
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 

Examensarbete 10 p 
Vårdpedagogik 
Magisterutbildning i Vårdpedagogik (61-80p) 
Höstterminen 2007 
Examinator: Ulf Olsson 
English title: Seen or unseen? Upper secondary school students` 
experience of pedagogical meetings. 

Sedd eller osedd? 

Gymnasieelevers upplevelse av det pedagogiska mötet. 

Irene Ekström



 

Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka det pedagogiska mötet ur ett elevperspektiv. Vilka olika 
typer av möten upplever en elev och hur påverkas hon/han av dessa? Sju intervjuer 
genomfördes med elever som gick sista året på Omvårdnadsprogrammet. 
Undersökningen gjordes genom en öppen riktad intervju. Studien var kvalitativ och fem 
olika teman kunde urskiljas, det var mötet med kompisar, mötet med lärare, mötet med 
handledare, mötet med patienter och mötet med självet. Under varje tema framkom 
olika aspekter som haft betydelse för ungdomars lärande och utveckling. Analysen 
fördjupades med hjälp av Moira von Wright och hennes begrepp för att beskriva det 
pedagogiska mötet. Kompisar hade stor betydelse för hur ungdomarna upplevde 
utbildningen. Studien tyder på att ungdomarna insåg att de hade föreställningar om 
varandra men att dessa förändrades med tiden när de lärde känna varandra närmare. 
Eleverna upplevde att de flesta lärarna på Omvårdnadsprogrammet hade ett som von 
Wright beskriver relationellt perspektiv och ingick i en helhet tillsammans med eleven 
och att de lärde av varandra. Lärarna såg eleven som ett vem och inte ett vad. 
Handledaren var en viktig person för att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 
av lärandet skulle fungera väl. Eleven ville känna att handledaren brydde sig och var 
intresserad av dennes lärande. I mötet med patienter fick ungdomarna stor erfarenhet av 
människor med olika behov. De träffade människor som befann sig i olika 
livssituationer som gav dem en ökad förståelse för de svårigheter människor kan råka ut 
för. De utvecklade den reflexiva processen och i mötet utvecklades också förmågan att 
bemöta människor i och med att de lärde av patientens reaktioner. Ungdomarna 
upplevde att de även utvecklade den egna personligheten. De hade lärt känna sig själva 
och sina egna reaktioner och blivit öppnare som personer och vågade vara sig själva. I 
och med mötet med människor med svåra sjukdomar och handikapp hade deras insikt 
mognat och de hade också fått en annan livssyn. 
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Seen or unseen? 

Upper secondary school students experience of pedagogical meetings. 

Abstract 

The aim of my study was to investigate the pedagogical meeting at an upper secondary 
school from a student perspective. What different kinds of meetings do students 
experience and how are the students influenced by them? Seven students from the third 
year at the Nursing Care Programme have been interviewed. Five qualitative categories 
or themes have been discerned, namely the meeting with friends, the meeting with 
teachers, the meeting with instructors, the meeting with patients and the meeting with 
themselves. In every category I have discovered important aspects of learning and 
development on behalf of the students. My analysis has been inspired by Moira von 
Wright`s conception of a pedagogical meeting. Friends were important for the students` 
educational experience in general. The results show that the teenagers tend to better 
understand the minds of  each other and gradually change within themselves as they 
learn to know one another more. The students thought that most of the teachers at the 
Nursing Care Programme participated entirely in the social, pedagogical and mutual 
development of the students over time, which von Wright describes as the relationship 
of equals. The teachers tend to look upon the students as a who instead of a what. The 
instructor was an important person for the education at the working place. The students 
wanted the instructor to take care of them and be interested in their learning potential. In 
the meeting with patients, the students learned a lot about different people and their 
behaviour. They meet people who find themselves in different stages of life and come to 
understand the hardships and trouble that are sometimes linked to a human life 
experience. In doing so, the students developed a reflexive process which allows them 
to be more open to other people, by meeting them beyond the reaction of the moment, 
and, indeed, to dare being themselves. By meeting a large number of patients with 
diseases and various forms of handicap, the students learned more about themselves in 
the relative and shivering time span of life that awaits us all, and new thoughts keep 
growing as they gradually understand and tend to look upon life in a new and different 
way. 
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Inledning 
Vad är det som händer vid en lärsituation? Hur går lärande till, och vilka faktorer spelar 
en större roll än andra? Jag har arbetat med ungdomar sedan slutet på 80-talet. När jag 
arbetade som vårdlärare diskuterade vi i lärarlaget om att en del ungdomar mognade 
tidigare än andra. De tog till sig kunskap men utvecklade också andra förmågor som 
hjälpte dem i mötet med andra människor. Vi arbetade också med att utveckla den 
gamla klassföreståndarrollen till en mentorsroll. Syftet var att ungdomarna i 
mentorsgruppen skulle få en ökad motivation till studier och en djupare förståelse för 
olika människor. Vi arbetade med etiska dagböcker för att ungdomarna skulle få en 
djupare reflektion av bland annat den arbetsplatsförlagda utbildningen. Tanken var att 
inte bara kurserna utan också den pedagogik och de metoder vi använde skulle bidra till 
kunskapsinhämtandet och den personliga utvecklingen. 
Idag arbetar jag som rektor på ett kommunalt gymnasium där Omvårdnadsprogrammet 
är ett program av sju. Här används olika pedagogiska metoder beroende på lärarna och 
vilken karaktär programmet har. Vi ser att alla ungdomar inte har det så lätt att 
genomföra sina gymnasiestudier och diskussionen hamnar ofta i att ungdomarna inte är 
tillräckligt mogna för att ta ansvar för sina studier. Målet för verksamheten är att se till 
att våra ungdomar får en bra utbildning som grund, inte bara i kunskapsprocessen, utan 
också i sin personliga utveckling. 
 
