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Abstract 
 
This essay is an investigation where I try to gain an increased knowledge of the three 
assistants’ (in the mentally disability profession) opinion about their education and their first 
years in their profession. I have also tried to answer the questions whether the course mentally 
disability/functional gives the students a good start in their profession, if there are any flaws 
or if something is missing in the course or if they can think of any improvements to make the 
course better. 
 
This investigation is performed as a qualitative interview study where three women were 
interviewed about their education and their first years as assistants’ (in the mentally disability 
profession). All the interviewed women have been working in the care activity for two or 
three years since they graduated. The investigation shows that there is a great need for 
practical training for students on the mentally disability/functional disability course, since it 
leads to a better start in their profession. Since working as a assistant in the mentally disability 
is a profession which could be difficult to get accustomed to, the instructor plays an important 
role since the student really needs to learn how to take responsibility and participate as much 
as possible in the daily work which concerns mentally disabled people during their practical 
training. 
 
Keyword: Vocational training, socialization* transition* that’s combine with care  assistant, 
care nurse, practical nurse, secondary nurse, mental health and nurse assistant. 



 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats är en undersökning där jag vill få en ökad förståelse kring tre 
omsorgsassistenters uppfattningar om utbildningen på omvårdnadsprogrammet och deras 
första tid i yrket. Jag har även försökt besvara frågorna om kursen 
utvecklingsstörning/funktionshinder ger studenterna en god start i yrket, om det finns några 
brister eller om något saknas samt om studenterna kan ge förslag på förbättringar som kan 
göra kursen bättre. 
 
Denna undersökning är utförd som en kvalitativ intervjustudie där tre kvinnor intervjuas kring 
utbildningen och vidare ut i yrkeslivet. Samtliga av de intervjuade kvinnorna har arbetat i 
omsorgsverksamheten under två till tre år sedan slutförd utbildning. Undersökningen visar att 
det finns ett stort behov av praktik för studenter som väljer kursen med inriktningen 
utvecklingsstörning/funktionshinder, eftersom det leder till en god start i yrket. Då yrket som 
omsorgsassistent kan vara svårt att komma in i så har även handledaren en viktig roll, 
studenten behöver verkligen få lära sig att ta ansvar och delta så mycket som möjligt i det 
dagliga arbetet med utvecklingsstörda under sin praktik. 
 
 
 
Nyckelord: Yrkesutbildning, socialization* transition* vilket kombinerats med care  
assistant, care nurse, practical nurse, secondary nurse, mental health och nurse assistant. 
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1 Inledning 
Efter 16 års yrkesverksamhet i omsorgerna för utvecklingsstörda (1986-2002), har jag 
funderat över hur omsorgsassistenter som nyligen avslutat sin utbildning upplever sin första 
tid i yrket.  
 
Osäkerheten som jag så ofta mött hos nyutbildade och nyanlända i yrket har gjort att det 
uppstått en nyfikenhet hos mig kring hur de upplever den första tiden i yrket. Beror denna 
osäkerhet på att utbildningen inte ger eleverna kunskaper som är relevant för yrket? Eller kan 
det bero på arbetets komplexitet? Det kan möjligen vara så som Tideman skriver kring Schutz 
vardagsteori – omvärlden kan uppfattas antingen som välbekant eller som främmande, är den 
främmande blir den problematisk. Den problematiska erfarenheten gör ofta att vi inte vet vad 
vi kan förvänta oss av en situation samt hur vi ska förhålla oss till den. Det är först när man 
kan förstå och se vad det är frågan om, som det odlas fram ett förhållningssätt (Tideman 
1999). Detta uttrycker en av informanterna på följande sätt:  
 
”Det är väl mera det här innan man byggt upp kontakten med de boende och vet vart man har 
dem, det i sig kan ju vara en utmaning, det kan ju vara att veta hur man kan få en person att 

göra sina sysslor, innan man lär sig sådant.” 
 
En känsla av säkerhet i yrkesrollen är en process som kan ta lång tid, beroende på vilken typ 
av yrke som vi väljer att ge oss in i. I detta fall handlar det om omsorgerna för psykiskt 
utvecklingsstörda och som Grünewald (1998) beskriver det, ett yrke som omsorgsassistent 
skiljer sig från de flesta yrken, arbetsuppgifterna går ut på att man skall fullgöra dem 
tillsammans med den det gäller.  
 
I denna kvalitativa intervjuundersökning vill jag få ökad förståelse kring tre omsorgs-
assistenters uppfattningar om utbildningen och vilken nytta det gjort för dem när de började 
yrket. Ger omvårdnadsprogrammets valbara kurs mot utvecklingsstörda/funktionshinder 
studenterna möjligheter till en god start inom yrket? Efter flera års erfarenhet inom yrket 
vågar jag påstå att yrket kräver ansvarstagande och självständighet.  
 
Intervjustudien är genomförd tillsammans med tre kvinnor som arbetat i ca två till tre år efter 
avslutad utbildning.  
 
1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt har jag valt att beskriva vad utvecklingstörning är, vilka lagar som gäller för 
personkretsen och hur denna lag yttrar sig. Under rubriken ”Yrket” ger jag läsaren en bild av 
hur yrket som omsorgsassistent ser ut idag för att vidare under utbildningsrubriken beskriva 
hur kursen mot Utvecklingsstörning/funktionshinder ser ut enligt skolverkets kursplan och 
måldokument, men också hur den praktiskt kan vara upplagd för eleverna under det tredje och 
sista året på omvårdnadsprogrammet. De teoretiska anknytningarna resonerar jag kring yrkets 
komplexitet och lärandet utifrån en rad referenser. 
 
1.1.1 Utvecklingsstörning 
För att beskriva vad utvecklingsstörning är har jag använt psykolog och professor Gunnar 
Kyléns teori som varit banbrytande i förståelsen kring utvecklingsstörning. Vid 
forskningsstiftelsen ALA (Anpassning till Liv och Arbete) har Gunnar Kylén och hans 
medarbetare utarbetat ett sätt att beskriva olika grader av begåvningshandikapp. Här utgår han 
från Piagets beskrivning av begåvningsutvecklingen och skiljer mellan de tre stadierna. En 
teori som ger oss en bilda av hur personen tänker och handlar utifrån den 
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funktionsnedsättningen personen har. Teorin är beskaffad med tre nivåer A, B och C. A-nivån 
= grav utvecklingsstörning, B-nivån = måttlig utvecklingsstörning, C-nivån = lindrig 
utvecklingsstörning (Söderman, Nordlund, 2005). 
 
Han menar vidare att utvecklingsnivån inte är låst, en människa kan utvecklas olika inom 
olika områden. Kylén formulerade sin teori utifrån klinisk erfarenhet av utvecklingsstörning 
och där har han upptäckt att utvecklingen kan vara ojämn, att man kan ha med sig endast delar 
av någon utvecklingsfas och ändå gå vidare till nästa. Människor med utvecklingsstörning 
liksom andra människor kan utveckla sina känslor utifrån hur man blir bemött (Tideman, 
2000). Här kan konstateras att bemötandet har en stor betydelse för en utvecklingsstörd 
person utveckling. 
 
Tideman (2000) beskriver vidare svårigheterna som uppstår på det kognitiva respektive 
emotionella planet. Den kognitiva aspekten kan betyda att det är svårt att ta in traditionell 
information, svårigheter att kommunicera med vänner, svårt att lösa problem, men det kan 
också medföra problem med att organisera intryck, att förstå sina egna känslor och reaktioner, 
svårt att överföra erfarenheter från en situation till en annan d v s att generalisera, och svårt att 
förstå symboler, t ex bokstäver och siffror. På det emotionella planet kan det vara svårt att 
beskriva känslor, svårt att förstå att känslor är normalt, något som alla har och de inte hör till 
funktionshindret. Det kan också vara lätt att känna sig ledsen och avundsjuk på allt som är 
normalt samt känna sig ängslig, osäker och dum. I förmågan till social interaktion kan det 
vara svårt med kamratrelationer både pga. praktiska och emotionella skäl (Tideman, 2000). 
Givetvis varierar dessa svårigheter beroende på grad av utvecklingsstörning, om den är grav 
(A), måttlig (B) eller lindrig (C). Stödåtgärderna kan alltså vara av mindre karaktär men också 
omfattande, men ofta är personen i behov av någon typ av stöd i sin vardag. 
 
1.1.2 LSS-lagen 
LSS är en förkortning för Lagen om Stöd och Service och den tillkom som en lag för 
utvecklingsstörda och funktionshindrade 1994. En rättighetslag som gör att kommunen är 
skyldig att inrätta de insatser som lagen innefattar och därmed får en utvecklingsstörd person 
överklaga och driva igenom ej inrättade insatser till länsrätten, vilket kan bli väldigt kostsamt 
för kommunen. Lagen innefattar en rad insatser, det är en pluslag utöver vår socialtjänstlag 
och hälso- och sjukvårdslag. Personkretsen som erbjuds stöd från LSS-lagen är enligt 
kriterierna följande LSS § 1: 
 

”1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Hit räknas 
de personer som fått sitt funktionshinder före 16 års ålder. 
 
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld. Hit räknas de som fått sin skada efter 16 
års ålder. Skadan kan bero på olycksfall, neurologiska sjukdomar, stroke. 
 
 3. Personer som till följd av andra fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart 
inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd och service. Funktionshindret – oavsett om det är 
ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder – ska vara långvarigt och omfattande. Man ska 
behöva hjälp och stöd med det mesta i det dagliga livet t.ex. hygien, kommunikation 
och att kunna ta sig ut” (Söderman,  Nordlund, 2005, s. 179). 
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Detta är personkretsen som omsorgsverksamheten omfattas av och det är personer med dessa 
funktionshinder som de yrkesverksamma ger stöd och service. I anslutning till begärd insats 
kan personen enligt LSS-lagen § 10 begära att få en individuell plan upprättad. En plan som 
utgår från insatserna som personen är beviljade i dagsläget, men också en planering för de 
insatser som kan bli aktuella i framtiden. Denna plan skall upprättas tillsammans med 
personen som det gäller (Söderman, Nordlund, 2005). I den individuella planering deltar alltid 
den omsorgsassistent som är kontaktperson för den utvecklingsstörde, där ingår ett ansvar i att 
den planeringen följs upp och utvärderas. 
 
1.1.3 Yrket 
Yrkets innehåll varierar naturligtvis beroende på var yrkesutövandet sker, på ett gruppboende 
eller i den dagliga verksamheten. Jag går inte närmare in på en beskrivning av daglig 
verksamhet för utvecklingsstörda eftersom jag vänder mig till omsorgsassistenter som främst 
arbetar inom gruppboenden. Kort kan nämnas att daglig verksamhet är den utvecklingsstördes 
arbete eller sysselsättning. Den ska vara både meningsfull och stimulerande. Som jag tidigare 
nämnt är det en insats från kommunen enligt LSS-lagen och är en rättighet för 
utvecklingsstörda. 
 
