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Förord 
Som ett led i att utveckla samverkansuppdraget vid högskolor och universitet har 
VINNOVA under de senaste åren finansierat ett antal nationella projekt. Ett av dessa 
projekt är Samverkanssäkrade utbildningsprogram där Malmö högskola arbetat tillsam-
mans med Linköping universitet och Umeå universitet. Syftet har varit att utveckla 
metoder för dokumentation av samverkansaktiviteter inom undervisning och utbildning. 
En central fråga i arbetet har varit huruvida samverkan bidrar till ökad kvalitet i under-
visningen. HELIX VINN Excellence Centre som är en centrumbildning vid Linköpings 
universitet fick i uppdrag att göra en kunskapsöversikt kring denna viktiga fråga. Följande 
rapport ingår som en fristående rapport inom det nationella VINNOVA-projektet.  
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1 Inledning 
Samverkan mellan universitet/högskola och det omgivande samhället är vanligt förekom-
mande i både forsknings- och utbildningshänseende (Thune, 2011). Uppmärksamheten 
kring de här formerna av samverkan har under det senast decenniet aktualiserats både 
inom forskning (Thune, 2011) och i den politiska agendan, då samverkan med det 
omgivande samhället anses betydelsefullt att utveckla för en ökad tillväxt och innovation i 
samhället (EHEA, 2008; EHEA Ministerial Conference, 2012). Universitet och högskolor 
i Europa har de senaste 15 åren varit föremål för olika politiska reformer, med argument 
om att stärka konkurrenskraften och attraktiviteten för desamma (Bologna process, 
EHEA, 2014), men även för att skapa en ökad tillväxt i samhället och en hållbar utveck-
ling för demokratin (EHEA Ministerial Conference, 2012). Detta reformeringsarbete 
inleddes 1999 med Bolognaprocessen, som är ett pågående utvecklingsprojekt mellan 
nationerna i Europa. Bolognaprocessen har till syfte att skapa en likvärdig högre utbild-
ning i Europa. Samverkan med det omgivande samhället är ett av utvecklingsprojektets 
syften jämte att skapa enhetliga och jämförbara system, en ökad rörlighet av studenter 
mellan nationerna, ett livslångt lärande och anställningsbarhet för studenterna, samt en 
ökad kvalitetssäkring (Bologna process, EHEA, 2014).  

Samverkan mellan universitet/högskola och privata/offentliga organisationer kan vara 
både forskningsrelaterad eller utbildningsrelaterad. I svenska statens utredningar (1996) 
poängteras att syftet med samverkan högskola och arbetsliv inte enbart är för ”… 
näringslivets konkurrensförmåga. Det är också en förutsättning för att högskolans bägge huvuduppgifter 
skall fullgöras väl” (SOU 1996:70), det vill säga samverkan ska skapa ökad kvalitet i både 
forskning och utbildning. I idealfallet kan samverkan ske som en integrerad del inom både 
forskning och utbildning (Högskoleverket, 2004, 2008). Den forskningsrelaterade samver-
kan kan ske i form av exempelvis ett partnerskap med industri och företag (Etzkowitz & 
Leydesdorff, 1996), en Triple Helix (Etzkowitz, 2003) eller i form av det entreprenöriella 
universitetet (Etzkowitz, 2013). Detta samarbete kan leda till kunskapsutveckling, 
innovation av produkter och tjänster eller regional utveckling. Den forskningsrelaterade 
samverkan är ett väl utforskat område (Ankrah & Al-Tabbaa, 2015).  

Utbildningsrelaterad samverkan omfattas även den av en mängd olika aktiviteter med 
skilda partners (Person & Rosenbaum, 2006; Bengtsson, 2013; Perez Vico m.fl., 2014). 
Denna samverkan kan bidra till indirekta effekter på tillväxt, kunskapsutveckling och 
innovation i företag, organisationer och samhälle, samt även bidra till mer direkta effekter 
på utbudet av och innehållet i utbildningsprogram, på studenters lärande och motivation, 
samt studenters möjligheter till anställning (Bengtsson, 2013). Forskning om utbildnings-
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relaterad samverkan sker i betydligt mindre omfattning än på den forskningsrelaterade. 
Litteraturöversikter som kartlagt internationell litteratur har berört samverkan i utbild-
ningen och dess effekter på kompetensutveckling, innovation och entreprenörskap 
(Bengtsson, 2013), dess effekter på resurser, kompetens- och lärande, vägledning och 
nätverk (Perez Vico m.fl., 2014) samt framgångsfaktorer i utbildningsrelaterad samverkan 
(Thune, 2011). Föreliggande litteraturöversikt kommer att avgränsas till att behandla den 
utbildningsrelaterade samverkan som riktar sig till studenterna i deras grundutbildning. 

Svenska politiker anser att samverkan i utbildningen för studenterna ”… dels ska utveckla 
formen på utbildningen så att studenternas kontakter med det omgivande samhället ökar, 
dels ska bidra till att innehållet i utbildningen svarar mot de kunskaper och kompetenser 
som efterfrågas på arbetsmarknaden” (Budgetpropositionen, 2000). 

En ökad kvalitetssäkring av den högre utbildningen är även det en del av Bologna-
processens strategier för en konkurrenskraftigare utbildning (Bologna process, EHEA, 
2014). Sedan år 1992 har den svenska högskoleutbildningen kvalitetsprövats avseende 
kopplingen undervisning och forskning i enlighet med högskolelagens bestämmelse om 
att utbildningen ska bygga på en vetenskaplig grund (Andrén, 2013). Uppföljning och 
utvärdering av samverkan inom universitet/högskola i Sverige har dock uppfattats av 
Högskoleverket (2004, 2008) som eftersatt. Det finns sällan kvalitetsbeskrivningar i form 
av mål och resursutnyttjande avseende samverkan i utbildningen. Rapporter har beskrivit 
hur universitet/högskolor samverkar (Högskoleverket, 2004, 2008, 2012), hur studenter 
anser att kontakten med arbetslivet varit under deras studietid (Svenskt Näringsliv, 2012), 
samt hur högskolan utvärderar kvalitet, relevans och effektivitet. Kvalitet och effektivitet 
mäts med olika indikatorer på undervisningen, men en bedömning av utbildningens 
relevans för arbetslivet är eftersatt i den högre utbildningen (Bladh, 2013). 

Det finns således en brist på tidigare forskning om samverkan med arbetslivet i utbild-
ningen av studenter, men även en påfallande brist på kunskap inom universitet och 
högskolor om sambandet mellan utbildningskvalitet och samverkan.  

Syftet med denna litteraturöversikt är att kartlägga tidigare forskning om samverkan i 
utbildningen av studenter – mellan universitet/högskola och externa organisationer – och 
dess relation till utbildningskvalitet. Översikten kommer att omfatta vetenskaplig litteratur 
baserad på skandinavisk empiri. Avgränsningen motiveras av att kvalitet på högskoleut-
bildning är mycket kontextberoende (Chalmers, 2008; Gibbs, 2010). Den övergripande 
frågeställningen är: Hur ser tidigare forskning på sambandet mellan utbildningsrelaterad samverkan 
och kvalitet på utbildningen för studenterna? Syfte och frågeställningar kommer att diskuteras 
med utgångspunkt tagen i tre olika kvalitetsindikatorer, som används av myndigheter och 
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andra intresseorganisationer i samhället för att granska högskoleutbildningens kvalitet och 
relevans för studenterna i deras framtida arbetsliv: svenska högskolans nationella mål, 
studenternas anställningsbarhet samt utbildningens användbarhet för studenterna. De 
frågeställningar som kommer att diskuteras är: Hur får studenter nytta av den utbildnings-
relaterade samverkan? Vilka förutsättningar möjliggör och/eller hindrar att studenterna får nytta av 
samverkansaktiviteterna? 

I nästa kapitel redogörs för studiens definitioner och avgränsningar avseende utbildnings-
relaterade samverkansaktiviteter samt kvalitet i högskoleutbildningen. I kapitel 3 presen-
teras litteraturöversiktens metod i termer av sökprocess, avgränsningar och litteratur-
genomgång. Resultaten av studien redovisas i kapitel 4. En indelning har gjorts utifrån de 
olika samverkansaktiviteter som litteraturen behandlat och vilka effekter som uppmärk-
sammats. I det avslutande kapitlet 5 diskuteras resultaten utifrån litteraturöversiktens 
frågeställningar, vilket mynnar ut i slutsatser och förslag på vidare forskning. 
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2 Begreppsdefinition och avgränsningar 

2.1 Utbildningsrelaterade samverkansaktiviteter 

Ansvaret för en utbildningsrelaterad samverkan ligger på de enskilda högskolorna och 
universiteten (Bladh, 2013). Det går att skilja på tre olika huvudgrupper av utbildnings-
relaterad samverkan: samverkan över planering, utformning och utveckling av innehållet i utbild-
ningen; samverkan i själva genomförandet av utbildningen; samt samverkan avseende övergången mellan 
utbildning och arbetsliv (Brandt m.fl., 2008). Den här studien fokuserar på litteratur baserad 
på samverkansaktiviteter riktade mot studenterna i deras utbildning och mer specifikt den 
samverkan som riktar sig till studenter på grund- eller avancerad nivå inom högskolor och 
universitet.  

