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UNDERSTANDING OF AND ATTITUDE  
TO WORK INTEGRATED LEARNING 

 
 

Kauko Möttönen 
Kenneth Blad 

 
 
 
Abstract. The vision for University of Trollhättan/Uddevalla (HTU) is to 
become Europe leading in work integrated learning (WIL). A vision for an 
organization should work guidance and governing within the organization for 
fellow workers in both choice situations and by giving priority to working 
assignments. This research investigations purpose was to delineate differences 
between groups within the University of Trollhättan/Uddevalla (HTU), with 
reference to self esteemed understanding of and attitude to work integrated 
learning (WIL). The management group within University of 
Trollhättan/Uddevalla (HTU) was the group that shown the highest self 
esteemed understanding of and attitude to work integrated learning (WIL) 
among all investigation groups. In the research study it appears that the 
respondents esteemed their own understanding of and attitude to work 
integrated learning (WIL) higher then they esteemed others understanding of 
and attitude to work integrated learning (WIL).    
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Högskolor och universitet i Sverige profilerar sig på olika sätt för att attrahera 

studenter. Flertalet har en vision där de försöker finna sitt specifika kunskaps- eller 
forskningsområde inom vilket det sedan gäller att bli bra eller bäst. Exempelvis arbetar 
Örebro universitet (2003) med en ny vision för 2015 efter att deras tidigare vision 2005 
”att bli universitet” är uppnådd. Södertörns högskolas (2003) pedagogiska vision är 
”forskning och undervisning i levande samverkan för att uppnå en intellektuell miljö för 
forskare, lärare och studenter”. Högskolan Trollhättan/Uddevalla (2003) antog 1999/2000 
visionen att bli den ledande högskolan i Europa inom området arbetsintegrerat lärande 
(AIL). Arbetsintegrerat lärande (AIL) är inte ett helt entydigt begrepp. AIL är en  
översättning av WIL, som står för Work Integrated Learning. WIL är ett samlingsbegrepp 
för metoder och processer som avser integration av lärande i teori och i arbetslivet  
(Blomqvist, 2002). Det internationella nätverket för arbetsintegrerat lärande, World 
Association for Cooperative Education (WACE) har formulerat följande definition av 
arbetsintegrerat lärande.  

 
”Work integrated learning is a learning strategy that enhances classroom 
learning through work-based experiences. It is a method of experiential 
education that emphasises hands-on application of learning in the context of 
real life setting, i.e. a work-site” (Perneman & Johansson, 2003. sid.12). 

 
 Följande påstående används av Högskolan Trollhättan/Uddevalla (2003) (HTU) som 

en begreppsförklaring till AIL, ” Utmärkande för HTU är det nära och spännande 
samarbetet med arbetslivet i regionen. Tanken är att vi ska påverkas och lära av 
varandra – vi kallar det arbetsintegrerat lärande (AIL)”. HTU har sedan starten som 
högskola 1990 utvecklat AIL, med inriktningen att utveckla samarbetet med arbetslivet i 
regionen, så benämns arbetsintegrerat lärande av HTU. En form av AIL-inslag vid 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla (2003) är Cooperative Education (Co-op), som innebär 
att man under utbildningen varvar teoretiska studier med betalda arbetsperioder på ett 
företag eller offentlig organisation. Även delar av forskningen vid HTU är inriktad mot 
AIL, som till exempel när det handlar om att utveckla kunskaper om lärandeprocesser 
inom t.ex. hälsa, skola, teknik, media, vård och ekonomi. För att ytterligare stärka 
inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid HTU, anställdes under 2002 en professor i 
pedagogik med inriktning mot AIL, Per-Olof Thång, Högskolan Trollhättan/Uddevalla 
(2003). Att AIL är viktig för HTU kan man utläsa av HTU:s verksamhetsplan 2003-2005 
nedan.  

 
”Arbetsintegrerat lärande, AIL, är ett begrepp som vuxit fram ur HTUs vilja 
att finna starka kopplingar till det omgivande samhället. Fortfarande är inte 
begreppet särskilt väldefinierat utan beskriver snarare en attityd än ger en 
konkret definition på ett profilområde”(VP. 2003-2005. sid.4) 

 
En definition av begreppet vision är en framtida idealbild, något att sträva emot 

(Nordstedts Ordbok, 1999). En organisation försöker på ett eller annat sätt uppnå sin 
vision och ett led i denna strävan är att få medarbetarna medvetna om visionen och vägen 
dit. Inom organisationsutveckling beskrivs vision som ett ideal, önskvärt framtida 
tillstånd, ett tillstånd att sträva efter (Kaufmann & Kaufmann 1998).  Inom styrning och 
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utveckling av organisationer är en bärande tanke att verksamhetens medarbetare delar 
samma framtidsbild, där förståelsen av och attityden till visionen är viktig som vägvisare 
och vid prioritering av arbetsuppgifter. Ledaren lägger ofta ner ett stort arbete på att 
formulera verksamhetens vision, så att medarbetarna på bästa möjliga sätt kan identifiera 
sig med verksamhetens syfte och känner sig inspirerade av sina uppgifter (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998).  Ledning via vision är inriktad på att försöka skapa stark motivation 
och starkt engagemang mot medarbetarna för verksamhetens syfte (Mullins,1999).  
 
 
Förståelse 
 

Det finns många definitioner på begreppet förståelse, här följer några. Förståelse är 
tolkning av något meningsfullt (Nationalencyklopedin, 2000). När man tillgodogör sig 
tankemässigt innehåll både i text och handlingar, förståelse kan också vara en inställning 
som medger att något kan vara berättigat på ett djupare plan (Nordstedts Ordbok, 1999). 
Att inse, förstå och kunna leva sig in i det berättigade (Malmström, Györki, Sjögren, 
1983). Förståelse eller förståelsekunskap är en form av kunskap som inte bara registrerar 
fakta utan inriktas på att förstå samband av olika slag, till exempel mellan fenomen och 
händelser, deras natur och egenskaper (Egidius, 2002). Följande synonymer till förståelse 
kan ge en sammanfattade beskrivning av ovan nämnda definitioner; insikt, uppfattning, 
uppskattning, sympati, medkänsla, gillande och genklang (Walter, 1995) Inom den 
kognitiva psykologin används uttryck som ”mentala modeller” för att beskriva hur 
hjärnan avbildar världen mentalt (Lundh, 1992). Dessa tankemodeller uppdateras 
kontinuerligt i vår interaktion med vår omvärld utan medveten uppmärksamhet så länge 
modellerna och verkligheten överensstämmer med varandra. (Lundh, 1992).  

 
 

 
Förfäktade- och bruksvärderingar 
 

Värderingar genomsyrar det mesta vi gör och värderingar fungerar som vägledning i 
valsituationer till exempel, vad som är rätt och fel i en aktuell situation. Värderingar 
vägleder även hur man skall uppföra sig inför andra och genom dessa värderingar 
upprätthålls självaktningen hos individen med socialt accepterade handlingar (Bang, 
1999).  