På ett gruppboende handlar det mycket om att stödja den utvecklingsstörda i de 
vardagssituationer som vi alla dagligen brottas med. Den huvudsakliga uppgiften är att vara 
en hjälpmotor i det dagliga arbetet. På gruppboendet bor det ca 5 personer där graden av stöd 
från personalen varierar. Det är bemannat dygnet runt och varje person har en egen lägenhet 
och det ska finnas ett gemensamhetsutrymme dit boendegruppen kan förflytta sig när de vill 
umgås och göra aktiviteter (http://afi3.ams.se/yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=425 
20070429). Det handlar således om att handla, laga mat, städa och sköta ekonomin ett s.k. 
kontaktmannasystem som arbetar de flesta utefter idag. Varje person på boendet har en 
kontaktperson som ansvarar för allt som gäller den utvecklingsstörda, det är ekonomi, inköp, 
kontakt med anhöriga och god man – allt som berör personen. Många utvecklingsstörda har 
också en aktiv fritid och det kan handla om dans, musik, ridning, bowling eller bad och då 
följer personalen med och ser till att den personen i fråga tillgodogör sig aktiviteterna på bästa 
sätt.  
 
Utvecklingsstörda kan i sitt boende vara knuten till en eller två kontaktpersoner som har ett 
större ansvar och en djupare kontakt med den utvecklingsstörde, detta för att öka tryggheten 
och hela personens tillvaro med så få djupa kontakter som möjligt. En strävan efter att 
minimera antalet personer runt varje enskild individ eftersom det annars kan bli rörigt och 
kaotiskt i den utvecklingsstördes värld. 
 
Yrkets innehåll är också att stödja och uppmuntra den utvecklingsstörde till en självständighet 
i sin vardagsmiljö. För att underlätta och göra omvärlden mer begriplig finns en rad 
pedagogiska hjälpmedel att tillgå och bygga upp i den utvecklingsstördes närmiljö. Tanken är 
att sträva efter en självständighet som stärker självkänslan och skapar goda och trygga 
förhållanden. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att ingen gruppbostad är den andra lik, dessa är sammansatta 
med individer som har varierande funktionshinder. Grupperna är ofta blandade och det kan 
förekomma autismproblematik, Downs syndrom, lindriga förståndshandikapp och psykiska 
tilläggshandikapp o.s.v. i ett och samma boende. Det går alltså inte att ge en generell 
beskrivning över hur en gruppbostad kan se ut eftersom det varierar mycket. Detta kan vara 
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en av förklaringarna till yrkets komplexitet – att det är kan vara en mångfald av problem inom 
en gruppbostad. 
Enligt barnpsykiatriker och professor Karl Grünewald (1998), (som även under många år var 
verksam hos socialstyrelsen som bl.a. överinspektör och dessutom chef för byrån gällande 
handikappfrågor) handlar inte yrket som omsorgsassistent om vård, utan skiljer sig från de 
flesta yrken då arbetsuppgifterna går ut på att man skall fullgöra dem tillsammans med den 
det gäller. Det kan se ut på följande sätt: 

• ”att vara omsorgstagarens förtrogne och företrädare i frågor där han inte själv kan 
föra sin talan 

• att bistå med fysisk och psykologisk omvårdnad 
• att förstå och tillgodose hans/hennes behov och önskemål 
• att om det behövs hjälpa till med olika kontakter, såväl personliga som formella 
• att främja personens delaktighet i samhället 
• att stödja hans deltagande i fritids- och kulturverksamhet 
• att svara för stimulans och träning 
• att hjälpa till med hushållssysslor, t ex tvätta kläder, laga mat, städa 
• att vara administratör av t ex pengar 
• att samråda med anhöriga, kontaktperson och god man 
• att samarbeta med arbetskamrater och t ex dagcenter 
• att samarbeta med sjukgymnast, logoped, kurator, psykolog m fl och med 

representanter för myndigheter, t ex socialtjänsten, sjukvården och 
försäkringskassan”. (Grunewald 1998 sid. 353) 

 
Det här påvisar att en annan människas liv vilar på omsorgsassistentens ansvar. Mycket 
kontakter som skall upprätthållas både med personer i den utvecklingsstördes närhet samt 
myndigheter. Ansvaret är omfattande och det skiljer sig från de flesta andra omsorgsyrkena. 
En nära sammanknuten kontakt mellan omsorgstagare och omsorgsassistenten är viktigt för 
att kunna utföra dessa arbetsuppgifter – helt enkelt en bärande relation med omsorgstagaren. 
 
1.1.4 Utbildning 
Omvårdnadsprogrammet är ett treårigt yrkesprogram som syftar till att ge grundläggande 
kunskaper inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. De grundläggande kunskaperna 
syftar också till att ge ett fortsatt lärande i arbetslivet samt möjlighet till fortsatta studier. 
 
Studenterna får kunskaper om människan ur ett biologiskt, socialt och existentiellt perspektiv 
vilket omfattar hela människans livslopp. Studenten får också kunskaper om hur de ska främja 
människors hälsa och hur de stödjer den enskilde individens förmåga att utveckla sina 
resurser. Studenten får också grundläggande kunskaper från områdena psykologi, sociologi, 
pedagogik, medicin och omvårdnadskunskap. (www.skolverket.se 20070924) 
 
Bifogar hela programmålet för omvårdnadsprogrammet för att återge hela programmets 
karaktär och uppbyggnad.(Bilaga 2) 
 
Under de två första åren och delar av det tredje året får studenten grunderna för de olika 
arbetsområdena inom omvårdnadsyrket. Studenten får under kortare praktikperioder prova 
hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Inför det tredje läsåret skall studenten välja 
inriktning och den valbara kurs som studenten avser, att fördjupa sig inom. I denna 
undersökning riktas fokus på den valbara kursen mot utvecklingsstörning/funktionshinder 
som omfattar 200 poäng. Teori och praktik varvas i regel och praktikperioden är mestadels 
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sex veckor lång. Själva upplägget kring kursen under det sista läsåret varierar från skola till 
skola. 
Praktiskt kan kursen läggas upp olika beroende på vilken elevgrupp som ska genomföra 
kursen. Inledningsvis görs en genomgång kring målen för kursen, där diskuteras metoden för 
hur målen skall uppnås. Studenterna ges här möjlighet till att påverka, ge idéer och förslag på 
hur de skall gå tillväga. Här är det ju fritt fram att lägga upp kursen utifrån målen. Böckerna 
ifrån Bonniers förlag har en studiehandledning som följer upp boken kapitel för kapitel. Där 
får studenten arbeta mycket fritt med uppgifter och fallbeskrivningar. Detta arbetssätt brukar 
blandas upp med olika moment som studiebesök, film (dokumentärer och ”spelfilmer”), 
föreläsare och diskussioner kring upplevelser studenterna haft under praktikperioden. 
Bonniers studiehandledning har varit heltäckande för kursens innehåll och studenterna har i 
sina utvärderingar beskrivit en tillfredsställande inställning till den kunskap som utvecklats 
via handledningen. Studenterna får arbeta självständigt och den ger en bred kunskap. 
Lärarrollen blir mer handledarinriktad och läraren finns där som ett stöd för studenterna i 
sökandet efter kunskap.  
 
Detta är kursmålen i sin helhet som studenterna skall uppnå efter 10 veckor. Under kurstiden 
varvas teori och praktik. Inledningsvis sker den teoretiska anknytningen i ämnet för att sedan 
övergå en praktiktid. Under tiden ute i det praktiska besöker läraren eleverna ute i 
verksamheterna för att stämma av med både handledare och student. Där samtalar parterna 
om målen för praktiken, vad eleven skall uppnå samt ge läraren en inblick i hur studenten har 
det på praktiken, trivsel och närvaro. Ofta ges studenten chans att prova flera olika 
praktikplatser vilket medför korta och intensiva praktikperioder. Detta kan vara frustrerande 
och det förekommer att studenter beskriver en besvikelse liknande ”jag hade precis hunnit 
komma tillrätta i personalgruppen och lärt känna de utvecklingsstörda, då helt plötsligt var 
praktikperioden slut”. Studenten skall enligt målen kunna förstå och kommunicera med 
människor som har en utvecklingsstörning, frågan är om studenten verkligen ges möjlighet till 
denna kontakt under en praktikperiod på sex veckor. Det är många kontakter som skall knytas 
under en praktik, med handledaren, personalgruppen och samtliga omsorgstagare. Under 
denna period skall studenten bli så trygg att en förståelse och kommunikativ relation uppstår 
mellan student och den utvecklingsstörde. 
 

”Mål för kursen: kursen skall ge fördjupad kunskap om social omsorg samt praktisk 
erfarenhet av stöd och service till människor med utvecklingsstörning och andra 
funktionshinder. Kursen skall även ge kunskap om faktorer som på verkar livsvillkor 
och möjligheter till utveckling för människor (www.skolverket.se 20070520).  

 
Kursmålen ger en bild av både teoretisk och praktisk kunskap. Det som är en viktig del i 
kursen för att ge en god start i yrket är att studenten får möjlighet att kunna förstå och 
kommunicera med människor med utvecklingsstörning. Samtliga möten ökar studentens 
erfarenhet och det bygger upp självtilliten till nästa möte. Det är ofta studenter har synpunkter 
kring svårigheterna i just mötet med utvecklingsstörda – därför kan det vara där tyngdpunkten 
skall ligga under den praktiska delen i kursen. 
 
Stödet för den utvecklingsstörde innefattar inte enbart det vardagliga. För att underlätta för 
personen hur de skall gå tillväga i situationer och vid olika göromål finns kognitiva stöd - 
tydliggörande pedagogik. Det innebär att vardagen tydliggörs med hjälp av pedagogiska 
metoder och hjälpmedel. Ett individanpassat kognitivt stöd där personen kan förstå vad som 
skall ske under en dag (dagsschema). Det kan vara i form av text och bild eller föremål som 
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beskriver vad som förväntas ske under en hel dag. Stödet kräver en god planering från 
omgivningen och skall anpassas efter vilken problematik personen har  
(Söderman, Nordlund, 2005). 
 
1.1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Människosyn, förhållningssätt och bemötande är mycket viktiga ingredienser med stor 
flexibilitet i det mellanmänskliga mötet! Att ständigt försöka sätta sig in i en annan människas 
sätt att tänka och skapa en förståelse kring just detta och hur omsorgsassistenten utifrån den 
erfarenheten kan hjälpa till att skapa en hanterbar vardag för den enskilde individen, det är 
ingen enkel uppgift, men är en förutsättning för att kunna skapa miljöer som är anpassade 
efter omsorgstagaren. Precis som Söderman och Nordlund poängterar: för att kunna ge rätt 
stöd som den utvecklingsstörde är i behov av måste vi lära känna personen, både förmågor, 
svårigheter och hur den enskilda människan samspelar med den omgivande miljön. Det är 
genom samspelet individen tar in information som sedan omvandlas till erfarenhet 
(Söderman, Nordlund, 2005).  
 