Det är stora skillnader mellan lärosätena i Sverige i vilken grad de bedriver utbildnings-
relaterad samverkan, emellertid är det en större andel bland de nyare högskolorna. 
Resultaten från en studie av forskares och lärares inställning till samverkan (Wahlbin & 
Wigren, 2007) pekar på att majoriteten vill öka samverkan, men det finns ett litet stöd och 
små resurser för detta. Det är forskarna respektive lärarna som själva får driva samverkan 
och skapa samverkansrelationer. Incitamenten för att dela med sig av kontakter är dock 
låga. 

De samverkansaktiviteter som riktar sig till studenterna i utbildningen kan exempelvis 
innebära att studenter får genomföra projekt på företag och i organisationer, fältstudier, 
verksamhetsförlagd utbildning, praktik, coop-utbildningar eller att gästföreläsare från 
arbetslivet kommer in i undervisningen. Det kan även röra sig om anordnande av 
mentorprogram, fadderföretag, arbetsmarknadsdagar eller alumnikontakter (Högskolever-
ket, 2004).1 I Högskoleverkets (2004) granskning av universitetens och högskolornas sam-
verkan med omvärlden presenteras tre områden som politiker förväntar sig ska utvecklas 
genom samverkan med det omgivande samhället. Dessa områden är demokratiutveckling, 
kunskapsutveckling och tillväxt samt bättre utbildning. Föreliggande studie omfattar sam-
verkansformer med organisationer i arbetslivet, där avsikten är att skapa en bättre utbild-
ning, en god utbildningskvalitet, vilket är universitetens och högskolornas första uppgift. 
”Högskoleutbildningens mål är att förmedla och utveckla kunskaper, färdigheter och 
                                                           
 

1 I litteraturöversikten ingår inte de samverkansaktiviteter som sker mellan studenter, mellan 
lärarkollegor samt mellan universitet. 
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attityder hos de studerande till gagn för deras framtida yrkesliv, sociala utveckling, bild-
ning och personlighetsutveckling” (SOU 1996:70 :69). 

2.2 Kvalitet  i högre utbildning 

Vad är då god kvalitet på högre utbildning? Det beror på vem som tillfrågas; studenter, 
lärare, arbetsgivare eller staten. Det finns många olika intressenter och alla har sina per-
spektiv på vad en god utbildning innebär (Harvey & Green, 1993; Green, 1994; Tam, 
2001). Den högre utbildningens främsta uppgift är dock att ”maximera studenternas 
lärande och utveckling” (Tam, 2001: 54) och detta är ett ständigt utvecklingsarbete. Det är 
det primära syftet och det som utbildningens kvalitet kan mätas mot (Barnett, 1992; Tam, 
2001).  

Effekterna av samverkan i utbildningen för studenterna kan studeras utifrån olika per-
spektiv. Samverkan kan ge effekter för arbetslivet, för universitet/högskola eller för studenter. 
Effekter för arbetslivet innebär exempelvis att relevant kompetens blir tillgänglig för före-
tag och organisationer och att denna kompetens i sin tur bidrar till ökade möjligheter för 
innovation. För universitet/högskola kan effekterna relateras till ett bättre anpassat studie-
utbud, ökad kvalitet på utbildningen samt bättre rekryteringsmöjligheter. Effekterna av 
utbildningsrelaterad samverkan kan för studenterna vara en ökad motivation, vilket i sin 
tur kan ge ett bättre studieresultat och en högre studieprogression (Brandt m.fl., 2008). 
Samverkansaktiviteter kan också bidra till att öka studenternas möjligheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Ökad motivation och bättre studieresultat för studenterna kan i sin 
tur även påverka genomströmningen och examensgraden i utbildningarna (Bengtsson, 
2013; Ramböll management, 2007). Den här litteraturöversikten fokuserar på de direkta 
samverkanseffekterna för studenterna, men kommer även beröra de effekter samverkan kan 
få för universitet/högskola där så anges i den studerade litteraturen.2  

Kvalitetsgranskning kan genomföras med olika metoder. Det är möjligt att använda sig av 
antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder, eller både och (Chalmers, 2008). De kvanti-
tativa måtten fångar numeriska effekter och utfall, men ger inte upplysningar om själva 
kvaliteten i utbildningsprocesser (Tam, 2001). Kvalitet i utbildningen fångas företrädesvis 
genom att studera kvalitativa processer och resultat. Hur exempelvis studenter upplever 
                                                           
 

2 I litteraturöversikten har studier avseende samverkan i utbildningsprogram med fokus på 
entreprenörskap och innovation valts bort, utifrån motivet att dessa samverkansformer avser att skapa 
indirekta effekter av utbildningen såsom kunskapsutveckling, innovation och tillväxt i näringsliv och 
samhälle (se Högskoleverket, 2004, EHEA Ministrial Conferece, 2012). En litteraturöversikt har tidigare 
gjorts med fokus på bland annat dessa indirekta effekter av utbildningssamverkan (Bengtsson, 2013). 
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värdet av en utbildning och de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som de har till-
ägnat sig. De kvalitativa aspekterna är dock betydligt svårare att fånga än de kvantitativa. 
En kombination av både kvantitativa och kvalitativa metoder kan ge en mer komplett 
granskning. För att kunna avgöra kvaliteten i utbildningen är det nödvändigt att även ta i 
beaktande de ingående variablerna, såsom exempelvis de kontextuella aspekterna (Chal-
mers, 2008). 

Kvalitetsgranskningen av högre utbildning i Sverige sker utifrån ett europeiskt ramverk 
(ENQA). Högskoleutbildningens kvalitet bedöms utifrån om undervisningen vilar på en 
vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet och utifrån de mål som finns i utbildnings- 
och kursplaner (Högskolelag, SFS 1992:1434). Högskolelagen beskriver de nationella mål 
som gäller avseende högskolor. Studenten ska beredas möjlighet att utveckla förmåga att 
göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem, och få beredskap att möta förändringar i arbetslivet. De ska också ges möjlighet 
att utveckla utbildningsspecifika kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper 
även med personer utan specialkunskaper (§8 Högskolelag, 1992:1434; Lag 2009:1037). 
Högskolestudier på avancerad nivå ska därutöver utveckla studenternas förmåga att själv-
ständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förut-
sättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsk-
nings- och utvecklingsarbete (§9 Högskolelag, 1992:1434; Lag 2006:173). 

Svenska myndigheten universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2015) kvalitetsgranskar utbild-
ningar genom att utvärdera kvaliteten i examensarbeten och uppsatser. Kvaliteten bedöms 
utifrån studenternas resultat i relation till utbildningens uppsatta mål. Vid kvalitetsunder-
sökningen ingår även studenters erfarenheter och lärosätesintervjuer. Varje lärosäte gör 
även egna självvärderingar, som granskas av UKÄ, vilka omfattar utvärdering av i vilken 
grad studenterna klarar uppsatta mål, tillgången på lärare och deras kompetenser, samt 
studenters ingående meritvärde. Studenterna erbjuds även att utvärdera sina kurser både 
under och efter avslutade kurser, som en intern kvalitetsgranskning av utbildningarna 
inom lärosätet.  

Arbetsmarknadsrelevansen i utbildningarna är dock inget som mäts av myndigheterna 
eller som tilldelas några nationella resurser. Avsikten är dock att utbildningen på högskole-
nivå ska vara relevant för arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan (Bladh, 
2013). Det sker dock en pågående förändring av det svenska kvalitetssäkringssystemet för 
högskolor och universitet, där ett av kriterierna är att ”Utbildningens användbarhet och 
förberedelse för arbetslivet ska vara en viktig aspekt i granskningarna”. Avsikten här är att 
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involvera företrädare för arbetslivet tydligare (Regeringskansliet, 2015). Sveriges förenade 
studentkårer (SFS, 2013) menar dock att studenterna ska utbildas för ett samhälle i för-
ändring och att utbildningen ska vara användbar för studenterna. Vidare pekar de på att 
utbildningen för studenterna ska vila på en vetenskaplig grund, samt ha en stark koppling 
både till forskning och till arbetsliv. 

Användbarhet bör inte likställas med direkt nytta i samhällsekonomiska termer. Att en utbildning 
är användbar innebär också att individen lär sig att kritiskt granska sin omgivning och ökar 
möjligheterna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bildning står inte i kontrast till 
användbarhet, tvärtom är bildning användbart både för oss som samhällsmedborgare och som 
yrkespersoner. (SFS, 2013: 6) 

Utbildningskvalitet skulle kunna bedömas utifrån studenternas möjligheter till att få arbete 
efter slutförda studier, det vill säga ett mått på anställningsbarhet (Bolander m.fl., 2014). 
Vid utvärdering av samverkan för en bättre utbildning intresserar sig dock ett flertal läro-
säten i Sverige för alumners möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket ses 
som en indikator på utbildningens relevans för arbetslivet (Högskoleverket, 2008). An-
ställningsbarhet blev från år 2012 ett prioriterat område i Bolognaprocessen, där samver-
kan mellan arbetsgivare, studenter och universitet poängteras som en viktig komponent 
“… to enhance the employability and personal and professional development of graduates throughout their 
careers” (EHEA Ministerial Conference, 2012: 2), framförallt genom att program utvecklas 
för att främja innovation, entreprenörskap och forskning. Innebörden i begreppet anställ-
ningsbarhet definieras utifrån studenternas förmåga att kunna erhålla och upprätthålla en 
anställning, samt att kunna ha en rörlighet på arbetsmarknaden (Bologna process, EHEA, 
2014). Anställningsbarhet är dock ett begrepp som kan definieras på många skilda sätt, 
och som i hög grad används i politiska diskussioner (se Fejes & Berglund, 2009). Hög-
skolans uppgift på den här punkten är att ge en utbildning som understödjer de färdig-
heter, attityder och beteenden, vilka studenterna kommer att behöva i arbetslivet (Bologna 
process, EHEA, 2014).  