I min C-uppsats intervjuade jag lärare som undervisade på Omvårdnadsprogrammet. Jag 
undersökte vad gymnasielärare på Omvårdnadsprogrammet menar med begreppet 
mognad och hur de arbetade med ungdomars mognadsutveckling. 
Mognad beskrev lärarna som en åldersrelaterad process som visade sig i elevens 
förmåga att ta ansvar. Den viktigaste faktorn för mognadsprocessen var enligt lärarna 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Andra faktorer som de också uppfattade 
var av stor betydelse var att eleven hade ett uttalat mål och stort intresse för den 
utbildning som de hade valt. Att kunna se nyttan med kunskaperna och att eleven hade 
motivation för sitt lärande ansågs också vara viktigt. Lärarna uppfattade att relationen 
lärare - elev hade stor betydelse för elevens lärande. Likaså att läraren hade förmåga att 
utgå från varje elev och att undervisningen individanpassades. Bekräftelse, feed back, 
menade lärarna var en viktig faktor för eleverna i den egna utvecklingen.  
 
Det var spännande att ta del av lärarnas syn på ungdomarnas utveckling och på hur 
samspelet sker. Hur ser då ungdomarna själva på sin utveckling? I denna studie vill jag 
fokusera på det pedagogiska mötet utifrån elevernas perspektiv. Hur upplever eleverna 
samspelet med lärarna? Vilka andra betydelsefulla möten sker i skolan och på den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen? Vilken roll har utbildningen i elevernas 
identitetsskapande? 

 



 

Bakgrund 
Ungdomar utvecklas väldigt olika och det är många faktorer som påverkar dem i deras 
mognadsutveckling till vuxna människor. I bakgrunden beskriver jag först 
Omvårdnadsprogrammet. Därefter utveckling och mognad inom utvecklingspsykologin, 
utvecklingssituationen för unga i dagens samhälle och individens egen utveckling och i 
samspel med andra. 

Gymnasieskolans Omvårdnadsprogram 

Gymnasieutbildningarna idag består av 17 nationella program. Alla program har åtta 
kärnämnen Svenska A och B, Matematik A, Engelska A, Idrott och hälsa A, 
Samhällskunskap A, Naturkunskap A, Religionskunskap A och Estetisk verksamhet. 
Dessutom läser ungdomarna karaktärsämneskurser som är specifika för det program de 
valt. Inom Omvårdnadsprogrammet läses till exempel Medicinsk grundkurs, 
Omvårdnadskunskap och Social omsorg. Alla elever har också möjlighet att välja kurser 
efter intresse inom ramen för Individuellt val. Projektarbete är en obligatorisk kurs som 
alla elever ska göra för att få ett Slutbetyg från gymnasiet. Om eleven uppnått 90 % 
godkända kurser inom sitt program har de grundläggande behörighet för att söka vidare 
till studier inom högskola och universitet. 
Vissa program har inriktningar som eleverna kan välja, oftast till årskurs två. Inom 
Omvårdnadsprogrammet finns inget inriktningsval däremot olika valbara kurser som 
ger en fördjupad profil inom ett område. Ex på valbara kurser är Barn- och 
ungdomssjukvård, Folkhälsokunskap, Socialt behandlingsarbete och 
Utvecklingsstörning/funktionshinder Dessutom ingår att eleverna skall göra 15 veckors 
arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Denna kan vara fördelad på ett antal veckor per 
årskurs eller jämnare fördelad med en dag i veckan över hela året. APU,n utgör en del 
av kurserna och är också betygsgrundande. I vilken ordning kurserna läses avgör varje 
gymnasieskola. Vilken pedagogisk profil skolan eller programmet har bestäms också av 
de professionella inom skolan (Skolverket 2000). 