Detta överensstämmer även med Tidemans beskrivning kring den pragmatiska logiken där 
han menar att tankesystemet mellan människosynen, dvs. vårt sätt att se på och sättet att 
förhålla sig till människor med utvecklingsstörning är pragmatisk. Den pragmatiska logiken 
förknippas med idén om att vi förstår innebörden i ett fenomen med utgångspunkt från 
innebördens praktiska konsekvenser, det vill säga vilken handlingsposition meningen skapar 
hos den person som omfattar meningen (Tideman, 1999). För att uppnå denna förmåga som 
den pragmatiska logiken representerar kräver det en självkännedom hos omsorgsassistenten 
vilket också Grünewald beskiver men även en förmåga att skilja på vad som är egna behov 
och den utvecklingsstördes behov. Där tillkommer även ett urskiljande vad det gäller impulser 
och känslor. Vidare menar Grünewald att yrket kräver kunskaper som självdisciplin, tålamod 
och inlevelseförmåga (Grünewald, 1998).  
 
Kan en nyutexaminerad person i tjugo års ålder vara rustad med dessa förmågor och 
kunskaper när de börjar sin yrkeskarriär i omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda? Med 
återkoppling till den pragmatiska logikens förklaring och Grünewalds krav på en 
omsorgsassistent, kan det kännas som en omöjlighet. Att utveckla och bli rustad med dessa 
förmågor verkar handla mera om många mänskliga möten med utvecklingsstörda d v s 
praktisk erfarenhet, precis som Liedman hävdar, att all kunskap är praktisk. När man tillägnat 
sig den teoretiska kunskapen kommer den avgörande frågan om man kan omvandla den till en 
praktisk förmåga, att utföra de olika konkreta momenten som utmärker en sysselsättning 
(Liedman, 2001). Detta kan man med ett annat ord kalla för förtrogenhetskunskap och 
införskaffas enbart genom erfarenhet det är då en människa lyckas överblicka och tolka 
situationer utifrån ett helhetsperspektiv och därigenom kan dra egna slutsatser (Liedman, 
2001).  
 
Nästa fråga blir självklart då om skolan kan rusta de studerande med en förtrogenhetskunskap, 
eller är den så praktiskt förknippad, vilket Liedman hävdar. Då kommer jag osökt in på 
lärlingssystemet och om det skulle vara en möjlig väg in i omsorgsyrket. Enligt Säljö sker 
lärande och utveckling genom aktivt deltagande i sociala praktiker. Fortsättningsvis hävdar 
Säljö att vi inte kan förberedas för den mångfald interaktiva situationer vi hamnar i genom det 
som tydligt framgår i undervisningen, lärandet är situerat. Man kan inte på samma sätt som 
tidigare förbereda människor för ett specifikt yrke. Vi lever i ett föränderligt samhälle, ett 
komplext samhälle där nyheter uppstår med nya tekniker och arbetsprocesser gör entré. Han 
menar att detta kan vara en av anledningarna till den abstraktion undervisningen innehåller 
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idag, en höjning av kraven på vilka kunskaper som våra unga skall ha med sig ut i arbetslivet 
(Säljö, 2000).  
 
Samhällsutvecklingen som sker i hastig takt kan orsaka att kunskapens greppbarhet blir allt 
svårare och leder till att lärandet blir alltmera situerat. Säljö menar också att lärandet är 
situerat, att det som skolan räknar som kunskap inte alltid är lätt att överföra till andra miljöer 
(Säljö, 2000). Boken säger en sak, medan verkligheten säger något helt annat. Säljö menar 
vidare att lärande och utveckling sker genom deltagande i sociala praktiker. Läroprocessen 
går till så att den som behärskar arbetsområdet eller viss praktik vägleder och stöttar 
nybörjaren. Bistår med strukturerande resurser som gör att komplexa uppgifter reduceras till 
mindre komplexa, hjälper nybörjaren att göra kopplingar till tidigare erfarenheter samt att 
identifiera målsättningen. Den erfarne ger den oerfarne lärorik kompetens som utvecklas till 
en autonomi i att hantera olika situationer och uppgifter i yrket (Säljö, 2000). 
 
Detta beskriver även Viveca Lindberg i sin avhandling, där hon menar att nybörjaren måste 
ges möjlighet till full delaktighet i praktiken, men också ges möjlighet att förstå det som sker 
ute i verksamheten. Det är viktigt att ingå fullt ut som deltagare i samtal och i gemenskapen 
med andra personer i verksamheten, att nybörjaren verkligen får använda sig av sina 
kunskaper i de situationer där praktiserande kan vara möjlig. Det är först då nybörjaren får 
möjlighet till tillträde i yrkesutövandet (Lindberg, 2003). En lärandesituation som öppnar upp 
en integrering i verksamheten för nybörjaren skapar alltså förutsättningar för lärande. Något 
som öppnar upp denna integrering är enligt Lindberg lärlingskap som lärandepraktik då möter 
nybörjaren situationer som deltagare inte som åskådare. Det blir ett interaktivt samspel med 
andra människor, kunskapen blir levande och dynamisk och här ges också möjlighet till full 
delaktighet och medlemskap i gruppen vilket är av stort värde i lärandeprocessen (Lindberg, 
2003).  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syfte: 
Att få en ökad förståelse kring tre omsorgsassistenters uppfattningar om utbildningen och 
vilken nytta den gjort för dem när de började yrket 
 
Frågeställningar: 

• Ger kunskaperna från kursen Utvecklingsstörning/funktionshinder en god start 
i yrket enligt eleverna? 

 
• Beskriver eleverna några brister eller saknas det viktiga beståndsdelar i 

kursen? 
 

• Har eleverna förslag på förbättringar i kursen? 
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2 Metod 
Då syftet med denna undersökning är att få en inblick och ökad förståelse kring tre 
omsorgsassistenters uppfattningar om sin utbildning och yrkesliv, är denna undersökning 
gjord främst ur ett elevperspektiv. 
 
Eftersom undersökningen syftar till att utröna en erfarenhet och uppfattning valde jag en 
kvalitativ inriktning på arbetet. Målet med denna kvalitativa undersökning är att nå ökad 
förståelse kring studenternas syn på sin tid under utbildningen och vidare ut i yrkeslivet som 
jag intresserar mig för dvs. ge mig ett perspektiv på vad som är viktigt i den valbara kursen 
(kurskod Soms 1207).  
 
2.1 Urval 
Urvalet riktade sig främst till kvinnor eftersom det inte fanns några män som genom gått 
omvårdnadsprogrammet med den här inriktningen. Kvinnorna som examinerats från 
programmet för tre resp. två år sedan. Detta fick bli de personer jag lyckats nå via gamla 
klasslistor, som genomfört utbildningen och arbetat med utvecklingsstörda. Min tanke var att 
nå elever som arbetat minst ett år i verksamheten för att informanterna skulle kunna ge en bild 
av både utbildning och erfarenhet. 
 
Personerna jag intervjuar har alltså genomgått gymnasiets omvårdnadsprogram med en 
fördjupad inriktning mot utvecklingsstörning/funktionshinder. Samtliga kvinnor har varit ute i 
yrket fullt ut sedan de avslutade sin utbildning. En av de intervjuade var för närvarande 
föräldraledig, hon var dessutom två år äldre än de andra två informanter. Hon hade innan sin 
utbildning varit ute och arbetat i omsorgerna för utvecklingsstörda och verksamhetens 
förväntningar var alltså inget främmande för henne innan utbildningsstarten. Den andra 
kvinnan arbetade flertalet timmar inom hemtjänsten tillfälligt, men hoppades få börja i 
omsorgerna om utvecklingsstörda igen. Den tredje arbetade fullt ut som timvikarie i omsorgen 
för utvecklingsstörda. 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
Den kvalitativa intervjun är naturlig när jag skall få en ökad förståelse och fånga upp 
omsorgsassistentens sätt att uppfatta sin tid under utbildningen och vidare ut i yrkeslivet. Den 
kvalitativ intervju är att föredra när det gäller att förstå eller att hitta mönster. Den kvalitativa 
forskningsintervjun menar Kvale bygger på ett samspel mellan två parter där ett utbyte av 
synpunkter sker och ett samtal förs kring ett gemensamt intresse ( Kvale, 1997).  
 
Min undersökning är som Kvale beskriver det, en metologisk horisontell inriktning där jag 
följer de sju stegen för att uppnå ett bra resultat i min forskningsintervju. De sju stegen är 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale, 1997). 
 
2.3 Etiska övervägande 
Regler om forskning som avser människor har beaktats genom SFS (2 003:460) 
(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460.20070908) 
Deltagarna är upplysta om att det är frivilligt att delta i studien. Konfidentialitet och integritet 
har beaktats vid insamling och bearbetning av de kvalitativa intervjuerna. Jag informerade 
informanterna om den övergripande planen och syftet med forskningen. Vilka metoder som 
jag skulle använda dvs. bandspelare och informerade om att de intervjuade när som helst kan 
avbryta sin medverkan och att alla personuppgifter samt allt som se säger kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
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2.4 Procedur 
Intervjustudien utfördes som ovan nämnts tillsammans med tre omsorgsassistenter som 
genomgått omvårdnadsprogrammet och arbetat två till tre år i yrket. Jag vill genom 
intervjuerna få kunskaper kring hur omsorgsassistenterna rustats med kunskaper för att klara 
ett arbete med personer med utvecklingsstörning. Jag ville få informanterna att dra sig till 
minnes vad utbildningen givit dem, för att sedan kunna bedöma om kunskapen varit 
tillräcklig, om det fanns brister i utbildningen och även be dem ge förslag på vad som skulle 
kunna förbättras. 
 
I tematiseringsfasen var det syftet med undersökningen - vad jag ville få kunskaper om, som 
avgjorde att jag valde den kvalitativa intervjuer. Jag ville få en förståelse och omsorgs-
assistenternas uppfattning kring utbildningstiden och ut i yrkeslivet. Intervjuguiden är indelad 
i tre olika teman, yrket idag, utbildningserfarenhet och kompetens kontra 
utbildningsuppfattning. Därefter gjorde jag en planering kring undersökningens metodiska 
förfaringssätt d.v.s. hur intervjuerna skulle se ut, hur många jag skulle intervjua samt göra 
konkreta frågeställningar som sedan gjordes om till en intervjuguide. 
 
I själva intervjusituationerna använde jag mig av en intervjuguide, en lista som berör de 
frågeområden jag vill gå in på med konkreta frågor och eventuella följdfrågor. Samtliga 
intervjuer spelades in på bandspelare där jag fick med allt informanterna delgivit mig under 
samtalet.  
 
Efter att jag avslutat samtliga intervjuer påbörjades utskriften som ligger nära ett talspråk, 
dessa tre utskrifter gjordes sedan om till skriftspråk d.v.s. ett läsvänligt material. Analyserade 
intervjuresultatet utifrån undersökningens syfte och ämnet jag vill få mera kunskaper kring. 
Utgick sedan från intervjuguidens tre olika teman för att åstadkomma en struktur i 
intervjuresultatet.  
 