Ett exempel på hur anställningsbarhet mäts utifrån etablering på arbetsmarknaden är 
Svenskt Näringslivs (2012) återkommande enkäter till studenter för att mäta sambandet 
mellan en god samverkan med arbetslivet under utbildningen och etableringen på 
arbetsmarknaden.3 Kritik har dock riktats mot begreppet anställningsbarhet som ett mått 
på institutioners eller utbildningars kvalitet (Harvey, 2001; Gibb, 2010). Det kan finnas 
                                                           
 

3 För undersökningen år 2012 visar resultaten att en god samverkan – ”ökar sannolikheten att få ett jobb 
inom tre månader efter examen med 78 procent; ökar sannolikheten att jobbet är kvalificerat med 69 
procent; ger i genomsnitt 4,4 procent högre ingångslön, vilket motsvarar 1 007 kr per månad”. (Svenskt 
Näringsliv, 2012: 13). 
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många andra faktorer som inverkar på studenters möjligheter att få en anställning efter 
avslutad utbildning. Individfaktorer såsom studentens tidigare arbetserfarenheter före stu-
dierna, studentens ålder, kön, etnicitet och sociala klass. Andra faktorer som också kan ha 
betydelse är den aktuella högskolans status bland arbetsgivare och studenter, om studen-
ten arbetar vid sidan av sina studier, var studenter bor och dess rörlighet samt vilket ämne 
eller yrke och hur konkurrensen inom detta yrke är (Harvey, 2001). Vid en jämförelse 
mellan olika studieprograms karaktäristika undervisnings- och lärandeformer, visar det sig 
att dessa olika former har större effekter på (relevans för) studenternas möjligheter att 
utföra ett arbete, än för deras möjligheter till att få en anställning efter studierna (Støren & 
Aamodt, 2010).  

Harvey (2005) menar att anställningsbarhet istället bör kopplas till studenternas utveckling 
av färdigheter för framtidens yrkesliv och att fokus då förflyttas till lärandet istället för på 
möjligheten till anställning. Vidare pekar han på att högskoleinstitutioner i Storbritannien 
har blivit mer eniga om vad som gör arbetserfarenhet under högskoleutbildningen effek-
tiv. Utöver att arbetslivserfarenheten är planerad och integrerad i utbildningarna handlar 
det om att skapa förutsättningar för studenternas läroprocesser under desamma. Lärandet 
är effektivt bland annat om det känns relevant för studentens framtida arbetsliv, att kvali-
teten granskas och att samtliga parter i samverkan är engagerade i detta, och att det finns 
möjligheter till reflektionsprocesser.  

Att utbildningsrelaterade samverkansaktiviteterna ger god kvalitet bör mätas, granskas 
eller diskuteras i relation till ett flertal dimensioner och utifrån olika intressenters perspek-
tiv. Det är dock ett fåtal högskolor och universitet som sätter upp mål för utbildningsrela-
terade samverkansaktiviteter för studenterna eller följer upp kvaliteten på dessa aktiviteter 
(Högskoleverket, 2012). Högskoleverket (2012) menar att det finns väl dokumenterat och 
beskrivet vilka aktiviteter som förekommer, men inte i någon större omfattning vad som 
uppnås. Resultaten av litteraturöversikten kommer att diskuteras i relation till de olika in-
dikatorer som ovan tagits upp och som används för att granska eller relatera till högskole-
utbildningens kvalitet och dess relevans för studenterna i deras framtida arbetsliv: svenska 
högskolans nationella mål, studenternas anställningsbarhet samt utbildningens användbarhet.  
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3 Metod 

3.1 Redogörelse av sökprocessen 

Sökningen av litteratur startade med ett brett fokus på utbildningsrelaterad samverkan i 
högskolan. I den första sökningen användes databasen Scopus i vilken följande sökord 
användes. I titeln skulle någon av dess ord finnas med: university OR academic OR 
”higher education” OR ”tertiary education”, samt även industry OR community. Tillsam-
mans med dessa sökord valdes även ord för samverkan som skulle finnas var som helst i 
texten. Dessa sökord var: collaboration OR cooperation OR relation* OR linkage OR 
interface OR partnership. Vidare lades ordet education till samt även sökord för kvalitet, 
nytta samt effekter. Dessa sökord blev: benefits OR effects OR quality OR success. Utfal-
let av den första sökningen var 445 träffar med litteratur på engelska. Efter granskning av 
texternas sammanfattningar sorterades den litteratur bort som behandlade forskningssam-
verkan, samverkan mellan kollegor inom universitet eller mellan universitet, samt sam-
verkan mellan studenter. Vidare togs studier bort med fokus på yrkeshögskolor, upp-
dragsutbildning, forskarutbildning samt ”community learning”. Slutligen avgränsades 
också materialet från litteratur som fokuserar på indirekta effekter av samverkan, såsom 
nytta för näringsliv och samhälle. När genomläsningen av sammanfattningar var genom-
förd så återstod 104 internationella texter, därav 11 med Nordisk – Skandinavisk empiri.  

Nästa sökningsprocess avsåg att finna litteratur på svenska, norska eller danska i data-
baserna Swepub, Libris samt Unisearch. De ord som användes här var samverkan, sam-
arbete, utbyte, universitet, högskola, näringsliv, samhälle, företag och utbildning. Vid sök-
ningen gjordes genomläsning av sammanfattningar och materialet avgränsades löpande 
efter samma kriterier som vid tidigare sökning. Efter genomläsningen återstod 7 texter, 
vilket innebar att tillsammans med sökningen från Scopus fanns nu 18 texter (Tabell 1).  
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Tabell 1  Antalet påträffade publikationer efter första och andra sökprocessen.  
Tabellen är indelad efter ämneskategori och typ av publicering.  

 Utbildings-
vetenskap 

Samhälls 
vetenskap 

Teknik Medicin/  
Vård 

Övrigt 

Artiklar 2 1  3  
Avhandlingar 1   1  
Bokkapitel      
Böcker      
Rapporter  2  1 6 
Policydokument      
Konferenspapper    1  
 3 3  6 6 

 

Tabell (1) visar att huvuddelen av litteraturen består av artiklar (6) och rapporter (9). 
Studierna har publicerats inom olika ämneskategorier. Utifrån de sökord som användes i 
denna första sökningsprocess påträffades litteratur främst från teknikämnen (6) samt 
rapporter publicerade och framtagna av institutioner och myndigheter; i tabellen under 
rubriken övrigt. Litteraturen är främst skriven av svenska (10) och norska (6) författare 
(Tabell 2).  

Tabell 2  Antalet studier från första och andra sökprocessen publicerade i Norge,  
Danmark, Sverige och Finland. 

Norsk 6 
Dansk 1 
Svensk 10 
Finsk 1 
 18 
 

Föreliggande studie fokuserar på samverkan riktad till studenter i högskoleutbildningen och 
därmed användes nya sökord för att fånga lärandedimensionen. I databaserna Swepub, 
Libris och Unisearch användes kombinationer av sökord, såsom arbetsliv/universitet/ 
lärande; verksamhetsförlagd utbildning/arbetsintegrerat lärande. I databasen Scopus sök-
tes litteraturen med kombinationen work integrated learning/university OR academi* OR 
”tertiary education”/Sweden OR Denmark OR Norway OR Finland. I den här tredje 
sökningen gjordes en löpande avgränsning av litteraturen enligt ovan nämnda kriterier.  
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Tabell 3  Antalet påträffade publikationer efter tredje sökprocessen.  
Tabellen är  indelad efter ämneskategori och typ av publicering. 

 Utbildings-
vetenskap 

Samhälls- 
vetenskap 

Teknik Medicin/  
Vård 

Övrigt 

Artiklar 8   1 4 
Avhandlingar 3     
Bokkapitel 3     
Böcker 2     
Rapporter 4 1   7 
Policydokument      
Konferenspapper 5   1  
 25 1  2 11 
 

Den tredje sökprocessen utmynnade i 39 publiceringar. Utbildningsvetenskap (25) är den 
dominerande ämneskategorin för dessa studier följt av medicin/vård (11). Litteraturen 
består främst av artiklar (13) och rapporter (12). Den tredje sökningen där lärandedimen-
sionen tagits med innebar att fler publiceringar från ämneskategorierna Utbildnings-
vetenskap och Medicin/Vård påträffades än vid de två tidigare sökningarna. Detta kan 
förklaras med att det högskoleutbildningar inom dessa ämnen i allmänhet har obligatorisk 
praktikperiod, vilket inte alltid är fallet i de andra representerade ämneskategorierna (se 
Högskoleverket, 2004). Tabell (4) visar att sökningen utmynnade i  övervägande svenska 
texter (37). Här prövades även norska och danska ord för högskoleutbildning och sam-
verkan, men det resulterade inte i några påträffade publiceringar. Detta innebär rimligen 
att ett antal studier som publicerats på danska och norska inte finns med i den här 
litteraturöversikten.  