 Utveckling och mognad inom utvecklingspsykologin. 

Det finns underförstådda innebörder i utvecklingsbegreppet inom 
utvecklingspsykologin anser Börjesson (1993). Den första är att utvecklingen styrs av 
lagar, att utvecklingen kommer inifrån. Den andra underförstådda innebörden är att 
utveckling sker stegvis, i trappsteg istället för kontinuerligt. Vad händer om begrepp 
från ett område som till exempel psykologi används inom ett annat område till exempel 
pedagogik? Det skulle kunna innebära enligt denna tanke att det är ingen idé att sätta in 
pedagogik förrän individen är mogen för den. Det andra är att efter att någon mognat är 
det för sent. Börjesson (1993) gör sitt ställningstagande genom att hänvisa till Piaget 
experiment där han berikade utvecklingsbegreppet genom att visa att utveckling innebär 
ett samspel mellan det som individen mottog inifrån och utifrån och att dessa 
tillsammans bidrar till individens anpassning. Han påvisade också att barnets utveckling 
är en aktiv process och inte bara ett passivt mottagande.  
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Han sprängde bojorna med sitt sätt att tänka men var samtidigt instängd i ett visst sätt 
att tänka. Han menade att barnet föds egocentriskt och gradvis utvecklar att bli mer 
social (a.a.).  

Börjesson (1993) hänvisar till dagens barnpsykologiska forskning som visar att barnet 
föds till hundra procent socialt. Han vill påvisa några nya sätt att tänka och hänvisar till 
Deutzig undersökning. Deutzig pekar på barns sätt att aktivt välja olika 
handlingsstrategier beroende på det sociala sammanhanget. Ett annat sätt att tänka som 
Börjesson (1993) påvisar är Bergstrands avhandling om barns anpassningsstrategier och 
utveckling. Bergstrand beskriver barns utveckling i fyra strategier. De är självklarhetens 
strategi - när barn tar det som det är, prövandets strategi – barnet provar olika förslag, 
förkastar och omprövar, integrationsstrategin – barnet har en egen inre övertygelse, 
osäkerhetsstrategin – barnet upplever sig som maktlös utan möjlighet att förstå. Här 
påvisas att olika kunskapsstrategier befrämjas inom olika sociala sammanhang t ex 
förskolan kontra skolan. Om vi kompletterar det klassiska utvecklingsperspektivet med 
de två pedagogiska perspektiven kanske vi kan lära av varandra på ett nytt sätt (a.a.). 

Utvecklingssituationen för de unga 

Vad är det som avgör om skolan lyckas skapa lust eller olust hos eleverna? För en del 
elever ger skolresultaten besked om att de är framgångsrika och studiebegåvade och 
betygen väcker lust och stärker deras självkänsla. För andra elever är skolan och 
studierna lika med olust, misslyckande och låg självkänsla. Eleverna har naturligtvis 
olika studieförutsättningar och studiemotivation men är det bara det som är skillnaden? 
Börjesson (1996) ser två lösningar, en sammanhållen skola med lägre krav som så gott 
som alla elever klarar eller en segregerad skola med olika krav för olika 
utbildningsprogram. Den svenska skolan är mer sammanhållen än många andra 
europeiska länders och har tillkommit för att jämna ut skillnaderna i samhället. Skolan 
skall överbrygga kunskapsklyftor och sociala olikheter till följd av hemmets olika 
studietraditioner. I den svenska skolan har lärarna fått balansera svårigheterna med att 
tillgodose elevernas olika behov genom en individualiserad och differentierad 
undervisning. Börjesson (1996) hänvisar till en undersökning i England, (Her Majesty´s 
Chief Inspector, i Börjesson, a.a. s.66), där betoningen var att läraren hade stor 
betydelse för elevernas skolprestation.  

Man kan – så säger de engelska bedömarna – inte tala i allmänna termer om kvaliteten på skolan utan att 

reflektera över relationen lärare-elev. Kvaliteten i skolan är till väsentlig del en fråga om lärarnas kompetens.  