2.4.1 Reliabiliteten 
En av intervjuerna genomfördes i informantens hem, de två andra på min arbetsplats. Detta 
kan naturligtvis ha inverkat eftersom intervjun i hemmet kan ge informanten en mer 
avslappnad och trygg miljö i intervjusituationen. Att de andra intervjuerna genomfördes på 
arbetsplatsen beror på eget val från informanten, det kändes bäst för dem att komma till mig. 
Jag kunde uppleva en större nervositet inledningsvis hos informanter, men det avtog ganska 
snart efter att vi inlett intervjun/samtalet och funnit varandra i en lugn och god miljö. 
Bandupptagningarna kunde genomföras utan några störningar. Intervjuguiden var väl inläst så 
jag på ett avslappnat sätt kunde genomföra samtalet. En fråga var svår att besvara och det var 
frågan kring tydliggörande pedagogik. Där förstod jag att den benämningen var svår att förstå 
och jag fick hjälpa till att reda ut begreppet. Då förstod samtliga vad jag menade och kunde ge 
ett svar på huruvida kunskapen varit tillräcklig eller inte, här uppstod således ett missförstånd. 
Jag tycker mig inte sakna några frågor för att få svar på mina frågeställningar. 
 
2.4.2 Validiteten 
Eftersom jag vill uppfatta erfarenheter från informanterna så föreföll det mig naturligt att 
använda mig av den kvalitativa intervjun. Enligt Kvale är styrkan hos ett intervjusamtal att… 
”det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en 
mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (Kvale, 1997, s.14). Alternativet kvantitativ 
undersökning i enkätform uteslöt jag därför att detta inte ger informanten möjlighet att 
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uttrycka sina egna tankar, och inte heller ger intervjuns möjlighet att ställa de mera 
penetrerande följdfrågorna som kan fördjupa förståelsen.  
Syftet med undersökningen redogjordes tydligt för informanterna och tre intervjuer skulle 
kunna ge en bild av hur de klarat av yrkeslivet hittills och även ge en återkoppling till vad 
utbildningen givit dem och vad som saknats. Jag ställde frågor som informanten kunde 
besvara utifrån sin konkreta erfarenhet. Jag klargjorde också att meningen med 
undersökningen inte var att kritisera någon, utan endast var till för att ge mig och mina läsare 
en bild av hur det kan upplevas att påbörja yrket inom omsorgen för psykiskt 
utvecklingsstörda efter avslutad utbildning från omvårdnadsprogrammet. Att genomföra 
denna undersökning med hjälp av enkät skulle inte ge mig en upplevelse från informanterna 
och det skulle då mera handla om en kvantitativ inriktning som inte samstämmer med 
frågeställning och syfte. Jag kan tydligt se mönster och skillnader i intervjubearbetningen som 
givit mig ett svar på syfte och frågeställningar. 
 
Under mina eftersökningar fick jag tips och råd från universitetets bibliotekarie. 
Det finns inga tidigare studier gjorda i övergången från utbildning ut i yrkeslivet för 
undersköterskor. Däremot finns studier gjorda för gruppen sjuksköterskor och lärare. Sökte 
efter vetenskapliga rapporter och artiklar i databaser som Eric, Social services abstracts, 
Sociological abstracts, Psycinfo och Cinahl. 
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3 Intervjuresultat 
I detta avsnitt redogörs för hur upplägget kring kursen utvecklingsstörning/funktionshinder 
kan se ut praktiskt. Jag gör en närmare presentation av informanterna och ger dem ett fingerat 
namn för att det skall vara enklare att följa deras svar och påståenden. I själva 
intervjuresultatet gör jag en mindre inledning för att efter varje frågeställning kommentera 
svaren. 
 
3.1 Presentation av informanterna 
I min kvalitativa intervjustudie har tre kvinnor intervjuats (samtliga i 20 årsåldern) och jag 
kommer här att ge en närmare presentation av personerna som jag benämner med fingerade 
namn: 
 
Marie: 
Första intervjun genomfördes med Marie, innan hon påbörjade utbildningen hade hon prövat 
att arbeta med utvecklingsstörda på en gruppbostad som vikarie. Marie är också förälder och 
har arbetat på gruppbostäder i kommunen på längre och kortare vikariat. Sammanlagd tid i 
yrket med utvecklingsstörda är fyra år. 
 
Sara: 
I andra intervjun deltar Sara,  hon var helt ny och hade inte kommit i kontakt med yrket 
tidigare förrän hon avslutade sin utbildning. Hon har arbetat sammanlagt två och ett halvt år 
sedan avslutad utbildning. För tillfället tjänstgjorde hon i äldreomsorgen, men strävade efter 
att få komma tillbaka till omsorgen för utvecklingsstörda. Sara har haft korta vikariat över 
sommarhalvåren samt tjänstgjort när verksamheten varit i behov av sjukvikarie, på samma 
gruppbostad, Sara har inte prövat flera olika gruppbostäder. 
 
Lotta: 
Tredje och sista intervjun genomfördes Lotta hon har arbetat i två år ute i verksamheten. 
Tjänstgöringen som bestått av kortare vikariat, sommarvikariat och sjukvikariat har varit på 
en och samma gruppbostad varje gång. Lotta hade fått intresse för omsorgsassistentyrket av 
en nära anhörig och var därför väl införstådd med vad yrket handlade om när hon påbörjade 
utbildningen. Hon hade en positiv och inspirerande inställning till yrket när hon sökte och 
kom in på utbildningen. 
 
3.2 Yrket idag 
Gemensamt för samtliga informanter var att de tjänstgjorde på gruppboenden och mestadels 
gjorde vardagliga sysslor i gemenskap med den utvecklingsstörde. Boende grupperna har 
varierande grad av utvecklingsstörning, allt ifrån A-nivå till C-nivå. Arbetet handlar mycket 
om ”hjälp till självhjälp”. Att uppmuntra självständigheten hos individen och hur stort stöd 
personen är i behov av är varierande. I den här frågan var samtliga informanter överens om att 
just denna vardagsbetonade uppgiften var en enkel del i arbetet. Mycket av arbetsuppgifterna 
här är likartade med de vardagliga rutiner som vilar på varje individ i sin livssituation. 
 
3.2.1 Ansvarsområden 
Ansvarsområdet kunde däremot vara en uppgift som ökade svårighetsgraden i arbetet. Då 
informanterna har haft ett längre vikariat, vilket Marie fått prova på, utökades ansvaret till 
mera kontakter runt den enskilde individen och det kunde vara allt från anhörig- till 
sjukhuskontakter. 
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Detta ansvarsområde kallas ute på gruppbostäderna för kontaktmannasystem och villkoret för 
att få överta detta ansvar är att informanten ges en längre tids anställning (vikariat) eller 
tillsvidare anställning. Det framgår helt klart att det är stor konkurrens och svårt att få en 
längre tids anställning eller tillsvidare anställning. Ingen av informanterna har lyckats ännu. 
Kortare sommarvikariat och extra tjänstgöring på helger och vardagar (timvikarie) har 
samtliga erbjudits. Lotta säger: 

 
”Det handlar ju om hur flexibel jag är, som jag är ju ensam och bor själv, jag har bil och har 

alla möjligheter att kunna arbeta när som helst, de kan ju alltid ringa till mig och fråga om 
jag kan komma in och arbeta om två timmar… och är jag en människa som ställer upp så får 

jag ju mera och mera arbete!” 
 
Lotta har funnit en strategi för hur hon ska få möjlighet till att få komma ut i yrket. Det 
handlar om att vara flexibel och att snabbt kunna vara på plats när hon behövs ute i 
verksamheten. Denna strategi har tydligen fungerat eftersom det blivit mer och mer arbete för 
Lotta. Tydligen är det inte enkelt att få vikariat längre perioder. 
 
3.2.2 En trygg och stödjande miljö 
Den trygga och stödjande miljön som är förutsättningen för att den utvecklingsstörde skall 
uppnå en självständighet i sin livsföring var ingen främmande uppgift för informanterna. De 
ansåg det stimulerande, utmanande och en glädjande uppgift i yrket. Själva uppbyggnaden av 
dagsschema för den utvecklingsstörde hade framför allt Lotta varit delaktiga i under både 
praktikperioden och i sina anställningar. 
 
Lotta: 
”Ja det är ju en hel del sådant men sedan är det ju så att man får utveckla det och hela tiden 

göra det bättre, man kommer ju på nya idéer, det är ju väldigt kul för det går att utveckla hela 
tiden!” 

 
Lotta har upptäckt utmaningen i att få utveckla den trygga och stödjande miljön, att det inte 
finns några gränser kring nya uppfinningar i uppbyggnaden av struktur och dagsschema kring 
den enskilde individen – det går alltid att förbättra. 
 
3.2.3 Svårigheter i yrket 
Svårigheter informanterna har stött på varierar beroende vart de har startat dels under 
praktiktiden men också i sina anställningar. Här kunde man klart se hos samtliga informanter 
att kontakter och bemötande var en svårighet i början och det kunde handla om både 
relationen till den utvecklingsstörde och anhöriga. Informanterna uttrycker: 
 
Marie: 
”Det har inte alls varit svårt att komma in i det. Anledningen till det var så enkelt att komma 
in i yrket har med min första praktik på en gruppbostad där alla var angelägna och måna om 

mig – de visste att jag aldrig hade arbetat där förut”.  
 

Svårigheterna i att komma in i yrket verkar minimala. Hon hade fått en bra introduktion i 
yrket redan vid första praktikplatsen. En personalgrupp som tagit väl hand om henne och varit 
måna om att hon ska få en god start redan i praktiken. Det är ju också viktigt att komma ihåg 
att Marie kommit i kontakt med utvecklingsstörda innan hon började utbildningen, vilket kan 
göra att det inte är helt främmande för henne. 
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Sara: 
”Det svåraste var tror jag när den utvecklingsstörde har fler bekymmer, lite psyksikt och lite 

sånt”. 
 
Det verkar vara en gruppbostad med en boendegrupp med olika typer av problematik. För 
Sara har det varit en svårighet som kommit helt ny i yrket. En aning främmande för Sara att 
det kan finnas psykiska problem hos den utvecklingsstörde. Vilket kan göra uppbyggnaden i 
en kontakt och relation svårare. 
 
Lotta: 
” Inte som jag kan komma på. Det är väl mera det här innan man byggt upp kontakten med de 
boende och vet vart man har dem, det i sig kan ju vara en utmaning, det kan ju vara att veta 

hur man kan få en person att göra sina sysslor, innan man lär sig sådant. Sedan i början är ju 
– var det ju väldigt mycket tycker man, det är ju information överallt. Ja… tavlor över vad 
man ska göra över dagen, där jag jobbar är de väldigt aktiva och mycket aktiviteter för sig 

och det är ju innan man kommer in i allt som ska göras där, det var ju lite svårt i början. Det 
är ju ändå väldigt bra om jag jämför med äldreomsorgen och gruppbostad för 

utvecklingsstörda, där är ju tänket att det ska vara så mycket information så att om de 
ordinarie i personalen blir sjuka och någon kommer in som inte varit där och jobbat förut ska 
kunna gör det. Allt ju så bra dokumenterat och alla har sina egna pärmar i lägenheterna. De 
har en tavla med dagsrutiner på och i början kände jag – oj vad mycket information, men det 

är ju väldigt bra!” 
 