Tabell 4  Antalet studier från tredje sökprocessen publicerade i Norge,  
Danmark, Sverige och Finland. 

Norsk 1 
Dansk  
Svensk 37 
Finsk 1 
 39 
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3.2 Litteraturgenomgången 

Vid litteraturgenomgången lästes alla texter (57) igenom för att kunna avgöra om inne-
hållet i dessa motsvarade de kriterier som gjorts upp i avgränsningen av studien. Vid 
litteraturgenomgången fylldes ett formulär i för varje studie där syfte, metod, resultat, och 
slutsatser redovisades. Texter som inte var relevanta för litteraturöversikten togs i den här 
fasen bort. De saknade exempelvis en diskussion avseende kvalitet, effekt eller utfall. Den 
slutliga litteraturgranskningen innebar att systematiskt granska syfte, metod, resultat och 
slutsatser i de 24 texter som återstod. Resultaten från denna granskning kategoriserades 
utifrån forskningsämne och samverkansaktiviteter samt vilken typ av effekt, positiv, nega-
tiv, ingen eller svag/oklar effekt, som studierna noterat.  

3.3 Hur ser tidigare forskning på sambandet mellan 
utbildningsrelaterad samverkan och kvalitet på 
utbildningen för studenterna? 

Litteraturöversikten omfattar vetenskapliga artiklar, rapporter, konferenspapper, bokkapi-
tel samt doktorsavhandlingar från huvudsakligen utbildningsvetenskaplig och pedagogisk 
forskning (16). Därutöver finns även bidrag som härrör från ämnesområden inom vård, 
teknik och företagsekonomi (8). Resultaten visar att den litteratur som beskriver direkta 
samverkanseffekter för studenter inom grund- och avancerad högskoleutbildning fokuse-
rar övervägande på verksamhetsförlagd utbildning och praktik. Utöver dessa aktiviteter tar 
litteraturen upp effekter av fältstudier, projekt på företag, gästföreläsningar och casestudier, samt 
mentorsprogram. Tabellen (5) nedan visar om samverkansaktiviteterna har visat sig ha posi-
tiv, negativ, ingen eller svag/oklar effekt för studenterna i deras utbildning.  
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Tabell 5  De ingående studierna i litteraturöversikten indelade utifrån forskningsämne och  
vilken aktivitet de studerat samt vilken typ av effekt de observerat: positiv, negativ,  
ingen eller svag/oklar effekt på kvaliteten på studenters högskoleutbildning. 

Forskningsämne Aktivitetsform Positiv effekt Negativ effekt Ingen effekt Svag/oklar effekt 

Utbildnings- 
vetenskap/  
pedagogik 

Verksamhets-
förlagd utbildning 
 
 
 
 
 
Praktik 
 
 
 
 
Fältstudier 
 
Projekt på företag 
 
 
 
Mentorsprogram 
 
Gästföreläsare 
och case 

Aparicio m.fl. 2014 
Eriksson m.fl. 1999 
Karlsson 2004 
Rystedt & Gustafsson 2007 
 
 
 
Brusling 2006 
Nilsson 2010 
Wallman m.fl. 2009 
Wallman m.fl. 2011 
 
Alexandersson 2004 
 
Ramböll management 
2007 
Thune & Støren 2015 
 
 
 
Ramböll management 
2007 

Karlsson 2004 
Rystedt & Gustafsson 
2007 
 
 
 
 
Brusling 2006 
Gustafsson & Rystedt 
2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wallman m.fl. 
2009 

Eriksson m.fl. 1999 
Karlsson 2004, 2011 
Nordänger & Lindquist 2012 
Rystedt & Gustafsson 2007 
von Schantz Lundgren & 
Lundgren 2012 
 
Nilsson 2010 
Johansson & Winman 2014 
Gustafsson & Rystedt 2009 
 
 
Alexandersson 2004 
 
 
 
 
 
Ramböll management 2007 
 

Socialt arbete Verksamhets-
förlagd utbildning 

Bolin  2004    

Vård Verksamhets-
förlagd utbildning 

 Aytar 2012 
Kauffeldt & Welander 
2004 

 Islamoska 2014 
Kauffeldt & Welander 2004 

Företagsekonomi Student- och  
läkarforskning i 
praktiken 

Sundström & Hagberg 
2010 

   

Teknik Projektkurser,  
co-op 

Bengtsson 2013 
Holmquist & Håkansson 
2010 

   

 

Tabell 6 visar även vilken metod som har använts i de olika studierna och vilken typ av 
effekt dessa studier uppmärksammat. I övervägande antalet studier (21) har en kvalitativ 
analys genomförts av intervjuer, observationer samt av studenters rapportskrivande. I 
övriga (8) har kvantitativ metod använts, och där är enkäter mest framträdande. I fem av 
studierna har både kvantitativ och kvalitativ metod använts.   
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Tabell 6 De ingående studierna i litteraturöversikten och vilken metod de använt sig av samt  
vilken effekt de observerat: positiv, negativ, ingen eller svag/oklar effekt på kvaliteten  
på studenters högskoleutbildning. 

 Positiv effekt Negativ effekt Ingen effekt Svag/oklar effekt 

Kvantitativ metod Brusling 2006 
Holmquist & Håkansson 2010 
Ramböll management 2007 
Thune & Støren 2015 
Sundström & Hagberg 2010 
Wallman m.fl. 2009 

Brusling 2006 
Aytar 2012 
Sandvik & Faerström 2011 

Wallman m.fl. 2009 Ramböll management 2007 

Kvalitativ metod Alexanderson 2004 
Bengtsson 2013 
Holmquist & Håkansson 2010 
Ramböll management 2007 
Aparicio m.fl. 2014 
Erikssom m.fl. 1999 
Karlsson 2004 
Nilsson 2010 
Rystedt & Gustafsson 2007 
Sundström & Hagberg 2010 
Wallman m.fl. 2011 
Bolin 2004 

Aytar 2012 
Gustafsson & Rystedt 2009 
Karlsson 2004 
Kauffeldt & Welander 2004 
Rystedt & Gustafsson 2007 
Sandvik & Fagerström 2011 

 Alexandersson 2004 
Ramböll management 2007 
Eriksson m.fl. 1999 
Gustafsson & Rystedt 2009 
Islamoska 2014 
Johansson & Winman 2014 
Karlsson 2004, 2011 
Kauffeldt & Welander 2004 
Nilsson 2010 
Nordänger & Lindquist 2012 
von Schantz Lundgren & 
Lundgren 2012 
Rystedt & Gustafsson 2007 

 

I följande avsnitt presenteras de effekter som litteraturen har beskrivit avseende de olika 
formerna av samverkansaktiviteter som studerats. 

3.4 Effekter av verksamhetsförlagd utbildning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att studenterna har en mer sammanhåll-
ande obligatorisk praktik. Detta sker framförallt i högskolor som har programkurser rikta-
de mot ett yrke (Högskoleverket, 2012). De positiva effekter som forskningen om verk-
samhetsförlagd utbildning berör är att studenterna ges möjlighet till att förstå kopplingen 
mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska kunskapen (Aparicio m.fl., 2014; 
Eriksson m.fl., 1999; Karlsson, 2004). Det är dock skillnader i hur studenter uppfattar 
relationen mellan teori och praktik. I en studie av förskolelärarstudenters skriftliga reflek-
tioner av verksamhetsförlagd utbildning upplever några av studenterna att det är genom 
deras egna reflektioner över teori och praktik som de skapar sitt lärande. Andra studenter 
menar att det är först i praktiken som de förstår teorierna, medan en tredje grupp inte ser 
något samband mellan teori och praktik (Eriksson m.fl., 1999). I den verksamhetsförlagda 
utbildningen finns en yrkesverksam som är handledare för studenten i verksamheten. 
Handledares kunskaper och förhållningssätt inverkar på studenternas möjligheter till att 
koppla ihop teoretisk och praktisk kunskap. Handledares kompetens och förutsättningar 
är en viktig aspekt för att utbildningen ska få önskad kvalitet (Islamoska, 2014; Karlsson, 
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2004; Kauffeldt & Welander, 2004; Aytar, 2012). Inom vårdverksamheter får görandet 
ofta en central roll. Förhållanden inom verksamheten gör det ibland svårt för handledare 
att själva reflektera och tydliggöra olika former av kunskap. Det kan vara stressiga arbets-
miljöer och arbetskamrater som inte visar förståelse för handledarrollen. Detta påverkar i 
sin tur studenternas möjligheter till en reflekterande lärprocess (Kauffeldt & Welander, 
2004). Samverkan mellan högskola och den verksamhetsförlagda utbildningen får negativa 
effekter när handledare har brist på tid, lärare inte har möjlighet att träffa studenterna i 
verksamheten, och praktikplatserna saknar relevans för utbildningen eller är inte tillräck-
ligt sammankopplade med verksamheten (Aytar, 2012). Handledare som tränas i att ut-
veckla sin förmåga till ett metaforiskt språk utvecklar en ökad reflektion och skärpa i 
handledningen, vilket skulle kunna öka kvaliteten hos studenternas lärande (Nordänger 
och Lindquist, 2012). 