Argyris och Schön (1978) skiljer dels mellan förfäktade- (espoused theories) och 
bruksteorier (theories-in-use). Förfäktade värderingar  är de värderingar de anställda 
säger att de tror på och har insikt om och förståelse för. Dessa värderingar kommer ofta 
till uttryck i organisationens formulerade vision. Bruksteorier är de modeller, teorier och 
värderingar som verkligen ligger bakom de anställdas handlingar – deras operativa eller 
efterlevda värderingar och normer – som ofta är oplanerade och spontana (Argyris & 
Schön, 1978), (Ellström, Gustavsson, Larsson, 1996) De förfäktade värderingarna som 
Argyris och Schön (1978) beskriver, kan ofta gå stick i stäv med de efterlevda 
värderingarna. Ett problem vid kartläggande av värderingar i en organisation är att det 
finns en risk att endast mötas av och mäta organisationens förfäktade värderingar 
(Argyris & Schön 1978). Detta kan komma till uttryck genom att respondenten påverkas 
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av att vara föremål för studium, man har en förförståelse för vad som förväntas, 
respondenten svarar som man tror att informanten vill ha svar (Bang; 1999, Svartdal; 
1998).  

Om nya värderingar ska införas i en organisation bör det komma till uttryck genom nya 
konkreta handlingar och beteenden (Bang, 1999). Det räcker inte med att någon berättar 
vilka värderingar som är viktiga. De gemensamma handlingsmönster som skapas genom 
bland annat värderingar, lärs in i gruppen och blir gruppens gemensamma 
verklighetsuppfattning (Bang, 1999). Värderingar kring arbetsintegrerat lärande vid HTU 
behöver gå från förfäktade till att även bli bruksteorier som (Argyris & Schön, 1978) 
beskriver. Så länge värderingar är förfäktade så finns de endast nedtecknade på dokument 
och verksamhetens medarbetare säger sig handla i enlighet med dem (Argyris & Schön, 
1978). Värderingar kopplade till AIL behöver bli bruksvärderingar för det är först då som 
verksamhetens medarbetare börjar prioritera och arbeta mot visionen (Mullins, 1999).  
För att uppnå detta har ledningen en uppgift, att vara förebilder för resten av 
medarbetarna där de bör visa att de menar allvar med de nya värderingarna genom att 
själv leva efter dem (Bang, 1999).  
 
 
Attityd
 

Attityder har bland annat funktionen att skapa mening där Eysenck (2000) visar att 
attitydbegreppet är ett huvudsakligt teoretiskt begrepp som socialpsykologer använder för 
att förstå hur människor skapar mening i världen och hur vi beter oss. Attityder kan även i 
viss mån förutsäga en individs beteende till ett objekt, vet man en persons attityd kan man 
också delvis förutsäga vilket beteende personen kommer att uppvisa (Eysenck, 2000). 
Detta stöds av Sheerans (1999) forskning, där hon kunde påvisa att en persons attityd till 
ett objekt påverkar hans/hennes beteende i högre grad än vad yttre normer gör.  

Gilovich (1993) har genom empiriska studier funnit att en individs attityd till sig själv 
och tro på sin förmåga är positivare än vad man tror om andras förmåga. Människan har 
en benägenhet att tro att hon besitter en mängd socialt önskvärda egenskaper och 
dessutom tror hon oss vara fria från mindre önskvärda egenskaperna (Gilovich, 1993). 
Attityder är bland annat uttryck för ”mig själv”, vilket innehåller en känsla av kontroll 
eller eget beslut, medan yttre normer kan upplevas som ”påtvingade” och därför resultera 
i en mindre grad av beteendeförändring (Sheeran, 1999). I vilken grad en attityd påverkar 
vårt beteende är delvis beroende på om den speciella attityden är tillgänglig i vårt minne 
(Kaufmann & Kaufmann, 1998). Författarna skriver att attityder som har utvecklats 
genom erfarenheter eller som ofta påverkas av yttre förhållanden, är de mest tillgängliga 
för vårt minne. Attityder uppstår bland annat genom yttre information ex: ledningens 
information kring AIL eller genom personlig erfarenhet av AIL.  

Ajzen och Fishbein (1980) har i sin forskning visat att det är möjligt att förutsäga och 
förstå beteende utifrån värderingar, attityder, intentioner och uppfattningar. De kritiserar 
tidigare forskning om förhållandet mellan attityder och beteenden, och hävdar att man i 
stort sett har mätt fel attityder. Det är alltså attityd till beteende och inte attityd till objekt 
som är viktigt att bedöma när man ska förutsäga beteenden (Ajzen & Fishbein 1980). 
Bang (1999) kritiserar Ajzen och Fishbeins (1980) forskning, såtillvida att den säger lite 
om hur en grupps normer, attityder och uppfattningar kan påverka enskilda medlemmars 
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beteenden. Trots denna brist menar Bang (1999) att Ajzen och Fishbeins (1980) forskning 
även kan gälla hur en grupp påverkar enskilda medlemmar. 

 
 
Social identitet 
 

Social identitet definieras av Eysenck (2000) till exempel som en individs kunskap om 
att hon eller han tillhör en social grupp tillsammans med en viss emotionell och 
värdemässig innebörd. Känsla av medlemskap i en social grupp innehåller en social 
identifikation eller självbeskrivning som kommer sig av medlemskapet i sociala 
kategorier som till exempel kön och nationalitet. När vi tänker på och uppfattar oss själva 
som ”vi” och ”oss” utgör detta en vanlig erfarenhet i vilken jaget definieras i termer av 
andra som finns utanför den individ som har denna erfarenhet och kan därför inte 
reduceras till personlig identitet (”jag och ”mig”). Social identitet handlar mer om det 
gemensamma ”jag” och som hör till samma sociala kategori (”vi” och ”dom”) (Eysenck, 
2000). 

Att den sociala samhörigheten i en grupp påverkar individens beslut att ändra sitt 
beteende, starkare än vad personlig information via massmedia får till följd kunde Lewin 
(1958) påvisa i sin forskning. Enligt Lewin blir individen lämnad ensam med sin åsikt 
och funderingar när han/hon blir utsatt för information från massmedia eller sakkunnig, 
detta resulterar inte i någon nämnvärd beteendeförändring. Individen ansluter sig hellre 
till gruppens gemensamma åsikt än att ställa sig ensam med avvikande åsikt enligt Lewin 
(1958), vilket i förlängningen kan leda till mobbning och utfrysning. Genom att ansluta 
sig till gruppens attityder undviks obehag, utfrysning och ensamhet vilket beskrivs av 
Kaufmann och Kaufmann (1998) ge oss en känsla av gemenskap med andra människor. 
Vi blir enligt Kaufmann och Kaufmann på detta sätt socialt accepterade och får behovet 
av samhörighet och gemenskap tillfredställda. Vanligtvis förändras våra attityder i takt 
med att gruppens attityder förändras (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  Lewin (1958) har 
kunnat påvisa att individens anslutning till gruppbeslutet med beteendeförändringen som 
följd kvarstår under längre tid än vad en föreläsning eller informationssituation gör. Den 
sociala identiteten med gruppen kan påverka individens attityd till AIL-vsionen i högre 
grad än vad organisationens attityd påverkar. 
 
 
Normer 
 

Kaufmann & Kaufmann (1998) definierar normer som regler vilka de flesta uppfattar 
som viktiga för hur en person skall bete sig. Normer kan också ge stöd och vara till hjälp i 
arbetet mot en av organisationen uppsatt vision (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Normer 
definieras av Bang (1999) som skrivna eller oskrivna regler för ett beteende. Normer i en 
organisation kan enligt Bang (1999) delas in i dels de som organisationens medlemmar 
har insikt och förståelse för samt de normer medlemmarna följer helt spontant och 
oplanerat.  