Den engelska undersökningen visar att det är två grundläggande avseenden som gör 
undervisningen bristfällig. Det ena är att undervisningen saknar mening för en stor del 
av elevgrupperna. Det andra är att eleverna inte kan definiera en meningsfull struktur 
hos lärostoffet. De elever som har en stark studiemotivation och som har föräldrar som 
kan motivera dem kan ändå ge situationen i skolan en viss mening. Däremot elever som 
inte har dessa förutsättningar får två saker klart för sig. Det första är att skolan aviserar 
om ett framtida socialt nederlag och det andra är att skolan kopplat samman lärande 
med olust. I en svensk undersökning (Skolverket rapport 85, i Börjesson, a.a.) om 
studieavbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan förklaras ofta 
studiemisslyckanden som en brist hos individen eller hos individens miljö utanför 
skolan. Rapporten visar att undervisningen inte passar eleverna. Eleverna beskriver 
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undervisningen som för teoretisk. Detta kan stå för: på för hög nivå, ointressant, har 
ingen eller föga relevans för framtida yrkesutövning. Eleverna kritiserar lärarna att de 
inte tagit hänsyn till deras förutsättning och bristande förkunskaper. Eleverna beskriver 
också skolmiljön som oentusiastisk med opersonliga och otrivsamma lokaler och en 
upplevd otrygghet. En aspekt som också eleverna beskriver är att de har för lite eller 
inget inflytande i skolan. Detta är en aspekt av att inte bli sedd som den växande 
människa eleven är. Frånvaro av en verklig relation mellan lärare och elev blir sällan 
nämnda, kanske för att eleverna har haft svårt att beskriva detta förhållande. Hur 
beskriver man frånvaron av en relation? (a.a). 

Identitetsskapandets villkor 

Hur sker individens utveckling i samspel med andra? Vilken roll har samspelet med 
andra för individens utveckling? Före ungdomsåren skapar barnet mycket av sin 
identitet via en relation till föräldern. Ungdomsåren är sedan en passage mellan 
barndom och vuxen. Denna tid kan vara mer eller mindre ångestfylld med kanske 
obearbetade barndomsupplevelser till ospecifika antaganden om vad vuxenlivet innebär. 
Ett inre psykologiskt arbete pågår för att förändra och omskapa den egna identiteten. 
Detta görs i olika sociala sammanhang och ofta sker en konfrontation med föräldrarna i 
och med den egna frigörelsen. Däremot finns det oftast stöd i den egna kamratkretsen 
och samhörigheten i kamratkretsen får under denna tid en stor betydelse. Det finns en 
kommersiell ungdomskultur som legitimerar och förhärligar och framhåller att allt ska 
vara lustfyllt. Hur ungdomarna klarar sitt identitetssökande utan att hamna i destruktiva 
livsvillkor beror på förmågan att bearbeta de existentiella frågorna och vilket stöd som 
finns omkring dem (Börjesson, 1996).  

Skolan utgör en viktig arena i denna process. Genom skolgången vidgas den unges 
referensram för socialisation, från familjens erfarenheter genom skolans grupperingar 
till de egna värderingarna. Genom de olika socialisationsprocesserna byggs den egna 
identiteten upp. Eleven får en större förståelse av vem man är, självförtroende och 
självkänsla, tillit och förståelse för och relaterade till andra. Erfarenheterna bildas 
genom att barn och unga iakttar hur andra uppträder både i den omedelbara närheten 
som på avstånd. Detta kan också ske genom att lyssna på berättelser över vad som hänt, 
läsa böcker, se på film och diskutera vad som händer när människor möts. Barn och 
unga måste få pröva olika handlingar i förhållande till andra och se andras reaktioner, 
reagera på dessa och möta nya reaktioner (Skolverket, 2002 ). 

Hur är skolan skapad för att hjälpa ungdomarna i den sociala utvecklingen och i 
utformningen av självidentiteten? Organisationen i grundskolans senare år och på 
gymnasiet underlättar inte kontakten med vuxna. Skolan borde vara en plats som 
kompletterar det massmediala utbudet och utvecklar en kompetens och ett språk för att 
tolka det pågående identitetsarbetet. En skola skall upprätta ett psykologiskt 
sammanhang och vara en social arena för ungdomarnas identitetsarbete. Förutsättningen 
är ett mycket närmare förhållande mellan lärare och elever än vad dagens skola innebär. 
Här skall läraren vara en handledare i elevens kunskapsprocess och inte i huvudsak ägna 
sig åt att förmedla kunskaper. I identitetsarbetet krävs ett innehåll att arbeta med som 
berör ungdomar som till exempel kärlek, åtrå och skapandets ångest (Börjesson, 1996). 
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Aktuell forskning 