En förutsättning för att studenterna ska kunna reflektera över och inta ett kritiskt för-
hållningssätt till praktiken är att verksamheterna i praktiken bekräftar den teoretiska 
kunskapen. I de verksamheter där den vetenskapliga kunskapen inte bekräftas så sker inte 
denna kritiska reflektion hos studenterna och lärandet får därigenom en mycket låg hög-
skolemässighet. Sammankopplingen av teori och praktik behöver dock vara aktuell både i 
den verksamhetsförlagda utbildningen liksom i den högskoleförlagda (Karlsson, 2004; 
Karlsson, 2011). När studenter kan använda sig av ett kritiskt förhållningssätt och ställa 
frågor så stimulerar detta även handledare till reflektion över yrket och praktiken. När 
stöd tas i den teoretiska kunskapen skapas en ömsesidig reflektion och lärprocess mellan 
studenter och handledare (Aparicio m.fl., 2014).  

En metod för att utveckla reflektionen under den verksamhetsförlagda utbildningen och 
därmed sammankopplingen av teori och praktik är en ”critical incident analysis” (Napier 
& Fook, 2000 se Bolin, 2004), vilken har prövats vid Högskolan Väst. Studenterna reflek-
terar över en viss kritisk händelse som de upplevt under sin praktik. Reflektionen sker i 
både skriftlig och muntlig form med hjälp av teorier och vetenskapliga begrepp och 
diskuteras med andra deltagare och lärare under särskilda workshops. Det framgår av två 
studenters upplevelser, att studenterna genom denna metod utvecklar sin självkännedom 
och utmanar sin värdegrund. De upplevda situationerna kan förstås ur olika perspektiv 
med hjälp av teorier, och därmed också relationen mellan teori och studentens utvecklan-
de av en egen yrkesidentitet (Bolin, 2004).  

Hur organiseringen av samverkan sker kan vara avgörande för att en sammanhängande 
helhet ska kunna skapas mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda ut-
bildningen. Här spelar praktiska aspekter såsom tidpunkten för och längden på den verk-
samhetsförlagda utbildningen in, men även vilka roller handledare och lärare intar i sam-
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verkan. Ytterligare en aspekt som är betydelsefull för att skapa en sammanhängande hel-
het är frågan om teori och praktik ska varvas eller kopplas samman för att kunna stödja 
den tysta kunskapen (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2012).  

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger möjligheter för studenterna att få pröva på 
yrkeslivet. De positiva effekter som litteraturen beskriver är att studenterna lär sig olika 
rutiner i yrket. De får möjlighet att lära sig att sortera och prioritera hur de ska ta sig an 
olika situationer och vilken kunskap de ska använda. De börjar känna en tillhörighet till 
yrket och blir mer självständiga. De blir också mer medvetna om vad som förväntas av 
dem att kunna för att klara av yrket, både avseende teoretiska kunskaper och praktiska 
(Aparicio m.fl., 2014). I en studie av sjuksköterskestudenter framkommer att de sätter 
praktiken i förgrunden, även om de inser att de behöver teoretiska kunskaper innan de 
kommer ut i praktiken. Deras handledare blir förebilder för dem. Den praktiska kun-
skapen samt tentamen formar deras syn på vad som är utbildningens kunskapskrav. 
Studenternas lärare upplever dock att samverkan med den verksamhetsförlagda utbild-
ningen ger både pedagogiska och professionsmässiga positiva kvaliteter för utbildningen 
(Rydstedt & Gustafsson, 2007).   

3.5 Effekter av praktik 

Praktik kan förekomma i kortare eller längre tidsperioder under utbildningar, främst inom 
yrkesrelaterade program. Även i litteraturen om praktikutbildningen så studeras kopp-
lingen mellan den teoretiska och den praktiska kunskapen. På ett sjuksköterskeprogram 
förändrades praktikutbildningen på så sätt att stora delar av den teoretiska utbildningen 
genomfördes i anslutning till praktikplatserna för att skapa autenticitet i lärandesitua-
tionen. Det visade sig dock vara svårt att skapa en sammanhängande helhet mellan praktik 
och teori då förespråkare för olika ideologier och ideer om exempelvis kopplingen mellan 
teori och praktik kom i konflikt med varandra. Den praktiska kunskapen är inte ordnad 
för att möjliggöra ett lärande (Gustafsson & Rystedt, 2009). 

Den starka kopplingen som finns mellan den teoretiska och den praktiska kunskapen 
under medicinutbildningen uppfattas av de studerande som positiv för deras förståelse av 
den specialistkunskap de behöver och hur den tillämpas i praktiken. Denna samverkan 
med professionspraktiken ger studenterna en direkt yrkesförberedelse. Ingenjörsstuden-
terna menar å sin sida att utveckla deras generiska kompetenser är av större vikt för 
anställningsbarheten än att få praktik under utbildningen, då det finns så många olika 
praktiker som de kan komma att arbeta i (Nilsson, 2010).  
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I en kvantitativ studie av studenter på en apotekarutbildning (Wallman m.fl., 2009) upp-
märksammas att formellt tränade handledare, praktik på mindre arbetsplatser samt stu-
dentens egen uppfattning om betydelsen av ett kritiskt tänkande har ett positivt samband 
med studenters reflektion under praktiken. I övrigt visar studien inget samband mellan 
studenters reflektion och individens karaktäristika, förmåga till kritiskt tänkande eller 
dennes lärostil.  

Studenternas lärande under praktiken är inte alltid kopplat till det som finns upptaget i 
kursplaner, istället är det mer uppgiftsorienterade färdigheter som utgör praktikens posi-
tiva effekter. Detta kan exempelvis vara kopplat till social och professionell kunskap 
såsom teamarbete och självutvärdering. I praktiken lär sig studenten en yrkesroll, att fatta 
beslut samt att lösa problem (Wallman m.fl., 2011).  

De i litteraturen beskrivna negativa effekterna av praktikutbildningen avser handledning. 
Handledare är i sin feedback inte tillräckligt tydliga, då studenterna får intrycket av att de 
klarat av sin praktik bättre än de har. Det finns en differens mellan hur studenter och 
handledare uppfattar kompetensen hos studenten (Sandvik & Fagerström, 2011).  

Studenter möter under sin praktik en annan syn på vad som är bra yrkesutövning än vad 
de lärt sig tidigare på utbildningen. De upplever även yrkesutövning som ur deras per-
spektiv är av dålig kvalitet. De positiva effekterna är att deras kunskap ökat om det prakti-
ska yrkesutövandet (Brusling, 2006). 

Vad som sätts i förgrunden för den praktik som studenterna deltar i får också betydelse 
för utfallet av lärandet. Målet med praktiken kan på ett program vara att praktiken är ett 
empiriskt fält där möjlighet ges till vetenskapliga reflektioner alternativt kan målet vara att 
lära sig den professionella kunskapen. Den epistemologiska utgångspunkten avgör vilka 
effekter praktiken får på studentens lärande visar en jämförande studie mellan två pro-
gram med olika mål för praktiken (Johansson & Winman, 2014). 

3.6 Effekter av fältstudier, projekt på företag  
samt co-op utbildning 

Alexandersson (2004) undersöker om det ”… går att främja målen för högre utbildning 
trots att undervisningen flyttar ut från universitetet och förläggs nära en verksamhet som 
de studerande planerar att arbeta inom?” (Alexandersson, 2004: 11) Kvaliteten på verk-
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samheten har följts upp genom att undersöka hur studenterna bedömer att de når upp till 
de nationella generella lärandemålen för högre utbildning.4 Utvärderingen visar att sam-
verkan mellan delar av kommunens verksamhet och socionomprogrammet genom fält-
studier har resulterat i att studenterna upplever sig i hög grad nå lärandemålen för hög-
skoleutbildning. Det lärandemål som uppnås i något mindre grad är att söka och värdera 
kunskap på vetenskaplig nivå. 

Vid Högskolan Väst riktas utbildningssamverkan mot ett arbetsintegrerat lärande5, där 
studenterna får möjligheter till praktikplatser, co-op platser6, samt andra former av projekt 
på företag. Denna utbildningssamverkan synes ge positiva effekter för studenterna då de 
blir mer motiverade till sina studier samt att deras chanser till arbete ökar. Utbildnings-
samverkan ger även positiva effekter på söktrycket till utbildningarna på högskolan 
(Bengtsson, 2013). 