Här kan dras paralleller med de teorier som Argyris och Schön (1978) beskriver, det vill 
säga de förfäktade teorierna som medlemmarna i en organisation har insik och förståelse 
för samt bruksteorierna, de värderingar medlemmarna lever efter.  Normer hör i många 
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fall ihop med värderingar, i den mening att de konkret föreskriver hur någon ska handla i 
vissa situationer för att förverkliga och stödja en eller flera värderingar (Bang, 1999). 
Normer kan växa fram genom en pågående aktivitet i en grupp och blir efterhand regler 
för beteendet i gruppen. Ju oftare och närmare människor i en grupp samarbetar med 
varandra, desto mer lika blir sannolikt deras uppfattning av normerna (Bang, 1999), 
gruppens förfäktade normer blir samstämmiga med bruksteorierna (Argyris & Schön, 
1978). 

 
 

Effektiva grupper 
 

Ledningsgrupp används som benämning på en grupp personer i företagsledning som har 
till uppgift att fatta beslut i strategiskt viktiga framtidsfrågor för verksamheten. Tomcic 
(1998) som studerade ledningsgrupper, kunde konstatera att det är lättare engagera en 
ledningsgrupp i förändringsarbete om förändringsvilliga individer väljs in i gruppen. Hon 
visade att de som har befunnit sig en längre tid i organisationen är svårare att engagera i 
förändringsarbete medan de med kortare anställningstid visar på större engagemang till 
förändringsarbete. Enighet är lättare att uppnå kring mer abstrakta begrepp som till 
exempel värderingar, medan det är svårare att nå samförstånd kring mer konkreta begrepp 
(Tomcic, 1998). AIL som vision kan vara exempel på ett sådant abstrakt begrepp som det 
kan vara enklare att nå samförstånd kring, medan AIL på tillämpningsnivå kan vara 
svårare att nå samförstånd kring.  För att få rätt kunskap och underlag för beslutsfattande 
i ledningsgrupper är sakkunniga individer en fördel och tillgång vid diskussioner, medan 
samma individer kan skapa problem (Tomcic,1998). Författaren påpekar att ju högre 
kunskapsnivå en individ har och ju säkrare hon är i sina uttalanden desto större 
svårigheter framkommer, när gäller förmåga till personlig förändring. 

Ett team är en arbetsgrupp med medlemmar som en del i ett större system, som 
genomför handlingar vilka påverkar övriga medlemmar i arbetsgruppen (Parks & Sanna, 
1999). Teamlärande är enligt Parks och Sanna (1999) per definition gruppbaserat där hela 
gruppen behöver vara samlad för att skapa en gemensam förståelse av visionen och för att 
skapa ett lärande team. I en grupp är graden av djup överenskommelse eller känsla av 
identifikation viktig bland medlemmarna i gruppen, här kan man se likheter med ett 
teams egenskaper (Parks och Sanna,1999). 
 
 
Lärande organisationer 
 

Lärande organisationer som Svedberg (2000) beskriver är ett begrepp som förekommer 
inom organisationsteorier för att uttrycka hur medarbetarna och därmed organisationens 
totala kompetens utvecklas. För att åstadkomma denna lärande organisation är det enligt 
honom nödvändighet att avsätta tid för eftertanke och reflektion, där mötesplatser för 
människor och idéer är centrala. I en lärande organisation är det viktigt att det 
individuella kunnandet förmedlas till övriga i gruppen så att alla får del av erfarenheterna 
och kunskaperna (Svedberg, 2000). Eftersom verkligheten är komplex och skiftande är 
det enligt författaren viktigt att samverka med andra yrkesgrupper, vilket ökar den 
gemensamma kompetensen och på det sättet skapar en bättre beredskap att lösa problem i 
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framtiden. Birleson (1998) hävdar i sin forskning att de flesta psykologer är medvetna om 
de faktorer inom organisationer som försöker upprätthålla jämvikt eller begränsa 
förändring. Enligt honom reducerar följande faktorer lärandet i organisationer: 
byråkratiska strukturer, hierarkier, organisatorisk tröghet, brist på framtidssyn och 
mening, bristande motivation inför förändring, begränsad medvetenhet över omvärldens 
krav, brist på feedback över agerande och resultat, brist på tid till reflektion, ineffektivitet 
i dagliga rutiner, ledare som lägger tonvikten på kontroll hellre än på kundens behov, 
resultat och medarbetarnas erfarenheter. Dessa begränsande faktorer kan även begränsa 
lärandet kring AIL. Birleson (1998) riktar fokus på organisationens ledarskap, där ledarna 
måste förstå grunderna för läroprocesser och samtidigt stödja dess utveckling och 
reducera faktorer som motverkar lärande. Genom att verksamhetens medarbetare delar 
samma vision, där förståelsen och attityden till den gemensamma framtidsbilden är 
viktigt så blir det möjligt för medarbetarna att själva kunna bestämma över medlen vid 
arbete mot visionen (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  

 
 
Syfte och antaganden 
 

Undersökningen hade som syfte att kartlägga skillnader mellan grupper inom HTU med 
avseende på självskattad förståelse av och attityd till AIL, samt skattning av andras 
förståelse av och attityd till AIL. Om alla inom organisationen förväntas arbeta mot 
visionen så förutsätter det också förståelse av visionen. Kaufmann och Kaufmann (1998) 
beskriver en vision som ett önskeläge för organisationen och som en vägvisare för 
medarbetarna där en gemensam förståelse av visionen är grundförutsättning för att alla 
medarbetare skall kunna dra åt samma håll. Man kan knappast antas sträva mot att uppnå 
en vision om man inte förstår eller är negativt inställd till denna. Visionen för HTU 
behöver förstås av medarbetarna och attityden till den bör vara ungefär lika bland dem för 
att de skall dra lika hårt mot visionen. Olikheter i grad av förståelse av, och attityd till, 
inom olika delar av organisationen kan uppfattas som ”spänningar” i organisationen dvs. 
strävar man åt samma håll med samma styrka? Om AIL-visionen är väl införlivad i de 
studerade delarna i undersökningen av HTU så skulle man kunna förvänta sig finna 
följande:  

Antagande 1: Att det i stort sett råder samstämmighet mellan olika grupper inom 
organisationen HTU angående förståelse av visionen. Här bör studien därför visa på en 
samstämmighet mellan grupperna: ledningsgruppen, TA-personal, lärarprogrammet och 
omvårdnadsprogrammet, för skattning av egen förståelse av AIL.  

Antagande 2: Att attityden till AIL i stort sett är likadan i olika grupper inom 
organisationen HTU. Här bör studien därför visa på en samstämmighet mellan grupperna: 
ledningsgruppen, TA-personal, lärarprogrammet och omvårdnadsprogrammet, för 
skattning av egen attityd till AIL.  
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Metod 

 
För att finna individer till undersökningen användes HTU: s personalregister som finns 

på ett internt datanät, kallat intranät. Följande grupper valdes ut, ledningsgruppen, två 
lärargrupper (lärarprogrammet och omvårdnadsprogrammet), och T/A grupp (teknisk och 
administrativ personal inkl. bibliotekspersonal).  