Det Lotta uttrycker är vikten av att lära känna den utvecklingsstörde och få en bra kontakt. 
Detta verkar också ta tid att lära sig, men en väg att underlätta för den oerfarne på 
arbetsplatsen är som hon beskriver, mycket information och att allt finns dokumenterat vilka 
rutiner som gäller hos varje enskild individ 
 
Gemensamt för samtliga tre informanter är att en avgörande faktor för att lindra de svårigheter 
de stött på, är att handledaren under praktiken är engagerad och ger tydlig information. Att 
handledaren successivt vågar ge praktikanten ansvarsuppgifter. 
 
Sara: 
”Jag fick steg för steg ta över så både jag och den utvecklingsstörde kunde känna sig lugn”. 

 
Återigen kommer praktiken och handledarens roll in i resonemanget. Sara poängterar att hon 
fick ta den tiden hon behövde för att hon skulle kunna känna sig säker i sitt bemötande. Det 
råder en stor respekt både för den oerfarne och den utvecklingsstörde i att låta kontakten 
utvecklas successivt, eftersom det ska utvecklas och bli en bärande relation. 
 
3.2.4 Bristande kunskaper 
Valet av inriktning inom omvårdnadsprogrammet gör att studenten måste ta ställning till vart 
de vill arbeta. Vissa vet redan innan vad det handlar om, medan andra är helt novis och går in 
i något helt främmande. Om skolan gav kunskaper som är relevanta inför yrkets krav var en 
fråga där uppfattningarna skilde sig åt. Någon saknade kunskaper kring kontakter med 
anhöriga, släkt och vänner, en annan tyckte själva förväntningarna på bemötandet var mer 
omfattande än den föreställningen informanten hade innan 
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Marie:  
”Vad jag saknar som kunskap skulle vara kontakt med anhöriga – att få öva sig lite på. Vi 
fick mycket kunskaper om personerna i hemmamiljön, men väldigt lite om olika situationer 
man kan hamna i, det tycker jag också skall höra till lite. Man kan hamna i mycket konstiga 

situationer och så, med anhöriga, släkt och vänner. När man ska ut är det bra att ha med 
sig”.  

 
Marie tycker att skolan ska ge kunskaper som förbereder kring situationer som kan uppstå. 
Det kan vara svårt för skolan att förbereda studenten för allt som kan ske i varje situation, 
men att lägga mera kunskaper kring bemötande och den så viktiga kontakten med anhöriga är 
självklart intressant.  
 
Sara: 
”Ja det var bland annat kring de utvecklingsstörda som har mer problem, det var bara kring 
själva funktionshindret. Vi pratade ju aldrig om det andra så, när det är alkoholproblem och 
psykiska problem, det var jag inte förberedd på, nej det var lite så där – hur gör man? För 

det kunde man inte gå tillbaka, utan bara lyssna till arbetskamraterna”. 
 
Detta är en viktig synpunkt från Sara, för den här problematiken finns naturligtvis ute på 
gruppbostäderna. Hur gör man undrar Sara, självklart kan inte skolan ge en färdig lösning, 
men kunskaper kring problematiken kopplat till funktionshindret är möjlig. 
 
Lotta: 
”Jag det tycker jag, men sedan är det ju så att det är mycket eget ansvar i de här kurserna på 

gymnasiet när man gör arbeten och sådant och då är det ju upp till en själv hur man vill 
lägga ner sig och hur mycket man vill lära sig, just den kursen tyckte jag var väldigt kul och 

intressant – om omsorgen, mycket handlar det om både i skolan och på jobbet om man så 
säger, vad man gör det till eftersom det är mycket eget arbete i skolan så beror det ju på mig 

själv – hur mycket fakta man tar reda på”. 
 
Lotta talar om eget ansvar både i skolan och ute i yrket. Hon ser tydligt att det är mycket upp 
till henne själv hur mycket hon vill lära sig, vilket är en egenskap. En egenskap som hon har 
med sig från skolan ut i yrket, eftersom yrket blir vad man gör det till. Lärandet tar aldrig slut 
och ansvaret för hur mycket kunskap man väljer att ta reda på ligger hos varje enskild individ.  
 
Vad informanterna ansåg skolan skulle ha givit mer kunskaper kring skiljer sig åt. Ingen av 
dem arbetar på samma arbetsplats och det gör att problematiken de träffat på skiljer sig åt, 
därför upplever de säkerligen bristen utifrån den situation de befinner sig i nu. Detta påvisar 
ju också att det skiljer sig mycket mellan gruppbostäder och vilken typ av problematik de får 
arbeta med kring omsorgstagarna.  
 
Marie har tydligen fått ta ett större ansvar kring omsorgstagaren och inlett kontakten med 
anhöriga. Hon önskade mer kunskaper kring hur bemötandet kan gå till med släkt och vänner. 
Sara har i yrket träffat på omsorgstagare som har mera problem än själva funktionshindret 
nämligen alkohol- och psykiska problem. Skolan kunde ha givit henne mera kunskaper kring 
detta eftersom hon känner sig helt oförberedd på den typen av problem. Intressant i denna 
fråga är påståendet från Lotta som anser att mycket ansvar vilar på studenten och även så ute i 
arbetslivet. Visst är det så att det är eget intresse och engagemang som vilar på studenten, men 
även yrket kräver detta när andra människors livssituation vilar i vårt yrkesutövande. 
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3.3 Utbildningserfarenhet 
 
3.3.1 Kursen utvecklingsstörning/funktionshinder teoretiskt och praktiskt 
Inför denna fråga var det viktigt att informanterna kunde få tid att reflektera över vad de 
kunde minnas från sin utbildningstid och den valbara kursen mot omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda. Här skiljer sig uppfattningen om vad som var viktigt, vad som saknades 
och hur tillfredsställande den teoretiska respektive den praktiska kunskapen var.  
 
Marie: 

”Den teoretiska delen var tillräcklig, vi fick arbeta med olika fall, fallbeskrivningar. Detta 
har jag haft nytta av när jag började arbeta på ett vikariat efter utbildningen, då fick jag ta 

ansvar för en person som skulle börja lära sig schema och få in daglig struktur, där jag skulle 
bedöma vad som skulle kunna passa personen. Då fick jag liksom blicka tillbaka på arbetet 
med fallbeskrivningarna från utbildningen.  När det gäller praktiken måste man verkligen få 

komma ut och känna på det här, inte bara vara med utan ta ansvar i alla de här 
ansvarsområdena – inte bara stå där och titta!” 

 
Marie känner sig tillfredsställd med de teoretiska kunskaperna samt att arbeta med 
fallbeskrivningar där hon fick reflektera över lösningar i specifika situationer, det har hjälpt 
henne i situationer hon hamnat i på arbetsplatsen. Fallbeskrivningar är ett sätt att förankra 
teori i praktik och hon har fått mycket användbara kunskaper i det sättet att arbeta på skolan. 
Att få känna på hur man kan tänka och lösa situationer, det kan vara anledningen till nästa 
kommentar, mera praktik och vikten av att verkligen få ta ansvar i de olika ansvarsområdena. 
Det är ju att implementera teorin i praktiken och behovet av att få ”prova på riktigt” är stort. 
 
Sara: 

”Teorin var bra, vi fick inte börja med historiken, den skulle jag vi ha haft i början, annars 
var den bra och så, jo – men lite mera diskussioner skulle jag vilja att det varit – det lär man 

sig mycket på. Jag kommer inte ihåg hur mycket praktik – men jag tycker i alla fall att det 
skulle vara mera praktiskt, det lär man sig som mest och får känna sig lite mera säker - 

liksom”. 
 
Lärandet är individuellt och Sara lär sig mera med hjälp av diskussioner. Diskussionsfrågor 
kan vara innehållsrika och kunskapsgivande om eleverna finner ett tema/forum de kan knyta 
an till och finna intressant. Hon kommer inte riktigt ihåg hur mycket praktik hon hade, men 
känner att mera praktik skulle ha givit henne en större säkerhet ut i yrket.  

 
Lotta: 

”Svårt att säga det, det är ju klart det är ju alltid ett… sedan är det svårt att veta nu vilket 
man har lärt, när man har jobbat och vilket som är ifrån skolan. Men grunderna har man 

ändå fått med sig ifrån skolan. Vi fick mycket egna uppgifter och göra själva om olika saker 
– då är det ju väldigt mycket upp till en själv. Det tyckte jag var ganska bra!  

Praktiken var bra. Jag lärde mig mycket på praktiken – självklart! Det beror väl på att jag 
hamnade på ett bra ställe och en bra handledare, handledaren lärde mig väldigt mycket, 

själva teorin är väl inget, det är väl allt – helheten!” 
 
Det har gått två år sedan Lotta gick ur omvårdnadsprogrammet och hon har svårt att veta 
vilket hon lärt sig på skolan respektive i yrket. Egna uppgifter i skolan har varit lärorikt där 
hon fick ta eget ansvar vilket verkar passa Lotta. Hon har haft bra praktik med en handledare 
som givit henne mycket kunskap. Handledaren har en stor inverkan på hur mycket kunskap 
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Lotta fått med sig, hon har lärt henne mycket. Lotta kan också se helheten, själva teorin är en 
sak, men sedan ska detta förankras i verkligheten och då blir helheten synlig – en koppling 
mellan det teoretisk och praktiska har skett. 
 
Här påvisas skillnaden i hur informanterna uppfattat det teoretiska innehållet i kursen. 
Givetvis skiljer sig lärandet från individ till individ, men det som är intressant i frågan är 
ansvar och praktik. Det verkar vara en brist ute på praktikplatserna att inte få ta tillräckligt 
stort ansvar för att kunna implementera den teoretiska kunskapen. Lotta fick tydligen ta ett 
ansvar tilldelat av sin handledare, medan Marie och Sara har fått lära genom att ”titta på”. En 
annan viktig skillnad är att Lotta insett sitt eget ansvar i lärandeprocessen, hon har också en 
stor insikt i att allt hänger samman och ska bli en helhet! 
 
3.3.2 Kursens upplägg 
Att ge synpunkter på hur upplägget skulle kunna se ut var en svår fråga att besvara. Samtliga 
informanter kunde inte ge någon idé om annat upplägg. Däremot var det enklare att beskriva 
den optimala utbildningen för yrket, att få vara visionär. Där framkom bl a: 
 
Marie: 

”Mycket, mycket, mycket praktik med teori!” 
 

Den praktiska delen ska enligt Marie utökas i den optimala utbildningen. Det här tolkar jag 
som längre praktikperioder där teorin kan bearbetas under tiden som studenten utför det 
praktiska arbetet. 
 
Sara: 
”Jaa då skulle jag vilja ha mera praktik, det är i verkligheten du kommer in i jobbet – i boken 

kan du förutse hur det ser ut eller hur man tror att det är och så läser man ju hur andra 
uppfattar yrket, ja – men det handlar ju om hur jag ska uppfatta yrket”. 