Dagens gymnasieskola är en konservativ institution trots den officiella diskursen att 
skolan skall hjälpa till att utjämna skillnaderna i samhället. Beach (1999) har gjort en 
observationsstudie där han jämför elever på Naturvetenskapsprogrammet med elever 
som går Handel –och administrationsprogrammet. Forskningen visar att skolan bidrar 
till att den sociala snedfördelningen fortsätter. Skolledares och lärares förväntningar på 
eleverna styr interaktionen i klassrummet. Elevernas olikheter tros bero på att det är 
olika ungdomar som rekryteras till de olika programmen genom att de visar skillnader i 
attityder, intelligens och motivation. Eleverna gör en anpassning till de kulturspecifika 
krav som ställs och de framtvingade normer som finns i respektive program. På 
Naturvetenskapliga programmet finns en skyddsmekanism inbyggd mot 
improduktivitet. Vilket innebär att ungdomarna inte kan jobba mindre än att de hänger 
med och kan fortsätta på programmet. De elever som inte anpassar sig åker ut. På 
Handels –och administrationsprogrammet finns inte denna skyddsmekanism utan 
istället en bred variation. Där kunde andra normer växa fram. Faktorer som påverkade 
hur normen blev var: att det lätt blev stökigt i klassen, att eleverna egentligen ville ägna 
sig åt något annat än skolarbete och att vissa grupperingar i klassen ibland starkt 
ogillade att andra elever arbetade hårt (a.a.). 
 
Lärare-elevrelationen kan ses ur ett relationistiskt perspektiv. En studie har Birnik 
(1998) gjort där han efter intervjuer av lärare gör en kategorisering av lärarnas 
uttalanden efter Learys modell för interpersonellt beteende. Dimensionerna som 
används är dominas-undergivenhet respektive fientlighet-kärleksfullhet. Lärare kan 
alltifrån att styra, instruera och leda till att respektera, beundra och foga sig i. Lärares 
handlingsmönster i mötet med eleverna kan se väldigt olika ut beroende på deras 
personlighet. Det vanligaste sättet är att hjälpa, stödja och visa kärleksfullhet i handling. 
Däremot finns inte så stor kunskap om hur relationen påverkar elevernas beteende utan 
deras förståelse är inriktad på elevernas beteende mot dem som lärare. 
 
Hur det egna förhållningssättet hos lärare påverkar eleverna och deras lärande är ett 
område som kan fördjupas men var ligger ansvaret hos läraren eller eleven för hur 
relationen blir? Söderström (2006) har studerat ansvar som ett moraliskt fenomen och 
som ett skolfenomen. I intervjuer både med lärare och elever på grundskolan som 
arbetat utifrån timplaneförsöket och lagt ut en del av tiden som ”eget arbete” ökade 
ansvaret för skolarbetet. Avregleringen av timplanen innebar att målen fick en allt mer 
styrande effekt på undervisningens form och innehåll, kravet på att dokumentera 
elevernas utveckling gentemot målen ökade. Kravet på att utgå från elevers individuella 
behov ökade och elevernas eget ansvar för skolarbetet ökade. Ansvar som ett moraliskt 
fenomen beskrivs som en ansvarsfull person som är en aktör som handlar med 
eftertanke och som andra kan lita på. En grov indelning leder till i huvudsak två 
innebörder. Den första kan ses som att svara an mot allmänt givna regler och normer 
och den andra som något som kommer inifrån en individs egen övertygelse och hur hon 
anpassar sitt handlande efter situationen. Ansvarsmoral i det högmoderna samhället 
innebär att det är omöjligt att skapa regler för alla i alla situationer. Det finns också 
intressemotsättningar och maktfaktorer som skapar olika krav och behov. Ansvaret blir 
då avhängigt den egna förmågan att göra självständiga bedömningar och att leva i 
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osäkerhet. Ansvar är oftast något som man visar i relation till andra men ansvar kan 
också vara något man visar i relation till sig själv. Omsorg kan lätt skapa ett beroende 
som i sin tur hindrar den andre från att ta eget självständigt ansvar. Att visa ansvar blir 
ett dialektiskt förhållande mellan omsorg och frihet (a.a.).  
 