 
 

Deltagare 
 

Anställda med en tillsvidare- eller visstidsanställning återfanns i HTU: personalregister 
varför det endast är respondenter med dessa anställningsformer som finns representerade 
i undersökningen. Samtliga grupper förutom ledningsgruppen återfanns vid campus 
Vänersborg. Lärargruppen delades i två delar bestående av lärarna vid 
omvårdnadsprogrammet och lärarprogrammet. Dessa lärare hade sedan tidigare tillämpat 
AIL i form av varvad vård-/lärarutbildning med teori och praktik. Ledningsgruppen är en 
liten grupp på sju personer varav fem medlemmar har sin placering på HTU: s centrala 
förvaltning i Trollhättan som förvaltning/ledningspersonal, två av medlemmarna i 
ledningsgruppen arbetar som lärare vid campus Trollhättan respektive Campus 
Vänersborg. För att bibehålla konfidentialitetskravet bland respondenterna uteslöts frågor 
angående ålder och kön. Efter att grupperna hade indelats framarbetades ett frågeformulär 
som innefattar 14 frågor (se bilaga nr: 1) 
 
 
Tillvägagångssätt 
 

Enkäten distribuerades via HTU: s internpost den 2/10-03. Av totalt 131 st enkäter, 
hade 54 st svar inkommit till och med den 13/10. Den 13/10 skickades den första 
påminnelsen ut via e-mail till samtliga 131 personer. Efter denna påminnelse inkom 
ytterligare 30 st svar. Den 17/10 saknades fortfarande 5 st svar från ledningsgruppen 
varför en andra personlig påminnelse med brev utgick den 20/10 till de i ledningsgruppen 
som inte svarat tidigare. Denna personliga påminnelse resulterade i 3 st svar. Samtliga 
inkomna svar bearbetades i statistikprogrammet SPSS där både signifikanstest (t test) och 
effektstorleksberäkning användes vid jämförelse av medelvärden, (Clark-Carter, 1999). 
Cronbachs Alpha testet användes för reliabilitetskontroll av enkätfrågornas 
samstämmighet (Clark-Carter, 1999). 

 
 
Svarsfrekvens och bortfall 
 

Den totala svarsfrekvensen i undersökningen uppgår till 66 %. Det externa bortfallet var 
följande i de olika grupperna: Ledningsgruppens externa bortfall var 2 av totalt 7 
personer. TA-personalens externa bortfall var 10 av totalt 34 personer. Lärarprogrammets 
externa bortfall var 15 av totalt 29 personer och omvårdnadsprogrammets externa bortfall 
var 17 av totalt 61 personer. 
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Resultat 
 
 
Cronbachs Alfa 
 

Som en analysmetod användes Cronbachs Alfa för reliabilitetstest av enkätfrågor, testet 
användes för att se värdet av frågornas samstämmighet. Testet undersöker i vilken grad 
frågorna i den aktuella gruppen mäter ”samma sak” eller om någon av frågorna mäter 
någonting annat. Undersökningen innehåller tre typer av frågor, nämligen självskattad 
förståelse, självskattad attityd och frågor där respondenten anger sin skattning av andra 
medarbetares förståelse av och attityd till AIL. Testvärdet vid Cronbachs Alfa bör ligga 
över 0,70 (Clark-Carter, 1999) på en skala som sträcker sig mellan 0 – 1. Värdet noll 
anger att frågorna mäter helt olika saker medan värdet 1 tyder på att frågorna är identiska.  
I undersökningen erhöll gruppen av förståelsefrågor, (nummer i enkäten: 2, 4, 6 och 8), 
ett Cronbachs Alfa värde på 0,62. Andra gruppen av frågor i enkäten, (nummer i enkäten: 
1, 3, 5 och 7), mäter attityd till begreppet AIL och där erhölls ett Cronbachs alfavärde på 
0,76. I tredje gruppen av frågor skall respondenten skatta vad han/hon tror att övriga 
medarbetare förstår av AIL (nummer i enkäten: 9, 10) eller viken attityd  de har till AIL 
(nummer i enkäten: 11, 12, 13, 14). I denna grupp av frågor erhöll ett Cronbachs 
Alfavärde på 0,72 vilket ligger över gränsen för samstämmighet mellan frågorna. 
Medelvärdet för Cronbachs Alfa blir för de tre grupperna av frågor 0,70 och detta värde 
påverkas inte nämnvärt om någon av frågorna tas bor. 
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Effektstorlek 
 
Beträffande om det finns skillnader mellan undersökningsgrupperna har vi tagit hjälp av 

analysverktyg för framräknande av effektstorlek som är ett sätt att uttrycka avstånd 
mellan två medelvärden uttryckt i standardavvikelser. Ligger effektvärden för samtliga 
grupper i undersökning på värden över d=0,50 så kan det tolkas som låg grad av 
samstämmighet mellan grupperna, de skiljer sig från varandra.  
Följande tumregler för effektstorlek (d=) har använts (Clark-Carter, 1999): 
d = 0,20 motsvarar liten effekt 
d = 0,50 motsvarar medelstor effekt 
d = 0,80 motsvarar stor effekt* 
 
 
 
Självskattad förståelse – skillnad mellan grupper 
 

När vi undersöker effektstorleken på frågor kring skattning av den egna förståelsen, 
framkommer i tabell 1 en stor effektstorlek mellan ledningsgruppen och alla andra 
undersökningsgrupper. Den största effekten ser vi mellan ledningsgrupp och T/A 
personal, där analysen uppvisar en effektstorlek som enligt tumregler (Clark-Carter, 
1999) tyder på en stor effekt (se tabell 1). Denna effektstorlek bekräftar också 
medelvärdeskillnaden (se tabell 5) på 0,74. Analysen som framgår av tabell 1 kan sägas 
besvara antagande 1. Skillnaderna i effektstorlek mellan grupperna i undersökningen 
ligger mellan värdena 0,02 - 1,33. 
 
Tabell 1 
Effektstorlek mellan grupper, i frågan: skattning av egen förståelse för AIL 
________________________________________________________________________ 
  
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
 gruppen personal programmet  programmet 
________________________________________________________________________ 
Lednings   
gruppen   
 
T/A 1,33*   
Personal 
 
Lärar- 1,23* 0,20    
Programmet 
 
Omvårdnads- 0,97* 0,02 0,15  
Programmet 
________________________________________________________________________ 
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Skattning av andras förståelse – skillnad mellan grupper 
 

Vad gäller frågor kring hur man skattar andras förståelse av AIL, framgår det från 
tabell 2, inte lika stor variation i effektstorlek som vid skattning av den egna förståelsen 
av AIL (se tabell 1). Man kan upptäcka en medelstor effekt mellan ledningsgruppen och 
lärarprogrammet, vid skattning av andras förståelse. 
 