 
Sara talar också om den praktiska delen i utbildningen – att den borde utökas eftersom hon 
vill bilda sig en egen uppfattning om vad yrket är, inte vad någon annan säger i en bok. 
Verkligheten och praktiken skulle ge möjlighet att skapa en bild av vad som förväntas av 
henne ute i yrkeslivet. 
 
Lotta: 
”Varva eget arbete och ha praktik är ju viktigt, så man verkligen kommer ut och kommer in i 
arbetet för det är ju viktigt att man får göra. För då kan man ju redan vid praktiken komma 

över den här tröskeln om man verkligen får ta ansvar – den tror jag är väldigt stort och 
viktigt – praktiken, just att den har ett väldigt stort ansvar i hur jag kommer att klara jobbet 

sedan”. 
 

Här poängterar Lotta ansvaret igen, att man verkligen får ta ansvar när man kommer ut. Detta 
är en hjälpande hand för att komma över tröskeln, vilket jag tolkar som att det följaktligen ger 
god start i yrket. Att verkligen få känna på arbetet under praktiken. Lotta vill varva eget arbete 
(teori) och praktik, men att tyngdpunkten ändå ska ligga i läroprocessens praktiska del av 
utbildningen. 
 
Gemensamt för samtliga informanter är praktiken – alla vill ha mera praktik dels för att 
komma in i yrkeskraven, men också för att det har en stor inverkan på hur informanterna 
kommer att klara av yrket. 
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3.3.3 Tydliggörande pedagogik 
Tydliggörande pedagogik var en fråga som samtliga hade svårt att besvara inledningsvis, här 
fick två av informanterna reflektera en stund innan de kunde koppla begreppet till vad det står 
för. 
 
Marie:  
”Svårt att säga… ja (skratt). Vet du vad tydliggörande pedagogik är?  ”Ja (skratt), kunskaper 
i tydliggörande pedagogik fick jag med mig och hade nog inte klarat jobbet lika bra utan den 
kursen med mig. Okej, ni fick med er en del alltså? ” Jo vi fick arbeta med fallbeskrivningar 
och där fick vi fixa så personen i fallbeskrivningen lär sig och får en begriplig tillvaro, från 

början till färdighet och detta var inte lätt, men otroligt roligt. Detta har jag haft nytta av när 
jag börjad arbeta på ett vikariat efter utbildningen, då skulle jag helt plötsligt stå där själv 

och kunna bedöma vad som skulle passa personen. Då fick jag liksom blicka tillbaka på 
arbetet jag gjort med fallbeskrivningar från utbildningen”. 

 
När Marie funderat en stund kunde hon klart redogöra för att kursen innehöll kunskaper kring 
tydliggörande pedagogik. Hon har haft stor nytta av det i sitt arbete och kunde använda sig av 
den kunskapen när hon började sitt vikariat efter avslutad utbildning. Hon har haft stor nytta 
av fallbeskrivningar och detta har givit henne trygghet när hon skulle stå där själv och göra 
bedömningar. 
 
Sara: 

Lång paus… ”jag måste fundera en stund… (skratt) lång paus…” ja jag vet att vi fick lite, 
men vi gick inte djupare in på det. Man har ju stor behållning av det så, att veta hur jag ska 
bygga upp och vilka pedagogiska hjälpmedel som finns. Jag har ju behov av att kunna det, 

men det skulle säkert kunna vara en större del i kursen”. 
 

Det var inledningsvis ett svar med stor osäkerhet, Sara anser dessutom att kursen skulle ha 
gått djupare in på den tydliggörande pedagogiken för hon har insett att hon har stor behållning 
av det ute i arbetslivet. Hon känner att kursen kunde ha innehållit mer kunskaper kring 
tydliggörande pedagogik. 

 
Lotta: 

” Ja men det är ju så att man kan ju inte lära sig allt på en sådan kurs liksom, utan man får 
en del i kursen och sedan får man lära sig på just den arbetsplatsen man jobbar på. Man har 
ju lärt sig en del på skolan men det finns ju många olika sådana scheman och pedagogiska 

lösningar. Som det som vi gjorde på den praktikplatsen jag var på, där jag jobbar nu, där var 
min handledare och jag som gjorde en del av de scheman som fanns och det var vi som 

studerade ut hur de skulle se ut! Man får ju ändå grunden i skolan. Vad det går ut på – att det 
är trygghet och struktur. För många omsorgstagare är det rörigt och kaotiskt för, då är det 

bra att det som är utanför hjärnan är tydligt eller miljön runt om, och det fick man lära sig”. 
 

Redan under praktiken fick Lotta känna på och lära sig hur den pedagogiska miljön kan 
byggas upp kring omsorgstagaren. Lotta är tillfredsställd med den kunskap kursen givit henne 
och grunden räckte för att hon skulle kunna använda sig av den redan under praktiken.  
 
Hur mycket informanterna kommit i kontakt med och fått ansvara för uppbyggnaden av den 
pedagogiska miljön skiljer sig åt. Marie kom i kontakt med detta och fick ta ansvar för en 
omsorgstagare vid sitt första vikariat.  
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Sara verkar inte ha fått tagit ansvar och varit fullt delaktig i denna process, hon hade svårt att 
knyta an till någon situation, hon tyckte däremot att kursen kunde ha innehållit mer 
information kring detta. 
 
Lotta fick redan under praktiken vara med och ta ansvar för samt lära sig hur det kan gå till att 
tydliggöra omvärlden för omsorgstagaren. Hon var t o m med och utvecklade scheman för att 
göra vardagen mer begriplig för omsorgstagaren. Får studenten redan under praktiken vara 
fullt delaktig och känna på ansvar, utvecklas ett intresse och en insikt i yrket som Lotta tydligt 
fått med sig. 
 
3.4 Kompetens kontra utbildningsuppfattning 
 
3.4.1 Skolan och den kompetens som finns i yrket 
Något som tydligt framgick av intervjuerna var att skolan skulle kunna använda sig mera av 
den yrkeskompetenta personal som finns ute i verksamheterna, t ex bjuda in till föreläsningar 
under utbildningen. Detta var en fråga som väckte tankar och idéer samt gav följande 
kommentarer: 
 
Marie: 
”Alldeles i början när man börjar läsa om utvecklingsstörning skulle skolan använda sig av 

dem som arbetar ute i verksamheten – att de kommer och berättar. Innan har man inget grepp 
om vad det handlar om, då vore det väldigt skönt om det var någon som kom in och berättar 
hur det fungerar och vad det är man förväntas göra när man jobbar och förväntas kunna när  

man är klar”. 
 
Detta är en intressant kommentar från Marie som uppenbarligen hade grepp om vad det 
handlade om redan innan hon började utbildningen. Hon kan genom den erfarenheten påvisa 
att det är viktigt att verkligen få reda på vad det handlar om och vad yrket har för 
förväntningar på studenterna. Att tidigt få veta vad kunskaperna leder till och hur de ska 
användas, gör att det blir lättare att knyta an till yrket under den teoretiska läroprocessen. 
 
Sara: 

”Ja – men skulle säkert kunna vara mycket mer än som nu – det tror jag säkert. Dom som 
jobbar ut i verksamheten skulle kunna dela med sig mera, för läraren har väl inte direkt den 

kompetensen för själva yrket eller det de gör i yrket”. 
 

Sara kan se att det finns kunskaper ute i verksamheterna som inte en lärare har möjlighet att 
förmedla. Det kan ju stämma, eftersom den läraren inte finns som kan hålla sig fullt 
uppdaterad i hur och vad som sker ute i verksamheten. 
 
Lotta: 

”Det är synd att inte skolan använder sig av duktiga och engagerade, många som arbetar i 
yrket, visst det växlar ju bland dem som jobbar, men många är ju det, har väldigt mycket 

kunskap och vet hur verkligheten funkar. För det utvecklas ju hela tiden!” 
 

Detta är också intressant – Lotta vill att skolan ska använda sig av alla duktiga och 
engagerade personer som arbetar ute på arbetsplatserna. Anledningen är att verksamheterna 
utvecklas hela tiden vilket är intressant och helt riktigt. Verksamheterna utvecklas och 
förändras därför ska skolan vara med och skapa en kontakt med verkligheten för att hänga 
med och på detta sätt hålla sig uppdaterade i vad som sker. 
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Samtliga informanter tycker att skolan skulle ha ett större samarbete med verksamheterna ute 
i omsorgen för utvecklingsstörda, använda sig mera av den yrkeskompetens som finns och 
använda sig av deras yrkeskunskaper bl.a. inledningsvis i kursen. Detta skulle samtidigt hjälpa 
skolan och undervisande lärare att hålla sig uppdaterad i vad som sker utvecklingsmässigt, för 
det är ju som Lotta säger: verksamheterna utvecklas hela tiden. 
 
3.4.2 Upplevelser i yrkesstarten 
I denna del av intervjuerna beskriver informanterna hur det var när de började i yrket. Det är 
en aning blandade känslor som kommer fram: 
 
Marie: 
”Det var inte alls svårt att komma in i det. Jag fick ta tid på mig att vänja mig med detta och 
fick ett enormt stöd av personalen. Vill man detta också, så går det lätt och om man vet lite 

innan och så”. 
 

För Marie var det inga problem i yrkesstarten, hon fick dels tid på sig att bygga upp en 
trygghet med hjälp av personalens stöd. Marie verkar känna att hon valt rätt yrke, men hon 
har också erfarenhet från yrket innan hon på började utbildningen. 
 
Sara: 
”Väldigt nervös kommer jag ihåg, man visste inte riktigt hur man skulle… jag var nog väldigt 

tyst i början – innan man lärde sig om deras olika handikapp – rutiner och så”. 
 
Sara upplevde en start med nervositet och en känsla av att inte veta vad som förväntades –
vilket får Sara att vara tyst och lära sig mera av sina nya arbetskamrater. Tilliten till sig själv 
försvinner för en stund innan alla kontakter och rutiner lärts in. 
 
Lotta: 

”Det är väl alltid jättenervöst och pirrigt, men det jag tänkte och kände var ju just – vilket 
roligt jobb… jag vilket fritt jobb, vilken chans! Här kan man få vara kreativ”. 

 
Lotta kände sig både nervös och pirrig, men hennes positiva inställning till yrket hjälpte henne 
att komma över den första tidens nervositet.  
 
Här synliggörs skillnaden i att det kan vara lättare att anta yrkesutövandet när det inte är helt 
främmande. Marie upplevde inga problem i yrkesstarten både pga. bra personal som tog hand 
om henne, men också att hon arbetat innan utbildningen. För både Lotta och Sara fanns en 
osäkerhet i starten med en känsla av nervositet. 
 
3.4.3 Vad kursen gav kunskapsmässigt i relation till yrket 
Med den erfarenhet som informanterna nu skaffat sig fick de slutligen frågan, om skolan och 
den valbara kursen är väl införstådda och kunde förbereda med kunskaper som krävs för yrket 
med utvecklingsstörda var svaren: 
 
Marie: 

”Skolan skulle förbereda mera att arbetet inte är någon ”dans på rosor”. Det vet inte jag, 
men vår kurs och vår lärare var nog mer att yrket skulle vara så bra och roligt – det är inte 
alltid det är så roligt! Utan man måste vara lite förberedd på att det kan hända saker. Den 

biten är viktig”. 
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Marie tycker skolan skulle vara mer tydlig med att yrket också kan vara krävande. Hon tycker 
att det är viktigt att det inte alltid är så roligt och skolan givit henne en bild av att allt var så 
bra och roligt. Hon har arbetat en tid och tydligen kommit i kontakt med svårlösta problem. 