Det pedagogiska mötet kan förklaras genom begreppen motivation, attribution, 
Pygmalioneffekten och pedagogrollen. Det pedagogiska mötet kan man säga handlar 
rent allmänt om människors lärande och om sociala och kulturella integrationsprocesser. 
Jenner (2004) framhåller att motivation och motivationsarbete är en fråga om 
bemötande. Motivation är inte en egenskap hos individen utan en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Det pedagogiska mötet handlar om 
att bli delaktig, ingen kan bli delaktig av sig själv utan det måste ske i dialog och 
samspel med andra. Det viktiga är inte att man blir sedd utan hur man blir sedd. 
Eftersom man alltid blir sedd menar Jenner (2004) och hänvisar till Bubers begrepp Jag-
Du-relation i motsats till Jag-Det-relation. Attributioner eller orsaksförklaringar läggs 
oftast på individnivå. Misslyckas en elev i skolan för att han/hon är lat eller för att 
undervisningen inte är den bästa? Är misslyckandet självförvållat eller finns det yttre 
omständigheter som kan ge förklaringar? Vilken förmåga finns hos pedagogen att se 
orsaken ur olika perspektiv och sammanhang? Hur väl lyckas pedagogen i sin 
professionella hållning att kunna hantera spänningsfälten mellan det allmänmänskliga 
och det unika, det generella och det situationella. Den etiska hållningen har också 
betydelse, vilken människosyn pedagogen har och förmåga att hålla människovärdet i 
fokus. För eleven själv har det betydelse för hur han/hon tolkar sina framgångar och 
misslyckanden och hur det sker i dialog med andra. Det har också betydelse vilka 
tolkningar pedagogen gör. Pedagogens förväntningar styr tolkningarna i en viss 
riktning. Det innebär att pedagogens förväntningar har betydelse för elevens möjligheter 
att lyckas det som brukar kallas Pygmalioneffekten. Detta leder till att pedagogen måste 
var beredd på att kritiskt granska sitt eget handlande. Fundera över sina förutfattade 
meningar och reflektera över sitt dagliga arbete, vad man gjort och inte gjort. Jenner 
(2004) hänvisar till ett exempel från grundskolan där en klass hade bytt lärare. 
Föräldrarna upptäckte efter hand att barnen hade mycket magont och påhittade 
förkylningar och andra skäl för att inte vilja gå till skolan. Några av de beskrivningar 
som framkom var: Fröken skrattar när någon säger fel, Fröken skriker när någon glömt 
sin läxa, Fröken är snällare när förälder är i klassrummet, Jag litar inte på fröken, jag 
tror inte att hon tycker om oss barn. Barnen är oerhört känsliga för hur de vuxna säger 
och agerar och reagerar sedan på olika sätt(a.a.). 
 
Kan relationen i klassrummet beskrivas på andra sätt? Holmgren (2006) har forskat i det 
pedagogiska mötet som ett etiskt fenomen. Den etiska relationen i klassrummet får olika 
uttryck och konsekvenser för den vardagliga praktiken för lärare. Holmgren (2006) 
hänvisar till Emmanuel Lévinas ansvarsetik i sin undersökning och använder begreppen 
den etiska relationen och den farliga kommunikationen. Undersökningen har gjorts 
genom observationer i klassrumsmiljön och efterföljande intervjuer. Den etiska 
relationen kan vara bräcklig och sårbar och innehåller skillnaden mellan Sägandet och 
det Sagda i den mellanmänskliga kommunikationen. 
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Att säga något innebär alltid en risk, eftersom jag exponerar mig själv och således gör mig åtkomlig i 

kommunikation med den Andre (Holmgren, 2006 s. 81).  

I den pedagogiska relationen finns också ett ömsesidigt beroende, förtroende och tillit. 
Ansiktet och blickar har betydelse i denna relation. Holmgren (2006) menar att möta en 
annan människas ansikte är någonting helt annat än att möta en människa som en 
person. I klassrumssituationen med många elever finns risken att eleverna görs 
ansiktslösa i och med att eleven kan upplösas i det stora kollektiv som klassen utgör. 
Risken att läraren också upplevs som ansiktslös är stor där eleverna har ett tiotal lärare i 
olika ämnen. Ansiktsuttryck, blickar och gester har här betydelse för det 
mellanmänskliga mötet. Ansiktet kan avslöja vad som finns i vårt inre och genom 
blicken försöker vi fånga den andres respons. I mötet mellan lärare och elev och ett 
kunskapsinnehåll finns ett asymmetriskt förhållande. Läraren är den Andre för eleven 
och eleven är den Andre för läraren. Om inte läraren blir den Andre för eleven sker 
inget lyssnande och detta påverkar lärandesituationen. Bejakande och engagemang 
genom blickar och uppmuntran har betydelse för den mellanmänskliga 
kommunikationen. Lärarens röstläge och tonfall påverkar stämningen i klassrummet. 
Viktiga ingredienser för relationen i klassrummet mellan lärare och elev är lärarens 
positiva inställning med glimten i ögat och stort engagemang. Detta skapar trygghet, 
närhet och inlevelse som är viktiga förutsättningar för att tankar ska utvecklas. 
Klassrumssituationen innehåller också riskfyllda moment då vi är utelämnade åt 
varandra då vi kommunicerar. I den farliga kommunikationen  handlar det om hur 
dialogen ser ut. Det innebär att den lyssnande personen skall vara tillmötesgående och 
lyssnande och att det förekommer en dialog. Kommunikationen är inte enbart ett 
informationsutbyte utan också genomsyrad av värderingar och känslor som alltid är 
förenat med en viss osäkerhet och risk (a.a.). 