 
 
 
Tabell 2 
 
Effektstorlek mellan grupper, i frågan: skattning av andras förståelse för AIL  
________________________________________________________________________ 
 
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
 gruppen personal programmet  programmet 
________________________________________________________________________ 
 
Lednings   
gruppen   
 
T/A 0,13   
Personal 
 
Lärar- 0,62* 0,39    
Programmet 
 
Omvårdnads- 0,22 0,12 0,18  
Programmet 
 
________________________________________________________________________ 
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Skattning av egen attityd – skillnad mellan grupper 
 

Mönstret från frågor kring skattning av egen och andras förståelse av AIL dyker upp 
även när det gäller hur man skattar den egna attityden till AIL. Som framgår av tabell 3 är 
ledningsgruppen den grupp som uppvisar den största effektstorleken i relation till 
lärarprogrammet. Vid jämförelse av dessa två gruppers medelvärde, när det gäller 
skattning av egen attityd till AIL, upptäcker man en skillnad på 0,62 (tabell 5), där 
lärarprogrammet har den mest negativa attityden till AIL och ledningsgruppen den mest 
positiva attityden till AIL bland undersökningsgrupperna. Analysen som framgår av 
tabell 3 kan sägas besvara antagande 2. Skillnaderna i effektstorlek mellan grupperna i 
undersökningen ligger mellan värdena 0,02 - 1,22. 
 
 
 
 
Tabell 3 
 
Effektstorlek mellan grupper, i frågan: skattning av egen attityd till AIL  
________________________________________________________________________ 
 
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
 gruppen personal programmet  programmet 
________________________________________________________________________ 
 
Lednings   
gruppen   
 
T/A 0,77*   
Personal 
 
Lärar- 1,22* 0,47    
Programmet 
 
Omvårdnads- 0,58* 0,02 0,33  
Programmet 
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Skattning av andras  attityd – skillnad mellan grupper 
 

Med risk att låta upprepande, kan man se en liknande medelvärdestendens, när det 
gäller hur man skattar andras attityd till AIL, vilket framgår av tabell 5. Vid jämförelse 
mellan ledningsgruppen och lärarprogrammet, framkommer från tabell 4 en effektstorlek, 
vilket enligt tumregler ligger en bra bit över ”stor” effekt (Clark-Carter, 1999). Vidare 
visar tabell 4 följande, en stor effektstorlek mellan ledningsgruppen och 
omvårdnadsprogrammet samt en stor effektstorlek mellan TA personal och 
lärarprogrammet. 
 
 
Tabell 4 
 
Effektstorlek mellan grupper, i frågan: skattning av andras attityd till AIL  
________________________________________________________________________ 
 
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
 gruppen personal programmet  programmet 
________________________________________________________________________ 
 
 
Lednings  
gruppen   
 
T/A 0,40   
Personal 
 
Lärar- 1,26* 0,70*    
Programmet 
 
Omvårdnads- 0,80* 0,47 0,18  
Programmet 
 
________________________________________________________________________ 
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Självskattad förståelse – skattning av andras förståelse 
 

Vid en jämförelse av medelvärden bland undersökningsgrupperna i studien, finner vi 
följande resultat, som framgår av tabell 5.  Man tenderar att vara mer positiv när man 
skattar sin egen förståelse av AIL än vad man tror om andras förståelse av AIL. Vid en 
vidare analys framkommer det en medelvärdesskillnad (0,74) som är signifikant, 
t(81)=7,33,  p<,001. Detta resultat visar att det finns skillnader i förståelse mellan egen 
respektive andras skattning av AIL. Som framgår av tabell 5 ser man samma tendens vid 
jämförelse av medelvärden för skattning av egen och andras attityd till AIL. Här visar 
testet att man är mer positiv vid en skattning av den egna attityden till AIL än vad man 
tror om andras attityd till AIL. Här är medelvärdesskillnaden mindre (0,37) än vid 
jämförelsen kring förståelsefrågor, men även här finner vi skillnaden signifikant, 
t(81)=7,45,  p<,001. Detta resultat visar att det finns skillnader mellan skattning av egen 
och andras attityd till AIL (tabell 5). 

 
 

Tabell 5 
Medelvärden och standardavvikelser (s) för de olika frågegrupperna: Skattning av egen 
förståelse av AIL, skattning av andras förståelse av AIL, skattning av egen attityd till 
AIL, och skattning av andras attityd till AIL 
________________________________________________________________________ 
 
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads Alla 
 gruppen personal programmet  programmet 
 
 n = 5 n = 24 n = 14 n = 44 n = 87  
________________________________________________________________________ 
 
Egen  
förståelse  4,15 3,41 3,23 3,44 3,56 
av AIL (0,60) (0,53) (0,77) (0,74) (0,70) 
 
Andras  
förståelse  3,00 2,92 2,54 2,81 2,82 
av AIL (0,71) (0,58) (0,69) (0,84) (0,74) 
  
(#) Egen  
attityd  4,35 4,04 3,73 4,05 4,04 
till AIL (0,45) (0,36) (0,45) (0,50) (0,47) 
  
(#)Andras  
attityd  3,95 3,83 3,37 3,55 3,67 
till AIL (0,12) (0,33) (0,46) (0,50) (0,46) 
________________________________________________________________________ 
(# Alla separata medelvärden på attitydfrågor har transformerats genom addition med 
siffran 3, då detta möjliggör jämförelser med övriga medelvärden) 
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Som framgår av tabell 5, uppvisar undervisande personal från lärarprogrammet en mer 
negativ förståelse och attityd till AIL genom alla frågor, än någon av de andra grupperna. 
Om man samtidigt studerar skillnaden mellan omvårdnadsprogrammet och 
lärarprogrammet, ser man en mer positiv förståelse av och attityd till AIL bland de 
förstnämnda (tabell 5). I studien har det framkommit att ledningsgruppen uppvisar högre 
medelvärden (se tabell 5) än de övriga undersökningsgrupperna, både vad gäller skattning 
av egen och andras förståelse av AIL och skattning av egen och andras attityd till AIL.  

 
 
Påståenden kring AIL – skillnad mellan grupper 
 

Tabell 6 visar skillnader i medelvärden och standardavvikelser mellan 
undersökningsgrupperna, när det gäller påstående 1 och 2, ”teori och praktik under 
utbildningen” respektive ”vi skall påverkas och lära av varandra”.  
Som framgår av tabell 7, hittar man i allmänhet små effekter kring påståendet, ”teori och 
praktik under utbildningen”, mellan grupperna. Vid samma beräkning i tabell 8, kring 
påståendet, ”vi skall påverkas och lära av varandra”, hittar vi något större effekter, men 
enligt tumregler (Clark-Carter, 1999) kan de fortfarande ses som små. 
  
 
 
Tabell 6   
________________________________________________________________________ 
  
  Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
  gruppen personal programmet  programmet 
  n = 5 n = 24 n = 14 n = 44 
________________________________________________________________________
  
Påstående 1  M=3,80 M=4,08 M=3,64 M=4,10  
”teori och praktik  (1,30) (0,88) (1,08) (1,05) 
under utbildningen”   
 
 
 
Påstående 2  M=3,60 M=3,33 M=3,28 M=3,35          
”vi skall påverkas och (0,89) (1,17) (0,82) (1,21) 
lära av varandra” 
 
________________________________________________________________________
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Tabell 7 
 
Effektstorlek mellan grupper, i fråga: skattning av egen förståelse kring följande 
påstående, ”teori och praktik under utbildningen”.  
________________________________________________________________________ 
 
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
 gruppen personal programmet  programmet 
________________________________________________________________________ 
 
Lednings   
gruppen   
 
T/A 0,29   
Personal 
 
Lärar- 0,13 0,30    
Programmet 
 
Omvårdnads- 0,27 0,01 0,24  
Programmet 
______________________________________________________________________ 
 