 
Sara: 
”Jag vet inte, inte skolan men däremot de som arbetar med det mera, som kan gå ut i skolan 
och berätta hur dom arbetar. De som arbetar skulle behöva gå ut mer på skolan. Det här är 

ju verkligen ett speciellt område. Det är roligt att inte bli fullärd. Man måste vara nyfiken och 
komma på nya knep och utveckla det vidare och så – steg för steg! Jaa det är ett underbart 

jobb så sett!” 
 
Här poängterar Sara återigen att skolan borde ha ett större samarbete med verksamheterna i 
omsorgen – området är ju så speciellt. Intressant är också att hon tycker det är roligt att inte 
bli fullärd. En insikt i att läroprocessen fortsätter i yrket och att det skapar en nyfikenhet i att 
utveckla det vidare. 
 
Lotta: 
”Skolan skulle… ja en idé är att en handledare eller mentor finns där redan från första dagen 
– någon ute i jobbet – som jag kan söka upp och få råd och tips hos, att ha någon att vända 
sig till, då skulle man ha med sig det mesta redan från första början, redan första dagen. Ja 
det är ju så att man kan ju inte lära sig allt på en sådan kurs liksom, utan man får en del i 
kursen och sedan får man lära sig på just den arbetsplatsen man jobbar och kommer ut på 

sedan. Man har ju lärt sig en del på skolan, men det finns ju många olika lösningar beroende 
på vart man är och arbetar”.  

 
Detta är intressant idé från Lotta, att studenten får en handledare eller mentor från 
omsorgsverksamheten redan första dagen vid kursstarten. Hon verkar ha reflekterat över hur 
kursen skulle kunna förbättras för att studenten ska slussas in i verkligheten tidigt. 
Handledaren skulle kunna vara ett stöd för studenten i frågor som dyker upp, frågor som 
studenten vill förankra i verkligheten. En kontakt som bibehålls hela kursen. Samtidigt 
poängterar hon att skolan inte kan producera fullärda studenter, skolan ger grunden, sedan 
fortsätter läroprocessen för studenten på den arbetsplats hon/han kommer ut på. Lösningarna 
på problem studenten stöter på ser så olika ut beroende på vilken arbetsplats man kommer att 
arbeta på. 
 
Svaren och åsikterna skiljer sig åt, men Sara och Lotta visar en gemensam insikt, att skolan 
ger grundkunskaperna. Sara uttrycker sig annorlunda, hon tycker det är roligt att inte vara 
fullärd, hon gör en intressant koppling där, att det leder till en nyfikenhet i jobbet, att vilja 
hitta på nya knep och utveckla.  
 
Lotta tycker inte att skolan kan förbereda och ge kunskaper i allt som studenten förväntas 
möta i yrket. Ingen arbetsplats är den andra lik, problem och lösningar ser olika ut. Marie 
anser att yrket ibland är krävande och att skolan målat upp en bild av att allt är så bra och 
roligt – vilket kan vara svårt att förbereda någon på eftersom det då istället kan ge en negativ 
bild av yrket. Många problem studenten stöter på i yrket är situationsbundet och måste lösas 
utifrån den unika situation man befinner sig i just då. Precis det som Lotta säger, det ser olika 
ut beroende på vart man arbetar. 
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3.5 Sammanfattning 
Det var bara en av mina informanter som fått erfara kontaktmannarollen där som jag tidigare 
nämnt att svårighetsgraden i yrket ökar. Detta ansvarsområde tilldelades personer som 
anställts på ett längre vikarierat. Marie hade arbetat längre tid i yrket än de andra två 
kvinnorna och det är säkerligen en anledning till att hon tilldelats detta ansvarsområde. 
 
Samtliga informanter verkar uppleva yrket som stimulerande och finner en tillfredsställelse i 
de kreativa arbetsuppgifter som de presenterar i intervjuerna. Det infinner sig en skapandelust 
i uttrycken kring att arbetet hela tiden går att utveckla, en framtidstro där fokus ligger i att 
sträva efter att skapa ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde individen. 
 
Hur svårt det varit att komma in i yrket beror på hur länge informanten arbetat och hur 
målinriktad och säker personen är i yrkesvalet. Svårigheterna att komma in i yrket beror också 
på vilka förkunskaper som finns hos informanten och hur väl de blivit omhändertagna under 
sin praktiktid. Även ett bra handledarskap verkar ha en avgörande betydelse för hur 
inslussningen sker i yrket och att det bygger mycket på om informanter skall känna sig 
någorlunda säker inför yrket i självständighet. Att inte bara ”stå och se på” utan att redan i 
praktiken få känna på att ”ta ansvar”.  
 
En annan information som uppdagas är att kunskapen varit enkel att ”ta till sig” efter att varit 
ute och provat på arbetet innan utbildningen. Detta påvisar skillnader mellan de erfarna och de 
oerfarna i yrket.  
 
Kunskaper som saknades skiljer sig mellan informanterna. Det jag kan utläsa är att det beror 
det på var informanten arbetar, på vilken arbetsplats och vad det är för problematik som de 
utvecklingsstörda har. Här handlar det mera om Saras strategi: att lyssna på personalen som 
redan arbetat ett tag och har erfarenhet som Sara stegvis kunde lära sig av för att känna sig 
mera säker och bekväm i sin yrkesroll. 
 
Den teoretiska delen verkade tillfredsställande för samtliga. Däremot var praktiken en alldeles 
för liten del av kursen. Informanterna önskade att utbildningen skulle innehålla mera praktik, 
där de får ta ansvar och verkligen känna på hur det är att arbeta med utvecklingsstörda. Det 
fanns också ett behov av att tidigt få utöva det praktiska arbetet med stora inslag av ansvar. 
Insikten i yrkets komplexitet verkar skilja sig åt, Lotta poängterar sitt eget ansvar i både 
studier och yrket, det är avgörande för hur yrkeskarriären skall utveckla sig.  
 
Enligt två av informanterna använder sig inte skolan av den yrkeskompetens som finns ute i 
verksamheterna. Där finns mycket kunskaper att ta tillvara som skulle leda in eleverna tidigt i 
vad ämnet handlar om och vad som förväntas av dem när de kommer ut i yrkeslivet. Förslag 
som kom fram var att man redan i början av kursen skulle anlita någon yrkesverksam där 
eleven får information om vad yrket innebär och vad som förväntas av eleverna när de 
kommer ut i yrket. Att få in verkligheten i skolan, som Lotta säger i intervjun! 
 
När informanterna började sitt yrkesutövande var det både pirrigt och nervöst. Här var också 
mottagandet och stödet från personalen avgörande, att successivt bli inarbetad i rutiner och 
arbetsuppgifter – att tillåtas ta den tiden som behövs i den processen. I synnerhet när det gäller 
mötet med den utvecklingsstörde. 
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Skolan verkar inte vara helt införstådda med vad yrket kräver av den enskilde. Enligt den 
tolkning jag gör av svaren så tar inte skolan tillvara den kunskap som finns ute i verkligheten 
d.v.s. kunnig personal i verksamheten. Ett intressant förslag kom från Lotta: 
  
”En idé kan vara en handledare eller mentor som finns där redan från första dagen – någon 
ute i jobbet – som jag kan söka upp och få råd och tips hos, att ha någon att vända sig till, då 
skulle man ha med sig det mesta redan från första början, redan första dagen”.  
 
Sara menar att detta är ett speciellt område att arbeta inom och att de som arbetar borde 
komma in och berätta på skolan hur det är i yrket, att inte blir fullärd, vilket skapar nyfikenhet 
och en lust att utveckla är också en intressant vinkling, det gör yrket intressant! Det är ingen 
”dans på rosor” alla gånger säger Marie. Det är viktigt enligt henne att bli förberedd på att 
jobbet inte alla gånger är så roligt.  
 
Intervjuresultatet påvisar vissa brister från utbildningstiden, men också vilken stor inverkan 
handledaren har på studentens lärandeprocess. Det är viktigt att studenten verkligen får delta 
och ta ansvar i arbetet med utvecklingsstörda när de genomgår sin praktik. 
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4 Diskussion  
Kursens innehåll gav en tillfredsställande teoretisk kunskap, den praktiska delen är alldeles 
för kort och den delen behöver förlängas. Mera praktik med handledare som kan överföra sina 
kunskaper i ansvarsområdena ger en god start i yrket Kan vi göra starten i yrket så trygg och 
säker som möjligt för studenterna, ger vi både den utvecklingsstörde och studenten en god 
förutsättning för att bygga upp en bra relation. De människor med olika grader av 
utvecklingsstörning som studenterna kommer att möta i sina yrken, är människor som tar 
emot sina hjälpare med stor lyhördhet. Yrket handlar ju mycket om att bemöta och bygga 
goda relationer som skall vara bärande. Vi kanske kan minska denna tröskel som Lotta 
nämner i intervjun, mera praktik där jag verkligen får ta ansvar, då kanske jag kommer över 
tröskeln.  
 
Att överbrygga ansvarstagandet så det leder till en självständighet och en trygg inledning i 
yrket är enligt min uppfattning av undersökning avhängt på handledaren och vilken 
praktikplats eleven blir utplacerad på. Praktikplatsen och handledaren påverkar inslussningen 
i yrket, den tiden är viktig enligt informanterna. Det handlar inte bara om att ”stå och se på”, 
lärandet och utvecklingen sker först när studenten får prova och känna ansvar redan under 
praktiken. Bemötandets och förståelsens betydelse, att få slussas in i praktiken efter hand utan 
att bli ”bortglömd”, är en viktig del i utvecklingsprocessen. Praktikplatsen ska värdesätta 
studentens kunskaper och överbrygga ansvar successivt så det sker på ett tryggt och värdigt 
sätt.  
 
Det är en process som ska leda in en människa i en yrkeskarriär där förhoppningen är att den 
ska bli långvarig och stimulera till utveckling, det livslånga lärandet. Säljö beskriver att detta 
är en del i det sociokulturella perspektivet på lärande.  Lärande och utveckling sker genom 
deltagande i sociala praktiker. Läroprocessen går till så att den som behärskar arbetsområdet 
eller viss praktik vägleder och stöttar nybörjaren, bistår med strukturerande resurser som gör 
att komplexa uppgifter reduceras till mindre komplexa, hjälper nybörjaren att göra kopplingar 
till tidigare erfarenheter samt att identifiera målsättningen. Den erfarna ger den oerfarna 
lärorik kompetens som utvecklas till en autonomi i att hantera olika situationer och uppgifter i 
yrket (Säljö, 2000). Detta stämmer också överens med det som Liedman hävdar, att all 
kunskap är praktisk. När man tillägnat sig den teoretiska kunskapen kommer den avgörande 
frågan om man kan omvandla den till en praktisk förmåga, d.v.s. att utföra de olika konkreta 
momenten som utmärker en sysselsättning(Liedman, 2001). Då måste vi ge våra elever 
förutsättningen att under längre praktikperioder förankra teorin i verkligheten. Informanterna 
uttrycker klart att det idag är alldeles för lite praktik under utbildningstiden. Hur skall 
studenterna ges möjlighet att kunna förstå och kommunicera med människor som har en 
utvecklingsstörning under de korta och intensiva praktikperioderna. I målen för kursen skall 
studenten uppnå denna kunskap, jag instämmer helt med informanternas upplevelse och 
erfarenhet i den här bristen.  
 