Teoretisk ram 
Lärande i praktiken 

Den personliga utvecklingen sker i samspel med andra människor men hur kan det 
samspelet se ut? Vilka är förutsättningarna för att det skall bli ett lärande möte? Jag har 
valt von Wrights (2000) studie om hur människan kan ses som ett Vad eller Vem som 
teoretisk utgångspunkt för denna studie. Vilka är förutsättningarna för ett pedagogiskt 
möte? Vad/vem kan läraren se?  

Det pedagogiska mötet  

Det goda mötet mellan lärare och elev är en kombination av kunskap och god vilja. von 
Wright (2000) skiljer på det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet.  
I det punktuella perspektivet är människorna åtskilda från varandra. Lärare och elev är 
fristående subjekt som man eftersträvar att föra närmare varandra. I det relationella 
perspektivet betraktas människan utifrån sin relation till den andre. Det kan se olika ut 
beroende på vilken den andre är. På det viset är människor i en ständig utveckling och 
framträder som handlande subjekt i möten med andra människor. Läraren är inte mot 
eleven utan ingår i en helhet tillsammans med eleven.  
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Om vi exempelvis betraktar förhållandet mellan lärare och elev utifrån ett punktuellt perspektiv, så behandlar vi 

dessa två individer som primärt åtskilda och polära, medan förhållandet mellan lärare och elev i ett relationellt 

perspektiv omfattar både en differentierad relation där läraren står mot eleven och en integrerad helhet där 

läraren utgör en helhet med eleven (von Wright, 2000, s.34). 

von Wright (2000) skriver om social interaktion och hänvisar till Meads syn på mening. 
Mead menar att relationen mellan ens egna handlingar och den andres respons på dessa, 
bygger på att man har en föreställning om hur den andre ska uppfatta handlingen. Det 
innebär att föreställningen uppstår innan den verkliga responsen sker. Vi måste därmed 
rikta uppmärksamhet på våra egna attityder, de styr våra föreställningar och i 
förlängningen hur vi handlar. Detta gör att det egna beteendet blir en respons på den 
stimuli som man själv har gett upphov till(a.a.).  
 
Ungdomars tänkande och självreflexion är något som utvecklas i sociala 
samspelsprocesser. Det är inte några egenskaper som människor besitter eller inte 
besitter. Dessa egenskaper förvärvas inte vid ett tillfälle utan utvecklas ständigt i 
samspel med andra människor. Att utveckla sitt själv är en moralisk process. Mead 
förklarar det som att en inre dialog förs där personen väljer och tar ställning till de olika 
inre rösterna (a.a). 

Utvidgning av medvetenhet 

Hur subjektiviteten tar form beskriver von Wright (2000) i tre skiften. I första skiftet, 
Från imitation till rekonstruktion, utvecklar hon tankar om att interaktionen är ett 
grundläggande fenomen i mänsklig kommunikation. I andra skiftet, Från medvetande 
till meningsskapande, argumenteras för att betrakta medvetandet som en relation. Från 
det förutsägbara till det oväntade, som är det tredje skiftet, handlar det om 
interaktionens obestämdhet och om möjligheterna till nyskapande (a.a.) 
 
Det första skiftet Från imitation till rekonstruktion är ett viktigt moment i interaktionen 
att kunna ta en annan persons perspektiv men detta förutsätter en medvetenhet om andra 
själv. Imitationen förutsätter en förmåga att sätta sig in i den andres situation och kan 
göras medvetet eller omedvetet. Det som verkar vara en imitation handlar om 
kommunikation och reflexion. Det är en process där personen rekonstruerar andra, 
därefter sig själv, och sätter sig sedan in i den andres situation för att ta den personens 
perspektiv (a.a.).  
 