Tabell 8 
 
Effektstorlek mellan grupper, i fråga: skattning av egen förståelse kring följande 
påstående, ”vi skall påverkas och lära av varandra”.  
________________________________________________________________________ 
 
 Lednings- TA- Lärar-  Omvårdnads  
 gruppen personal programmet  programmet 
________________________________________________________________________ 
 
Lednings   
gruppen   
 
T/A 0,23   
Personal 
 
Lärar- 0,37 0,03    
Programmet 
 
Omvårdnads- 0,21 0,02 0,05  
Programmet 
________________________________________________________________________ 
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Diskussion 
 

Som framgår av studien (tabell 5) skattades egen förståelse högre än hur man skattade 
andras förståelse, samma tendens uppkom när det gällde självskattning av attityd (tabell 
5), man tror sig ha en mer positiv attityd till arbetsintegrerat lärande (AIL) än de flesta 
andra på HTU. Resultatet från Gilovich (1993) undersökningen visar på att man 
favoriserar sig själv framför andra och där den egna förmågan överskattas medan andras 
förmåga skattas lägre. Ett av de mest dokumenterade fynden enligt författaren inom 
psykologisk forskning är att genomsnittsmedborgaren i betydande grad har högre tankar 
om sig själv än om andra. Vi har en benägenhet att tro att vi besitter en mängd socialt 
önskvärda egenskaper och dessutom tror vi oss vara fria från mindre önskvärda 
egenskaperna (Gilovich, 1993). Den skillnad på hur man skattar sig själv och andra kan 
påverka hämmande på gruppernas utveckling mot visionen. Om individen har 
uppfattningen att ”jag är lite bättre än andra” så kan det påverka den individens 
ansträngningar mot visionen negativt. Skulle detta vara fallet för flera individer i 
grupperna så kan det tolkas som att det finns spänningar mellan individer i respektive 
grupp och att det finns spänningar mellan grupper. Hur väl medvetna individerna i 
respektive grupp är över dessa spänningar kan vi inte uttala oss om. Det är ett förslag på 
framtida forskningsområde. 
 
 
Självskattad förståelse av AIL 

 
I undersökningen framkom att grupperna ledningsgrupp, TA-personal, lärarprogrammet 

och omvårdnadsprogrammet visar på olika medelvärden för skattning av egen förståelse 
av AIL (tabell 5). Det kan tolkas som att det finns spänningar mellan dessa grupper 
beträffande självskattad förståelse av AIL och att grupperna inte drar lika mycket mot 
visionen. Antagande 1 kan sägas vara besvarat därför att det i undersökningen inte 
framkom samstämmighet mellan grupperna beträffande självskattad förståelse av AIL 
som antagande 1 beskrev. Skillnaderna i effektstorlek mellan grupperna som framkom i 
undersökningen, beträffande självskattad förståelse av AIL (tabell 1), ligger mellan 
värdena 0,02 - 1,33. Effektvärdet 1,33 indikerar på mycket stor effekt enligt Clark-
Carters (1999) tumregler. Hade effektvärden för samtliga grupper befunnit sig över 
d=0,50 så hade effektvärdet kunnat tolkas som låg grad av samstämmighet, när det gäller 
självskattad  förståelse av AIL. 

Den självskattade förståelsen av AIL visar sig enligt undersökningen vara högst hos 
ledningsgruppen, medan den visar sig vara lägst hos lärarprogrammets lärare (tabell 5). 
Skillnaden mellan dessa gruppers medelvärden erhöll ett effektvärde (tabell 1) som är 
mycket högt enligt Clark-Carter (1999). Att ledningsgruppen erhöll ett så högt 
medelvärde (tabell 5) kan vara ett utslag för att de verkligen har stor förståelse av AIL. 

Vid skattning av egen förståelse i undersökningen kan konstateras att det finns 
skillnader mellan grupperna och det kan tolkas som spänningar mellan dessa grupper. Om 
grupperna TA-personal, lärarprogrammet och omvårdnadsprogrammet hade visat på 
ungefär lika höga medelvärden beträffande självskattad förståelse av AIL (tabell 5), hade 
det kunnat tolkas som att ledningen har lyckats väl med implementeringen av förståelse 
för AIL inom organisationen. Vad gäller den självskattade förståelsen av AIL så 
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uppmättes höga effektvärden mellan ledningsgruppen och de övriga 
undersökningsgrupperna (tabell 1).  

Om undersökningsresultaten visar på verklig kunskap om AIL varför visar övriga 
grupper så mycket lägre resultat än ledningsgruppen? (tabell 5) Undersökningens höga 
värden för ledningsgruppen kan vara ett uttryck för de förfäktade värderingar, vilka 
ledningsgruppens medarbetare säger sig tro på (Argyris & Schön, 1978). Detta kan tolkas 
vara helt normalt att högsta ledning i högre grad uttrycker förfäktade värderingar. En 
vision som ledningen strävar emot, är en förfäktad värdering. De övriga gruppernas lägre 
värden beträffande självskattad förståelse (tabell 5) kan tolkas ligga närmare de 
bruksvärderingar, som Argyris och Schön (1978) beskriver, och att dessa gruppers 
bruksvärderingar har formats av erfarenhet. 

Undersökningsresultatet visar på att TA-personalen i Vänersborg skattar sin egen 
förståelse av AIL högre än lärarprogrammet (tabell 5). TA-personalen visar på ett högre 
medelvärde än vad lärarprogrammet gör för skattning av den självskattade förståelsen av 
AIL (tabell 5). Kan dessa skillnader i förståelse ha uppkommit genom faktisk erfarenhet 
av AIL eller det kan vara resultat av att TA-personalen är bättre på att ta till sig 
information om AIL.  

 
 
Självskattad attityd till AIL 
 

De grupper som ingick i studien skattade den egna attityden till AIL högre än vid 
skattning av andras attityd (tabell 5). Resultatet i studien var i linje med tidigare forskning 
utförd av Gilovich (1991), vilken visar att man favoriserar sig själv framför andra och den 
egna förmågan överskattas medan andras förmåga skattas lägre. 

I undersökningen framkom att grupperna ledningsgrupp, TA-personal, lärarprogrammet 
och omvårdnadsprogrammet visar på olika medelvärden för skattning av egen attityd till 
AIL (tabell 5). Det kan tolkas som att det finns spänningar mellan dessa grupper 
beträffande självskattad attityd till AIL och att grupperna inte drar lika mycket mot 
visionen. 