Detta får mig att bli nyfiken på om lärlingsutbildning skulle vara något för 
omsorgsassistenter. Enligt Lindberg ger detta studenter den verkliga möjligheten att ingå i den 
sociala interaktionen samt delta och känna ansvar fullt ut. Lindberg menar att det handlar om 
att behärska situationer och redskap. Nybörjaren möter situationer som deltagare, inte som 
åskådare. Det blir ett interaktivt samspel med andra människor, kunskapen blir levande och 
dynamisk. Här ges också möjlighet till full delaktighet och medlemskap i gruppen, vilket är 
av stort värde i lärandeprocessen (Lindberg, 2003) 
 



 

24 
 

Den teoretiska delen av kursen upplever samtliga informanter tillfredsställande, det som jag 
istället utläser av intervjuerna är att de inte haft möjlighet att förankra kunskapen tillräckligt 
ute på arbetsplatserna i praktiken. 
 
För att uppnå en förbättring i kursen utvecklingsstörning/funktionshinder behövs således 
mycket mera praktik och att förvärva den teoretiska kunskapen i det praktiska. Att varva teori 
och praktik, men med mera fokus på praktiken. Här kommer jag återigen in på tanken om 
lärlingssystemet och dess lämplighet i yrket. Kan det vara så att utbildningen ska vara 
arbetsplatsförlagd? Den teoretiska kunskapen bearbetas under tiden studenten finns ute i 
verksamheten på praktik. Att vända på hela kursen, vilket gör att eleverna får en större 
möjlighet att utveckla den pragmatiska logiken i ett tidigt skede, där eleven kan väva ihop 
teorin in i det praktiska arbetet. Det skulle främja Säljös påstående att lärandet är situerat, att 
det som skolan räknar som kunskap inte alltid är lätt att överföra till andra miljöer (Säljös 
2000). Kunskapen skulle då överföras direkt i situationen och bli sammanknuten och 
användbar. 
 
Min undersökning påvisar en saknad av mera praktik i kursen från elever som slutfört 
utbildningen och arbetat två till fyra år i verksamheten. Detta är erfarenhetsbaserade 
påståenden som jag kan tycka ligger till grund för att fortsätta undersökningen kring hur vi 
kan underlätta för studenterna när de ska ut i yrkeslivet efter avslutad utbildning. Säljö menar 
att arbetet inom t ex vård- och omsorg innehåller abstrakta kunskaper som inte går att 
observera sig kunskaper inom. Erfarenheter från personal i yrket är inte överförbara till andra. 
Lärande och utveckling sker istället genom aktivt deltagande i sociala praktiker (Säljö 2000). 
Detta är ett påstående som Marie uttrycker:  

 
”När det gäller praktiken måste man verkligen få komma ut och känna på det här, inte bara 

vara med utan ta ansvar i alla de här ansvarsområdena – inte bara stå där och titta!” 
 
Jag tycker mig fått en ökad förståelse kring omsorgsassistenternas uppfattning av hur de 
upplevt sin utbildning och vidare ut i yrkeslivet. Kunskaperna har till en viss del givit dem en 
god start i yrket, men det hade underlättat med mera praktik. Jag kan också utläsa att den goda 
starten i yrket har med informantens förkunskaper att göra. Marie hade redan innan 
utbildningen provat på yrket och skapat en positiv inställning samt var helt säker på att 
yrkesvalet är rätt. Lotta hade genom vänner och bekanta givits en bild av ett intressant och 
positivt yrke, hon var helt säker på att yrket var rätt för henne. Sara däremot hade inga 
förkunskaper och det kan vara en av orsakerna till att hon upplevde sin första tid i yrket 
väldigt nervöst, där hon sluter sig för att ”smälta in” och efterhand införskaffar sig kunskap 
kring boendegruppen och deras handikapp.  
 
Sammanfattningsvis har den teoretiska kunskapen varit tillfredsställande medan den praktiska 
delen är alldeles för liten. Handledaren som tar emot eleverna på praktiken har en stor och 
avgörande roll i hur eleven i fortsättning ska klara både praktik och yrket framöver. Det ska 
vara en handledare som vågar ge ansvar till studenten där en implementering sker av 
kunskaperna in yrket. Här förstår jag nu att handledarna behöver utbildning och ett stort stöd 
från skolan. Med gemensamma krafter från både skolan och arbetsplatsen kan detta bara ge 
gynnsamma effekter på våra studenters praktikperioder. Ett större samarbete behövs mellan 
skolan och verksamheterna inom omsorgerna där det råder ett informationsflöde. Det händer 
ju hela tiden något – verksamheterna utvecklas ju hela tiden som Lotta nämner i intervjun. 
Det saknas kontakt med yrkesverksamma och skolan tar inte tillvara den kompetens som finns 
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ute på arbetsplatserna. Informanterna gav i intervjuerna goda exempel och idéer om hur 
skolan skulle kunna använda sig av denna kompetens.  
Det skulle vara intressant att forska vidare kring hur handledaren på praktikplatsen ser på sin 
roll och vilka kunskaper de anser sig behöva för att ta hand om praktikanterna på ett bra sätt. 
Hur skulle ett större samarbete mellan skola och omsorgsverksamheten kunna se ut för att 
knyta samman teori och praktik på ett mera integrerat sätt? 
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Intervjuguide                                                          Bilaga (1) 
 
 
Yrket idag 
 

- Tjänstgöringstid i yrket 
 
Beskriv:         -    arbetsuppgifter idag 

- vilket ansvar Du har idag 
- hur lägger Ni upp en trygg och stödjande miljö för omsorgstagaren 
- vad som var svårt att komma in i yrket 
- tycker Du kunskaperna Du fick i den valbara kursen stämmer med de krav 

yrket ställde på Dig när Du började 
 
 
Utbildningserfarenhet 
 
Beskriv:         -    vad Du minns från utbildningens valbara kurs – utvecklingsstörning/ 
                            Funktionshinder 
                      -    Tycker Du kunskaperna är relevant för yrket idag 

                                            - saknas något 
                                            - har kunskaperna varit användbara 

 
- var den teoretiska delen tillfredsställande och tillräcklig 
- var den praktiska delen tillfredsställande och tillräcklig 
- upplägget på kursen – skulle det ha sett annorlunda ut om Du skulle gå den 

idag 
- anser Du Dina kunskaper i tydliggörande pedagogik vara tillräckliga för 

yrket 
- kan Du beskriva hur kursen skulle kunna se ut för att ge optimal kunskap, 

hur skulle det se ut, var visionär! 
 
 
 
Kompetens kontra utbildningserfarenhet 
 

- använde sig skolan av den kompetens som finns ut i det yrkesverksamma, att 
möten med yrkeskompetenta sker redan i skolan 

- Beskriv hur Du kände det när Du började i yrket 
- Skulle skolan kunna förbereda mer för det som förväntas av Dig och anser 

Du skolan vara väl införstådda med vad yrket kräver 
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Programmål för Omvårdnadsprogrammet   Bilaga (2) 
 
Syfte 
Omvårdnadsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter 
inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en grund 
för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
Omvårdnadsprogrammet karaktäriseras av kunskaper om människan ut biologisk, socialt och 
existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livslopp. Strävan att främja människors 
hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser är utgångspunkten för såväl 
hälso- och sjukvård som vård och omsorg. I utbildningen kombineras därför grundläggande 
kunskap från olika områden som exempelvis psykologi, sociologi, pedagogik, medicin och 
omvårdnadsvetenskap. 
 
Utbildningen utgår från värdegrunden som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet 
och välbefinnande. Detta utgör en central utgångspunkt för arbete inom hälso- och sjukvård 
samt vård och omsorg. De verksamheter som utbildningen i första hand förbereder för styrs av 
en lagstiftning som präglas av tankar om solidaritet och lika rättigheter för människor. Etiska 
aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet. 
 
Utbildningen ger också insikter i hur man möter och kommunicerar med människor i olika 
vård- och omsorgssituationer och på vilka sätt människors olika erfarenheter har betydelse i 
sådana möten amt belyser skillnaden mellan mäns och kvinnors förutsättningar och villkor. I 
utbildningen uppmärksammas även sådana kulturella och religiösa mönster som präglar 
människans liv. Språket är där ett redskap för kommunikationen men också för reflektion och 
lärande. Att utveckla förmågan att använda språket är ett ansvar för alla ämnen inom 
utbildningen. En samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är nödvändig för att 
utbildningen skall utveckla den kompetens som efterfrågas. 
 
Kunskaps- och teknikutveckling påverkar arbetet inom hälso- och sjukvård samt vård och 
omsorg såväl i användningen av medicinsk utrustning som för dokumentation i arbetet. 
Utvecklingen ger nya möjligheter att söka information, och att skapa kontakter över 
nationsgränser, varvid färdigheter i främmande språk kommer till användning. 
 
Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att iaktta, uppfatta och värdera förhållanden och 
påståenden, att beakta olika behov och förutsättningar bland människor från andra kulturer 
amt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i arbetslag. Den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgör en viktig del inom omvårdnadsprogrammet 
och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelse av de skilda 
kunskapsområden som ingår i utbildningen. Detta lägger också en grund för fortsatt lärande 
och utveckling av förmågan att hantera mänskliga relationer i vård och omsorg. 
 
Miljöperspektivet präglar utbildningen både vad det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
och vad det gäller förutsättningar för en ekologisk hållbar utveckling. 
Omvårdnadsprogrammet har inga nationella inriktningar. 
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Skolans ansvar 
 
Skolans skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
• har kunskap om människan och hennes livslopp ut biologiska, psykologiska, sociala och 

existentiella aspekter 
• kan bidra till att människors grundläggande behov av vård och omsorg tillgodoses 
• kan främja människors hälsa och egenvård genom stödjande åtgärder och information 
• har insikter om vad som påverkar och styr mänskliga relationer 
• är medveten om historiska, sociala och kulturella sammanhang som har betydelse för 

möten mellan människor inom hälso- och sjukvården samt vården och omsorgen 
• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör 

yrkesutövningen 
• har förmåga att möta och kommunicera med människor i olika situationer inom hälso- och 

sjukvård samt vård och omsorg samt kan använda språket för reflektion och lärande 
• kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och 

vidare studier 
• kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet 
• har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur  

arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö 

• har insikt om hur kretsloppstänkandet kan tillämpas samt hur resurs- och 
energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör 

• har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för 
området (www.skolverket.se 070924). 

 