I en norsk studie (Ramböll Management, 2007) undersöktes effekter av samverkan i form 
av projektarbeten på företag, idéprojekt från företag, mentorprogram7, gästföreläsare och 
case-studier. Den övergripande slutsatsen visade på att studiernas kvalitet ökade och blev 
mer relevanta för det framtida arbetslivet. Förekomsten av gästföreläsningar, case och idé-
projekt från företag ökar studenternas kunskap om det arbetsliv som väntar dem. Studen-
terna blir mer motiverade och utbildningens kvalitet ökar. Det är dock mer sannolikt att 
studenterna blir mer motiverade att gå ut i arbetslivet än till fortsatta studier efter examen 
när de får ta del av idéprojekt från företag. Projektarbete på företag ger möjligheter för 
studenterna att få praktisk erfarenhet av arbetslivet och mer specifikt erfarenhet av 
projektarbete samt fältarbete. Studenterna upplever att de blir mer lösningsorienterade. 
Deltagande i projektarbeten under studietiden gör studenterna mer attraktiva på arbets-
marknaden efter sin examen. Det är dock svårare att avgöra effekterna av mentorprogram 
visar studien, men till viss del synes det öka studieutbudet för studenterna.  

Resultaten från ytterligare en norsk studie (Thune & Støren, 2015) pekar på att de positiva 
effekterna för studenterna av utbildningssamverkan med privata och offentliga organisa-

                                                           
 

4 Att utveckla förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera 
och lösa problem, och få beredskap att möta förändringar i arbetslivet, att utveckla utbildningsspecifika 
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa 
kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper (Alexandersson, 
2004). 
5 Samproduktion av kunskap mellan studenter, forskare och arbetsliv (Högskoleverket, 2012) 
6 Praktik ute på företag och där studenten får lön. Praktiken kan innebära att arbeta med praktiskt arbete, 
projekt eller examensarbete och sker återkommande under hela utbildningen (Högskoleverket, 2012). 
7 Yrkesverksamma (mentorer) och studenter möts för att diskutera arbetsliv, karriär och personlig 
utveckling för studenten (Högskoleverket, 2012). 
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tioner varierar med studentens engagemang och tidslängden på praktik eller projektarbete. 
Studien visar att deltagande i projektarbete i organisationer har ett positivt samband med 
att studenterna fullföljer sin utbildning inom planerad tid. Vidare har de studenter som 
deltagit i projektarbete eller varit på praktik under utbildningen bättre arbetsmarknads-
situation efter examen än de studenter som inte haft den möjligheten. Detta gäller oavsett 
ämne eller studentens förmågor. 

Projektkurser på företag leder till mer meningsfulla uppgifter och uppsatsämnen i utbild-
ningen. I förlängningen ger samverkan vid uppsatsskrivandet vissa möjligheter för stu-
denterna till arbete efter examen, men det kan även ge fortsatta möjligheter för univer-
sitetet till samverkan i form av nya forskningsprojekt. Ytterligare en positiv effekt för 
universitetet är att alumni, nu anställda i företagen, blir nya samverkande partners (Holm-
quist & Håkansson, 2010).  

I en projektkurs förläggs utbildningen till en butik där studenterna och lärarna tillsam-
mans bedriver fältstudier respektive forskning. Studenterna ges i denna form av sam-
verkan möjlighet till att få erfarenhet av praktiken. De övas att ta eget ansvar, samt att 
argumentera och kritiskt reflektera genom lärarnas närvaro i praktiken, vilka då direkt har 
möjlighet att sätta sig in i studenternas lärandeprocess (Sundström & Hagberg, 2010).  
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4 Diskussion 
Diskussionen över litteraturöversiktens resultat relateras till studiens frågeställningar. 
Först diskuteras hur studenterna får nytta av samverkan. Diskussionen kopplas till de oli-
ka indikatorer som används för att granska högskoleutbildningens kvalitet och dess rele-
vans för studenterna i deras framtida arbetsliv: svenska högskolans nationella mål, studenternas 
anställningsbarhet samt utbildningens användbarhet för studenterna. Diskussionen berörde även de 
möjligheter och hinder som litteraturen beskriver som förutsättningar för studenternas lärande 
i samverkansaktiviteterna. Diskussionen kommer även relateras till de möjligheter och 
hinder som litteraturen beskriver avseende förutsättningar för att studenterna ska få nytta 
av samverkansaktiviteterna. 

4.1 Hur får studenter nytta av samverkan? 

Resultaten från litteraturöversikten visar att utbildningsrelaterad samverkan sätts i relation 
till ett flertal positiva effekter för studenterna i form av utveckling av praktiska och teore-
tiska kunskaper och färdigheter, bättre förutsättningar för att få ett arbete, högre moti-
vation samt att de fullföljer utbildningen i högre grad. Dessa effekter relateras här i dis-
kussionen till ett antal indikatorer som används av myndigheter, forskare och andra 
samhällsaktörer för att granska kvaliteten på studenternas högskoleutbildning, och/eller 
som anses ha relevans för studenterna i deras framtida arbetsliv – högskolans nationella 
mål, studenternas anställningsbarhet och utbildningens användbarhet. ”Högskoleutbild-
ningens mål är att förmedla och utveckla kunskaper, färdigheter och attityder hos de stu-
derande till gagn för deras framtida yrkesliv, sociala utveckling, bildning och personlig-
hetsutveckling” (SOU 1996:70 :69). 

4.1.1 Kunskaper och färdigheter i relation till  
högskolelagens nationella mål 

Litteraturen relaterar den utbildningsrelaterade samverkan till olika kunskaper och färdig-
heter som studenterna har kunnat tillgodogöra sig genom de aktiviteter som de deltagit i. 
Endast en studie (Alexandersson, 2004) har relaterat kvaliteten på samverkansaktiviteterna 
till högskolans samtliga nationella mål (Högskolelagen § 8 och 9). Samverkansaktiviteterna 
har här bestått i att studenterna har bedrivit återkommande och integrerade fältstudier i 
den lokala kommunala sociala omsorgsverksamheten. Studien pekar på att studenterna 
upplever att de i hög grad uppnår samtliga nationella mål, dock i något mindre grad målet 
att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.  
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Andra studier visar att samarbetsaktiviteterna skapar möjligheter för studenterna att bli 
mer lösningsorienterade (Wallman m.fl., 2011; Ramböll Management, 2007), vilket kan 
relateras till ett av de nationella målen i högskolelagen §8 att självständigt urskilja, formulera 
och lösa problem.  

Den litteratur som har sin grund i empiri från samverkansaktiviteter, såsom verksamhets-
förlagd utbildning och praktik, pekar på att de positiva effekterna för studenters lärande 
inte alltid kan kopplas till specifika mål eller kursplaner i högskolan. Praktikperioden ger 
studenterna möjlighet att bli mer självständiga och kapabla att fatta egna beslut. De har 
möjlighet att utveckla social och professionell kunskap, genom att arbeta i team, men 
också att utvärdera sig själva (Wallman m.fl., 2011). De blir medvetna om vad yrket kräver 
för kunskaper, både teoretiska och praktiska, samt när och hur kunskaperna kan användas 
(Aparicio m.fl., 2014). Studenterna lär sig en yrkesroll (Wallman m.fl., 2011) och ett prak-
tiskt yrkesutövande (Brusling, 2006), rutiner i yrket och får en känsla av en tillhörighet till 
detsamma (Aparicio m.fl., 2014). De kan utveckla en yrkesidentitet (Bolin, 2006). Efter-
som de nationella målen för högskolan föreskriver att studenter ska få beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet (§8) samt att utveckla förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet (§9), skulle ovanstående positiva effekter i termer av erhållna kunska-
per och färdigheter för ett kommande yrke kunna ses som kvalitetshöjande för studenter-
nas utbildning och för deras kommande arbetsliv. Inte bara praktikperioder förbereder 
studenterna för det arbetsliv som väntar. Gästföreläsningar, case och idéprojekt från före-
tag i utbildningen samt projektarbete på företag ökar deras kunskaper om det kommande 
arbetslivet (Ramböll Management, 2007). 