Antagande 2 kan sägas vara besvarat därför att undersökningens resultat inte tyder på 
en samstämmighet mellan grupperna beträffande självskattad attityd till AIL. 
Skillnaderna i effektstorlek mellan grupperna som framkom i undersökningen, 
beträffande självskattad attityd till AIL (tabell 3), ligger mellan värdena 0,02 - 1,22. 
Effektvärdet 1,22 indikerar på mycket stor effekt enligt Clark-Carters (1999) tumregler. 
Hade effektvärden för samtliga grupper befunnit sig över d=0,50 så hade det effektvärdet 
kunnat tolkas som låg grad av samstämmighet, när det gäller självskattad  attityd till AIL 

Ledningsgruppen uppvisar högt medelvärde (tabell 5) för självskattning av egen attityd 
till AIL. För frågorna kring självskattning av egen attityd till AIL är skillnaden störst 
mellan ledningsgrupp och lärarprogrammet (tabell 5). Denna skillnad som 
undersökningen visar beträffande attityd till AIL kan vara ett resultat av den yttre 
information i form av erfarenhet som individerna i gruppen har påverkats av. 
Lärargruppens låga medelvärde för attityd till AIL (tabell 5) kan vara resultat av negativ 
erfarenhet av AIL och att negativ attityd har utvecklats. Skillnaden mellan 
ledningsgruppens och lärarprogrammets medelvärden för självskattad attityd (tabell 5) 
kan till viss del tolkas med skillnaden mellan förfäktade- och bruksvärderingar (Argyris 
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& Schön, 1978). Ledningsgruppens förfäktade värdering att AIL är viktigt och att vi skall 
bli Europaledande kan vara en förklaring till ledningsgruppens höga medelvärden för 
attityd till AIL (tabell 5). Lärarprogrammets lägre attitydmedelvärden kan vara ett uttryck 
för bruksvärderingar där gruppens erfarenhet har påverkat organisationens förfäktade 
värdering kring AIL (tabell 5). De värden som omvårdnads- och lärarprogrammet erhöll i 
undersökningen kanske ligger på en nivå som kan förväntas efter några års erfarenhet av 
AIL? (tabell 5) Detta kan vara en forskningsfråga för framtiden. 

Det som framgår av svarsmaterialet kring attitydfrågorna är att undervisande personal 
från lärarprogrammet uppvisar lägre medelvärden i nästan alla frågor, än någon av de 
andra grupperna. Lärarprogrammets resultat för skattning av egen förståelse erhöll det 
lägsta medelvärdet av grupperna och samtidigt det minst positiva medelvärdet för 
skattning av egen attityd till AIL (tabell 5). Vilken erfarenhet har den gruppen av AIL när 
skattning av egen attityd blir lägre än hos andra grupper i undersökningen (tabell 5)? Här 
finns  vidare forskningsfrågor för klargörande av gruppernas erfarenhet av AIL och i 
vilken grad information från ledning har påverkat attityden till AIL. 

Kollektiva attityder kan bli individuella i sociala grupper där medlemskapet 
kontinuerligt påverkats av den sociala identiteten i gruppen. Detta kunde Lewin (1959) 
påvisa där han tydliggjorde hur attityder och beteende påverkas under och efter en 
gruppdiskussion, där individen hellre väljer att ansluta sig till gruppens åsikt än att vara 
ensam avvikande. Även Kauffman och Kauffman (1998) belyser gruppens attityd som 
viktig för individen och hans/hennes känsla av gemenskap med gruppen. De skillnader 
som framkom i studien kring attityd till AIL (tabell 5) kan med stor sannolikhet ha 
uppkommit genom erfarenhet hos de två lärargrupperna. Gruppernas erfarenhet kan ha 
resulterat i rådande bruksvärderingar kring AIL och att gruppens normsystem kring dessa 
bruksvärderingar påverkar gruppen starkare än vad de förfäktade värderingarna till AIL 
gör. Skillnader i attityd till AIL mellan medarbetargrupper vid HTU (tabell 5) kan även 
bero på att det finns ett starkt normsystem i enlighet med Bang (1999), vilket styr hur 
individerna väljer att svara på enkätfrågor kring AIL inom den aktuella gruppen. Bang 
(1999) nämner att gemensamma värderingar utvecklas med tiden i arbetsgrupper och då 
är det rimligt att härleda delar av eventuella skillnader vad gäller attityd till AIL, till just 
dessa gemensamma värderingar. Den sociala identiteten med gruppen kan påverka 
individens värderingar av AIL-vsionen i högre grad än vad organisationens värdering 
påverkar. De skillnader mellan grupperna som har framkommit i studien kring attityd till 
AIL kan till viss del förklaras av individens sociala identitet. 

Ledningens värderingar kring visionen kanske till stor del kommer till uttryck genom 
”förfäktade” värderingar, som Argyris och Schön (1978) beskriver. Ledningen skulle 
kunna vara tydligare med sina bruksvärderingar så att inte gruppernas redan existerande 
bruksvärderingar dominerar attityden och beteendet i organisationen. 

Att tiden som en grupp har arbetat tillsammans är en viktig faktor vid bildandet av 
starka strukturer i tänkandet bland gruppmedlemmarna kunde Tomcic (1998) visa. Hon 
fann att äldre gruppmedlemmar hade svårare med förändringar på grund av att de hade 
blivit en del av kulturen och värderingarna hade blivit deras. Hon tydliggjorde att även 
experter hade svårt med förändringar och nytänkande. Detta kan vara en möjlig förklaring 
till styrkan i rådande värderingar vid undersökningen av attityden till AIL. 

För att åstadkomma en kollektiv kunskapsansamling i organisationen kan ledningen 
skapa de viktiga tillfällen till gruppdialog som Svedberg (2000) belyser, där lärande och 
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en gemensam förståelse av och attityd till visionen uppstår. Det lärande som behöver 
komma till stånd bland individerna i undersökningsgrupperna kan komma att möta på 
problem som Tomcic (1998) belyste i sin studie. Att personer med djupa kunskaper inom 
ett område har svårare med förändring på grund av att personen har en attityd färdig som 
behöver förändras. Detta problem kan uppstå när förfäktade värderingar bland ledning 
möter bruksvärderingar som har bildats genom erfarenhet hos lärarna. Dessa 
bruksvärderingar är mer tillgängliga i minnet och påverkar attityden och beteendet 
starkare än vad ledningens förfäktade värderingar gör (Kaufmann &Kaufmann, 1998). 

 
 
Förslag på åtgärder 
 

I undersökningen framkom skillnader mellan grupperna, ledningsgruppen, TA-
personal, lärarprogrammet och omvårdnadsprogrammet, när det gäller självskattad 
förståelse (tabell 1och 5) och skattning av egen attityd till AIL (tabell 3 och 5). De 
skillnader i attityd som upptäcktes vid undersökningen har möjligtvis formats av de 
erfarenheter grupperna har av AIL och detta har inte resulterat i en samstämmig attityd 
till AIL inom undersökningsgrupperna. Dessa skillnader i attityd kan tolkas som att de 
olika grupperna i undersökningen drar med olika styrka mot visionen. Denna skillnad 
borde noteras och analyseras av ledningen och kanske åtgärdas. Ledningen kan 
exempelvis arbeta med tydligare värderingar kring visionen och implementera önskade 
värderingar för att påverka attityder och på så sätt uppnå önskat beteende bland 
medarbetarna kopplat till AIL. Dialog i grupper som Svedberg (2000) beskriver är ett 
verktyg där erfarenheter av AIL analyseras och kopplas till visionen. Svedberg (2000) 
framställer tillfällen till gemensam reflektion och lärande i grupp som ett sätt för att 
åstadkomma högre grad av samstämmighet inom gruppen och mellan 
undersökningsgrupperna kring förståelse av och attityd till AIL. 
 
