapi/samtalsgrupp      
 
 
 
21. Annat, nämligen ………………………………………………………………………………. 
 



    

 

Del D Besvaras endast av studerande på termin 6 
 
1. Hur mycket egen klientkontakt hade du under din första (1:a) praktiktermin på socionom-
utbildningen? 
 

 Mycket egen klientkontakt 
 Liten egen klientkontakt 
 Ingen egen klientkontakt alls 

 
2. Hur var klientkontakten under din andra (2:a) praktiktermin? 
 

 Mycket egen klientkontakt 
 Liten egen klientkontakt 
 Ingen egen klientkontakt alls 

 
3. Hur uppfattar du att din självkännedom är nu? 
 

 Mycket god 
 Ganska god 
 God 
 Inte så god 
 Dålig 

 
4. Hur uppfattar du att din självkännedom var före starten av dina socionomstudier? 
 

 Mycket god 
 Ganska god 
 God 
 Inte så god 
 Dålig 

 
5. Vilka moment under utbildningen tror du har påverkat din självkännedom mest? Rangordna 
de tre viktigast från 1-3, där 1 står för det som du tycker varit mest viktigt, 2 för det som varit 
näst viktigast osv. 
 

Första praktiken 
 
Andra praktiken 
 
Rollspelen på termin tre 
 
Kurslitteraturen 
 
Diskussioner i klassrummet 
 
Föreläsningar/Seminarier 
 
Egna funderingar efter olika kurser 
 
Annat, nämligen……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