Den övergripande bestämmelsen är att högskoleutbildning ska vila på en vetenskaplig 
grund samt på beprövad erfarenhet. Utbildning och forskning ska dessutom vara nära 
sammankopplade (Högskolelagen 1992:1434). Huvuddelen av den litteratur som ingår i 
den här översikten behandlar hur kopplingen mellan teori och praktik fungerar under 
verksamhetsförlagd utbildning och praktik. Att studenterna förstår den sammanhängande 
helheten mellan teori och praktik ses som en grundförutsättning för att kvaliteten på 
utbildningen ska bli god och att studenterna ska kunna skapa sig ny kunskap. Ett flertal 
studier visar att kopplingen mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap möjliggörs 
tack vare att studenterna reflekterar och intar ett kritiskt förhållningsätt till praktiken, men 
det sker inte per automatik (Aparicio m.fl., 2014; Bolin, 2004; Eriksson m.fl., 1999; 
Karlsson, 2004; Karlsson, 2011).  
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4.1.2 Studenternas anställningsbarhet  

Anställningsbarhet kan definieras som studentens möjligheter till att få arbete efter exa-
men. Litteraturöversikten visar att i en av studierna (Thune & Støren, 2015) framkommer 
att de studenter som deltagit i projektarbete eller varit på praktik har bättre möjligheter till 
att få arbete efter examen än de studenter som inte haft det, oavsett ämne och studentens 
förmågor. Tidslängden på praktiken har dock visat sig ha betydelse för utfallet. Det fram-
kommer även från andra studier att utbildningssamverkan ger positiva effekter på studen-
ternas chanser på arbetsmarknaden efter examen. Samverkansaktiviteterna har då bestått 
av exempelvis coop-utbildningar, eller annan form av integrerad praktikperiod i utbild-
ningen (Bengtsson, 2013), projektarbeten på företag (Ramböll Management, 2007) men 
även samverkan med studenters uppsatser kan öka möjligheterna till arbete efter examen 
(Holmquist & Håkansson, 2010). Å andra sidan har dock internationell litteratur (Harvey, 
2001; Gibb, 2010) kritiserat denna definition av anställningsbarhet. Det finns många olika 
faktorer som kan skapa  möjligheter eller hinder för studenter att få en anställning (Har-
vey, 2001). De pekar på att studentens anställningsbarhet snarare handlar om vilka färdig-
heter som studenten får med sig från utbildningen och att det är kvaliteten på lärproces-
sen som bör stå i fokus för kvalitetsgranskning. Denna syn på anställningsbarhet har 
likheter med utbildningens användbarhet för studenterna som SFS (2013) föreslår bör 
vara i fokus. 

4.1.3 Utbildningens användbarhet för studenterna 

Ett exempel på en studie som visar på olikheter i utbildningens användbarhet för studen-
terna i deras framtida arbetsliv är en jämförande studie av examinerade studenter från 
medicin- respektive ingenjörsstudier. Studien fokuserar på de examinerades erfarenheter 
av hur väl deras utbildning fungerar i relation till den professionella praktik som de nu 
arbetar i. De medicinstuderande har upplevt att den starka kopplingen som finns under 
deras utbildning mellan den teoretiska och den praktiska kunskapen varit positiv för deras 
förståelse av den specialistkunskap de behöver och hur den tillämpas i praktiken. Denna 
samverkan med professionspraktiken ger studenterna en direkt yrkesförberedelse. Det gör 
utbildningen användbar för studenten (Nilsson, 2010). 

Ingenjörsstudenterna menar å sin sida att deras utbildning, som inte innehåller någon 
praktik, har haft en lös koppling mellan teori och praktik. De menar dock att det är deras 
generiska kompetenser som är av större vikt för framtida anställning än att få praktik 
under utbildningen, då det finns så många olika praktiker som de kan komma att arbeta i 
(Nilsson, 2010). Detta visar på att praktik som sådan inte har samma användbarhet för 
studenterna i deras framtida yrkesliv. Studien bekräftar de kontextuella olikheter som 
behöver tas med i beräkningen vid kvalitetsbedömningar av samverkansaktiviteter. 



 

23 

4.1.4 Positiva effekter för universitetet 

Den litteratur som studerats tar även upp positiva effekter av samverkan för universitetet, 
vilket inte har ingått i ramen för denna litteraturöversikt. Den utbildningsrelaterade sam-
verkan kan ge effekter på söktrycket till utbildningar (Bengtsson, 2013). Projektarbeten på 
företag leder till mer meningsfulla uppgifter och uppsatsämnen i utbildningen, samt att 
alumni kan fungera som nya samverkande partners (Holmquist & Håkansson, 2010). 
Projektarbeten i utbildningen har även ett positivt samband med att studenterna fullföljer 
sin utbildning inom planerad tid (Thune & Støren, 2015). 

Kvalitet på utbildning är kontextberoende (Chalmers, 2008; Gibbs, 2010) och i den litte-
ratur som har studerats poängteras att de positiva effekterna kräver vissa förutsättningar. 
Dessa kritiska förutsättningar såsom studentens reflektion, handledares kompetenser, 
samt resurser för samverkansaktiviteten diskuteras under nästa avsnitt.  

4.2 Vilka förutsättningar möjliggör och/eller hindrar att 
studenterna får nytta av samverkansaktiviteterna? 

Under den här rubriken redogörs för och diskuteras de förutsättningar som möjliggör 
eller hindrar att studenterna får nytta av samverkansaktiviteterna som litteraturen som 
studerats beskrivit. Dessa förutsättningar är studenternas och handledares reflektion i 
lärprocessen, mål och idékonflikter mellan högskoleutbildningen och den verksamhets-
förlagda utbildningen, resurser i form av tid för handledare och lärare för att kunna ge 
stöd till studenterna samt slutligen studentens motivation. 

4.2.1 Reflektion, en förutsättning för sammankoppling av  
teoretisk och praktisk kunskap till en helhet 

Litteraturen pekar på ett antal omständigheter som möjliggör eller hindrar studenternas 
reflektion och därmed den viktiga sammankopplingen av teoretisk och praktisk kunskap. I 
de praktiker där den vetenskapliga kunskapen bekräftas reflekterar studenterna med stöd 
av teoretiska kunskaper över praktiken. När emellertid den teoretiska kunskapen inte be-
kräftas av dem som arbetar i praktiken uteblir dessvärre reflektionen och studenternas 
lärande blir inte högskolemässigt. Den teoretiska och praktiska kunskapen behöver dock 
vara aktuell både i den verksamhetsförlagda utbildningen och i den högskoleförlagda 
(Karlsson, 2004; Karlsson, 2011).  

Handledarens kompetens och förhållningssätt lyfts i litteraturen som en bidragande förut-
sättning för att reflektion ska komma till stånd, och för att skapa en god kvalitet i sam-
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verkansaktiviteten (Islamoska, 2014; Karlsson, 2004; Kauffeldt & Welander, 2004; Aytar, 
2012). Kvaliteten på praktiken för studenten har således till stor del sin grund i handleda-
res bekräftelse av teoretiska kunskaper och deras förmåga till att reflektera över situatio-
ner i praktiken. Handledare som tränas i sin förmåga till ett metaforiskt språk utvecklar en 
högre reflektionsförmåga och skärpa i handledningen, som i sin tur skulle kunna påverka 
studentens reflektionsprocess (Nordänger & Lindquist, 2012). Den reflekterande lärpro-
cessen kan ses som en ömsesidig läroprocess mellan handledare och student. När studen-
ten kan ställa frågor och inta ett kritiskt förhållningssätt så bidrar detta till att handledare i 
sin tur reflekterar över sin praktik och sitt yrke (Aparicio m.fl., 2014). Att handledare är 
formellt tränade har visat sig ha ett positivt samband med studenters möjligheter till 
reflektion under praktik (Wallman m.fl., 2009).  

Andra studier tar upp andra förutsättningar i verksamheten som påverkar kvaliteten på 
studenters reflekterande läroprocess. Praktik på mindre arbetsplatser korrelerar positivt 
med studenters möjligheter till en reflekterande läroprocess (Wallman m.fl., 2009). Hand-
ledare och studenter har svårigheter att reflektera och tydliggöra olika former av kunskap 
när arbetsmiljöerna är stressiga eller när arbetskamrater till handledaren inte har förståelse 
för handledarrollen (Kauffeldt & Welander, 2004).  

En metod som visat sig främja reflektion ur flera perspektiv är ”critical incident analysis”. 
Studenten reflekterar över situationer de upplevt under praktiken – själv, skriftligt och 
muntligt, samt tillsammans med andra studenter och lärare i workshops. De upplevda 
situationerna kan förstås ur olika perspektiv med hjälp av teorier, och därmed också rela-
tionen mellan teori och studentens utvecklande av en egen yrkesidentitet. Studenterna kan 
genom denna metod ges möjligheter till att utveckla sin självkännedom och utmanar sin 
värdegrund (Bolin, 2004).  

Emellertid har studentens egen uppfattning om betydelsen av ett kritiskt tänkande påver-
kan på om studenten reflekterar under praktiken eller inte. Individens lärostil eller för-
måga till kritiskt tänkande har dock inte visat sig påverka detta (Wallman m.fl., 2009). 
Dessa resultat kan tolkas som att det är av stor vikt för undervisningskvaliteten om reflek-
tion planeras in som ett obligatoriskt inslag i praktiken och att studenterna dessutom görs 
medvetna om hur betydelsefull reflektionen är för att de ska kunna utveckla sin kunskap. 
Å andra sidan pekar en annan studie (Eriksson m.fl., 1999) på att även om skriftliga 
reflektioner görs så upplever inte alla studenter att de genom dessa reflektioner skapar ett 
sammanhang mellan teori och praktik. Vissa av studenterna menar att det är i själva prak-
tiken de förstår teorierna, andra ser inte något samband alls, medan en tredje grupp ser 
reflektionerna som grunden till sitt lärande.  
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4.2.2 Mål- och idékonflikter 

Kvalitet är som tidigare nämnts beroende av kontexten. Kvaliteten på de utbildningsrela-
terade samverkansaktiviteterna kan påverkas av de olika idéer och mål som styr högskolan 
respektive den externa parten. En idékonflikt kan försvåra möjligheterna för studenterna 
att skapa en sammanhängande helhet av teori och praktik när det finns förespråkare som 
utgår från olika ideologier om hur kunskap görs (Gustafsson & Rystedt, 2009). Den tysta 
kunskap som karaktäriserar den praktiska kunskapen är inte organiserad för att möjliggöra 
ett lärande. Det kan finnas olika idéer om hur den teoretiska och praktiska kunskapen ska 
kopplas samman. Ska det ske i samband med praktiken eller ska praktik och teoretiska 
undervisningsperioder varvas (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2012). 