 
Framtida forskningsområden 
 

Att studera vad olika grupper tolkar in i AIL är en forskningsfråga för framtida studier. 
Kan ledningsgruppen egentligen sätta låga poäng på förståelsefrågorna? En möjlig tanke 
är att medarbetarna i de undersökta grupperna förväntar sig att ledningen förstår AIL. 
Ledningsgruppens medlemmar kanske förstår AIL mycket väl och deras höga värden för 
självskattad förståelse (tabell 5), vilket kan tolkas som förfäktade värderingar till AIL, är i 
nivå med vad som kan förväntas av en ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen erhöll höga värden i undersökningen för självskattad förståelse av AIL 
och lärarprogrammets resultat visade på det lägsta medelvärdet för självskattad förståelse 
och det lägsta medelvärdet beträffande attityd till AIL (tabell 5). Kan dessa skillnader 
som har framkommit i studien mellan undersökningsgrupperna vara ett resultat av vad de 
olika grupperna tolkar in i begreppet AIL? 
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En oväntad aspekt 
 
Följande påstående används av Högskolan Trollhättan/Uddevalla (2003) som en 
begreppsförklaring till AIL, ” Utmärkande för HTU är det nära och spännande 
samarbetet med arbetslivet i regionen. Tanken är att vi ska påverkas och lära av 
varandra – vi kallar det arbetsintegrerat lärande, AIL.”   

Därför var en för oss oväntad aspekt, som går att utläsa från tabell 6, att resultatet 
visade på en mer positiv förståelse kring följande påstående ”teori och praktik under 
utbildningen” och inte till det påstående vi förväntade oss, ”vi skall påverkas och lära av 
varandra” Den positiva förståelsen för påståendet ”teori och praktik under utbildningen” 
var samstämmig bland undersökningsgrupper (se tabell 6). Som framkom av 
effektstorleksbeäkningarna i tabell 7 och 8 är det är svårt att dra några eventuella 
slutsatser om detta resultat, eftersom det endast visade på små effekter enligt tumregler 
(Clark-Carter, 1999). Skillnaderna mellan grupperna vad gäller ovan nämnda påståenden 
är så små att det är svårt att uttala sig med säkerhet om vad personalen egentligen tycker. 
Skillnaderna kanske kan tolkas som uttryck för de anställdas förfäktade teorier och inte 
de teorier de ”brukar” (Argyris & Schön, 1978). Ändå är det en tendens som man från 
HTU:s ledning inte bör bortse ifrån.  
 
 
Självkritik 
 

Det är på sin plats att här lyfta in ett viss mått av självkritik mot vår undersökning, dels 
så kan vi inte utifrån insamlad data generalisera resultatet till att gälla alla medarbetare på 
HTU, eftersom vi från början valde undersökningsgrupper och i vilka deltagarna inte blev 
slumpvis utvalda.  

Vidare kan man ifrågasätta om studien verkligen lyckats mäta medarbetarnas 
värderingar, i form av förståelse och attityd till AIL. Argyris och Schön (1978) visar i sin 
forskning av en organisations olika värderingar problematiken att med hjälp av intervjuer 
och frågeformulär kartlägga värderingar i en organisation eftersom man först och främst 
möter organisationens förfäktade värderingar -  vilket är de värderingar de anställda säger 
att de tror på och har insikt om, när man frågar om deras åsikt (Argyris & Schön, 1978).  

Vi har upptäckt en brist med studien då det inte går att se gruppernas tidigare 
yrkesbakgrund och gruppernas ålderssammansättning. Frågor kring ålder- och genus 
uteslöts i undersökningen, för att kunna bibehålla konfidentialitetskravet hos 
respondenterna. Vid analysen av statistikresultaten hade dessa faktorer kanske kunnat 
beskriva delar av kontextfaktorerna som påverkar grupper och dess värderingar inom alla 
organisationer. 
 
 
Reflektion 
 
Vid en granskning av undersökningsgruppernas medelvärden enligt tabell 5, har vi funnit 
och diskuterat omkring de olika höga respektive låga värden, samt mer eller mindre 
positiva attityder som grupperna har. Men vad är egentligen ett högt respektive lågt eller 
mer eller mindre positivt värde. Skall värden vi fått fram tolkas som bra eller inte? Man 
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kanske inte kan förvänta sig högre värden än de som visar sig i vår undersökning. För att 
få svar på detta krävs som vi ser det en replikerande studie bland andra grupper och 
företag, då man kan ställa dessa resultat i relation till dem som framkommit i vår studie, 
först då har man något att jämföra med. 
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kring  

Arbetsintegrerat lärande (AIL)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Blad 
Kauko Möttönen 

HTU – hösten 2003 
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Anvisningar och riktlinjer för ifyllande av frågeformulär! 

  
 
 
 
 
 
I frågeformuläret används två förkortningar, vilka är följande: 
HTU – Högskolan Trollhättan/Uddevalla 
AIL – Arbetsintegrerat lärande 
 
 
 
 
Frågorna i detta formulär besvarar du genom att sätta kryss i lämplig ruta, det alternativ 
som stämmer bäst med Din åsikt. 
Här nedan följer två exempel på svarsmöjligheter ur formuläret. 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
       
 
 
  
 Negativt inställd  Neutral  Positivt inställd 
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
(OBS! Tänk på att svarsskalorna är olika graderade) 
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Fråga 1. 
Hur tror Du HTU:s utveckling påverkas, om personalens kunskaper inom AIL 
ökar? 
 
 Negativt  Påverkas inte  Positivt  
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 
 
Fråga 2. 
Tycker Du dig  förstå innerbörden i vad HTU menar med AIL? 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
       
 
 
 
 
Fråga 3. 
Hur tror Du AIL påverkar utvecklingen av HTU? 
 
 Negativt  Påverkar inte  Positivt  
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 
 
Fråga 4. 
I vilken grad ingår detta påstående ”teori och praktik under utbildningen” som 
central del med din bild av AIL? 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
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Fråga 5.  
Vad tycker Du om AIL? 
 
 Negativt inställd  Neutral  Positivt inställd 
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 
 
Fråga 6. 
I vilken grad ingår detta påstående ”Vi skall påverkas och lära av varandra” som 
central del med Din bild av AIL? 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
      
 
 
 
 
Fråga 7. 
Hur tror Du att HTU:s utveckling påverkas av AIL-inslag i det dagliga arbetet? 
 
 Negativt  Påverkas inte  Positivt  
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 
 
Fråga 8. 
Hur väl känner Du till vad HTU menar med AIL? 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
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Fråga 9. 
Hur väl tror Du övrig HTU-personal känner till vad HTU menar med AIL? 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
      
 
 
 
 
Fråga 10. 
Hur väl tror Du övrig HTU-personal förstår innebörden i vad HTU menar med 
AIL? 
 
 Inte alls    Mycket väl 
 1 2 3 4 5 
      
 
 
 
 
Fråga 11. 
Vad tror Du övrig-HTU personal tycker om AIL? 
 
 Negativt inställd  Neutral  Positivt inställd 
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 
 
Fråga 12. 
Hur tror Du övrig HTU-personal tycker att AIL påverkar utvecklingen av HTU. 
 
 Negativt  Påverkar inte  Positivt  
 2- 1- 0 1+ 2+ 
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Fråga 13. 
Hur tror Du övrig HTU-personal tycker att HTU:s utveckling påverkas av AIL 
inslag i arbetet? 
 
 Negativt  Påverkar inte  Positivt  
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 
 
Fråga 14. 
Hur tror Du övrig HTU-personal tycker att HTU påverkas, om personalens 
kunskaper inom AIL ökar? 
 
 Negativt  Påverkar inte  Positivt  
 2- 1- 0 1+ 2+ 
      
 
 
 

 
 
 
 
Tack för att du tog Dig tid att besvara denna enkät.  
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