Vilka effekter som den utbildningsrelaterade samverkan får på studenters lärande behöver 
relateras till målet för praktiken. Står den professionella kunskapen i förgrunden för läran-
det eller är målet att utföra vetenskapliga reflektioner i ett empiriskt fält? Den epistemo-
logiska utgångspunkten avgör synen på effekterna (Johansson & Winman, 2014). Idékon-
flikter kan också uppstå när studenter möter yrkesutövning som de upplever är av dålig 
kvalitet samt/eller som inte går i linje med det de lärt sig under utbildningen som exempel 
på bra yrkesutövning (Brusling, 2006).  

4.2.3 Resurser i form av tid och stöd i utbildningen 

Negativa effekter på studenters lärande under praktik och verksamhetsförlagda utbildning 
har visat sig i form av brist på tids- och stödjande resurser. Handledare och lärare har 
brist på tid. Lärare har inte möjlighet att träffa studenterna i verksamheten. Det kan även 
vara brist på praktikplatser, eller att de saknar relevans för utbildningen eller att studen-
tens praktik inte är tillräckligt sammankopplad med verksamheten (Aytar, 2012). Att det 
inte finns tillräckliga resurser för lärare att ha tid för att besöka praktikplatser och hand-
leda beskrivs även i en kartläggning av lärares upplevelser av alternativa interaktiva 
lärandeformer (Leric & Pareto, 2011). När lärare kan vara närvarande ökar deras känne-
dom om förhållanden i praktiken, samt deras möjligheter att sätta sig in i studenternas 
lärandeprocess. Det skapar goda möjligheter för studenterna att argumentera och kritiskt 
reflektera (Sundström & Hagberg, 2010). 

Andra studier har pekat på att tidpunkten för och längden på den verksamhetsförlagda 
utbildningen har betydelse för hur väl den högskoleförlagda och den praktikförlagda ut-
bildningen hänger samman, men även vilka roller handledare och lärare intar i samverkan 
(von Schantz Lundgren & Lundgren, 2012).  
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4.2.4 Motivation 

Att studenternas motivation ökar beskrivs i ett par av studierna, vilket kan leda till en bätt-
re kvalitet på utbildningen och att studenterna uppnår sina mål. De blir mer motiverade 
för sina studier (Bengtsson, 2013), men också mer motiverade att gå ut i arbetslivet (Ram-
böll Management, 2007). 

4.3 Slutsatser av litteraturstudien 

Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga tidigare forskning om samverkan i utbild-
ningen av studenter – mellan universitet/högskola och externa organisationer – och dess 
relation till utbildningskvalitet. Litteraturen som studerades behandlar samverkan som 
riktar sig till studenter på grund- eller avancerad nivå inom högskolor och universitet och 
avser samverkan i själva genomförandet av utbildningen (Brandt m.fl., 2008), där avsikten är att 
skapa en bättre utbildning för studenterna (Högskoleverket, 2004). Denna inriktning på 
studien valdes för att utbildningens primära mål är att ”maximera studenters lärande och 
utveckling” (Tam, 2004). Fokus är på direkta samverkanseffekter för studenterna i deras 
utbildning samt för deras framtida arbetsliv. 

Efter sökprocessen av litteratur och vidare genomläsning av litteraturen utmynnade över-
sikten i 24 artiklar. Tidigare litteraturstudier över internationella studier pekar på att den 
undervisningsrelaterade samverkan är ett eftersatt forskningsområde, vilket även är en 
slutsats från den här översikten av skandinavisk litteratur. Flertalet (17) av de studier som 
ingår i föreliggande litteraturöversikt behandlar samverkanseffekter för studenterna i deras 
utbildning, vilka har sin grund i obligatorisk praktik eller verksamhetsförlagd utbildning. 
Övriga studier behandlar samverkanseffekter från fältstudier, projekt på företag, mentor-
program, gästföreläsare och case. De samverkanseffekter som beskrivs i litteraturen är 
övervägande antingen positiva eller inte så övertygande effekter för studenterna, men litteratu-
ren tar även upp en del negativa effekter. Diskussionen över litteraturöversiktens resultat 
relaterades till de olika indikatorer som används för att granska högskoleutbildningens 
kvalitet och dess relevans för studenterna i deras framtida arbetsliv: svenska högskolans 
nationella mål, studenternas anställningsbarhet samt utbildningens användbarhet för studenterna. 
Diskussionen berörde även de möjligheter och hinder som litteraturen beskriver som förut-
sättningar för studenternas lärande i samverkansaktiviteterna. 

En slutsats av litteraturöversikten är att de positiva effekter som framhålls avseende 
samverkansaktiviteter som praktik, VFU och projektarbete på företag kan kopplas ihop 
med de nationella målen i högskolelagen §8 att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, 
samt att få beredskap att möta förändringar i arbetslivet och att utveckla förutsättningar för yrkesverk-
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samhet som ställer stora krav på självständighet (§9). Vidare kan positiva effekter från sam-
verkansaktiviteter som projektarbete på företag, co-op utbildning, samt examensarbete 
kopplas ihop med kvalitetsindikatorn studenters anställningsbarhet i termer av studentens 
möjligheter att få arbete efter examen. Detta är dock en kvalitetsindikator som kritiserats 
för att inte passa för jämförelser mellan institutioner och ämnen, då det finns många 
andra faktorer som spelar in (Gibbs, 2010, Harvey, 2001).  

Ytterligare en slutsats av översikten är att möjligheten för reflektion i lärandeprocessen är 
av största vikt för att det ska bli god kvalitet på samverkansaktiviteterna för studenten. 
Förutsättningarna för reflektion skapar möjligheter eller hinder för studenter, handledare 
och lärare att utveckla ny kunskap. Litteraturen pekar på att detta är avgörande för möjlig-
heten att få en sammanhängande koppling mellan den teoretiska och den praktiska kun-
skapen och understryker vikten av att kvalitet i själva läroprocessen (se Harvey, 2005). 
Litteraturen pekar här på att handledares kompetens och studentens attityder till betydel-
sen av reflektion är viktiga faktorer för detta. 

Litteraturöversikten visar att effekterna är situations- och kontextberoende, vilket visar på 
betydelsen av att kvalitetsgranskning sker i nära anslutning till situationen (se Harvey, 
2005). Resultaten visar att det inte är givet att praktik och verksamhetsförlagd utbildning 
leder till god kvalitet för den enskilde studenten per se. Arbetssituationen på praktikplatsen, 
praktikplatsens relevans för studentens kommande arbetsliv, tidslängden på praktikperio-
den, tidsresurser för lärare och handledare, samt mål- och idékonflikter mellan högskole-
praktiken och den verksamhetsförlagda praktiken är några av de kontextuella faktorer 
som litteraturen beskriver som avgörande för kvaliteten på utbildningen för studenten.  

4.4 Vidare forskning 

Litteraturöversikten visat att den utbildningsrelaterade samverkan och dess samband med 
kvalitet för studenterna är ett mindre utforskat område, vilket motiverar fortsatta studier 
inom detta område. Det är enbart en studie i den här litteraturöversikten som har 
intresserat sig för effekter som skulle kunna kopplas till utbildningens användbarhet för 
studenten i dess framtida arbetsliv, vilket visar att detta är ett speciellt intressant framtida 
forskningsområde.  

Utbildningsrelaterad samverkan med externa organisationer sker inte bara genom de akti-
viteter som berörts i den här litteraturöversikten. Entreprenörskapsprogram i högskole-
utbildningar ligger utanför ramen för den här litteraturöversikten, men då det har blivit 
mer förekommande att högskolor och universitet erbjuder kurser i entreprenörskap (Hög-
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skoleverket, 2004; Bengtsson, 2013) är detta ett spår som är viktigt att följa upp effekterna 
av på nationell nivå. 

Då litteraturöversikten visar att de kontextuella förhållandena är betydelsefulla för kvalite-
ten på utbildningen så synes fallstudier vara önskvärt. Fallstudier som kan ge exempel på 
hur samverkansaktiviteterna har organiserats, vilka resurser som har krävts, och vilken 
nytta studenter och lärare har upplevt av samarbetet i förhållande till kursplan och mål.  

Litteraturöversikten visar skillnader mellan ämnesområden i antalet utförda studier. De 
flesta studier är utförda i ämnesområden där praktik eller verksamhetsförlagd utbildning 
är obligatorisk. Införandet av praktik i andra ämnen kräver dock att en bortprioritering 
görs av andra delar i utbildningen. Det är ett fåtal studier som fokuserar på alternativa 
samverkansaktiviteter såsom gästföreläsare, uppsatsarbeten, studiebesök samt alumnikon-
takter. Detta är rimligtvis aktiviteter som genomförs inom många olika ämnesområden 
som alternativ till praktik och därför intressanta att vidare studera effekterna av.  
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