För att förstå skeendet i intersubjektiviteten använder von Wright (2000) Meads 
begrepp gest. Gesten är en ofullbordad handling, en begynnande handling, på vilket den 
andre ska reagera. Gesten kan vara fysisk eller vokal. Gesten är social då den riktar sig 
till någon. Den som svarar på gesten ger inte respons på själva gesten utan på det som 
gesten betyder eller menar. Därför har gesten en dubbel betydelse i den sociala 
interaktionen. Då en individ reagerar på en annan persons gest genom att ge lämplig 
respons är det inte säkert att någon medvetenhet om mening uppstår. Det är först när 
attityden uppmärksammas, det vill säga skillnaden mellan sak (gest) och vad den 
betyder (den egna attityden) som medvetenhet uppstår.  

Det innebär att varje kommunikationssituation, varje konversation med gester, bidrar till skapandet och 

upprätthållandet av individernas själv (von Wright, 2000, s.89). 
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Självet utvecklas inte som en följd av påverkan utifrån och in utan genom den process 
som sker vid det reflexiva medvetandet. En förutsättning är att vi kan ta den andres 
attityd, att vi kan tolka den respons vi får på våra handlingar och inta en annans attityd 
gentemot oss själva (a.a.). 

Hur kan vi då bli medvetna om meningen med vad andra gör? I det andra skiftet Från 
medvetande till meningsskapande, hävdar Mead att det är först då man har en 
föreställning om den respons som gesten väcker hos den andre som medvetenhet om 
mening kan knytas till den egna gesten. Med detta menas att föreställningen uppstår 
innan själva responsen sker Därför måste vi vara medvetna om våra egna attityder som 
styr våra gester och därmed den föreställning den kan ge upphov till (a.a.). 

Den sociala meningen finner vi i vår egen respons. Vår respons finns att utläsa i våra 
tendenser till handling. Meningen erhåller vi genom vår reaktion på objektet, framförallt 
då det uppstår en konflikt som inte kan lösas med hjälp av befintlig mening. När vi blir 
tvungna att medvetet reflektera kan man säga att vår erfarenhet gör en (här använder 
von Wright Biestas uttryck) subjektiv vändning. I den stund som vi söker efter ny 
mening blir den också psykisk och källan till ny mening finner vi i våra tendenser till 
handling. Det innebär att så länge som en konflikt pågår mellan olika meningar så 
uttrycker dessa tendenser möjliga meningar.  Meningen finns inte i objektet utan i vår 
reaktion på objektet (a.a.). 

En förutsättning för att människor skall bli reflexiva är att de ingår i sociala situationer. 
En annan förutsättning är att man konfronteras med problem som gör skillnad det vill 
säga att man bryter vanor. von Wright (2000) hänvisar till Mead som menar att kunskap 
växer genom motsägelser i vår kunskap och att kunskapsutveckling sker genom konflikt 
eller konfrontation. I reflexionen mellan det som är vant och det som är annorlunda 
utvecklas medvetenheten (a.a.). 

Självmedvetenhet uppkommer genom den sociala interaktionsprocessen bland annat 
genom att man tar den andres attityd eller perspektiv. I och med att man blir medveten 
om den andres attityd kan individen själv bli medveten om meningen. Det som är 
betecknande för självmedvetande är att kunna distansera sig från sig själv och se sig så 
som en annan och att kunna betrakta sig själv som en medveten varelse. Det innebär att 
ha förmåga att kunna reflektera över vad som varit, vad som kan vara, kan bli och kunde 
varit. Det innebär också att kunna föregripa framtiden i föreställningar och idéer, hålla 
kvar erfarenheter i form av idéer och symboler, kunna relatera olika idéer till varandra. 
Det är alltså oerhört viktigt att kunna kommunicera kring erfarenheterna. Där av blir 
språket en viktig faktor (a.a.). 

I det tredje skiftet Från det förutsägbara till det oväntade, föreslår von Wright att 
intersubjektiviteten och den sociala handlingen ses som källa till människors 
meningsskapande och reflexiva tänkande. Detta genom ett skifte från det förutsägbara 
till det oväntade som handlar om människors möjligheter att förändra det som är givet 
ur det förflutna och vidga sitt själv i möten med andra. Genom att ta den andres 
perspektiv måste vi ge avkall på de egna föreställningarna. I och med att vi tar den 
andres perspektiv så vidgar vi vår egen medvetenhet. von Wright (2000) tolkar det som 
att vi därmed blir mindre egocentriska. När vi tar andras perspektiv så införlivar vi 
dessa i våra själv det vill säga vi omskapar oss själva. I samma utsträckning som 
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perspektivtagandet dödar något av det förflutna självet så bidrar det till födelsen av det 
nya självet. Språket har stor betydelse i kommunikationsprocessen. Det avgörande är att 
vi i sociala situationer, i konkreta möten med andra, kan ta en annans roll som gör att vi 
införlivar och samordnar den andres perspektiv och den andres handlingar med vårt eget 
(a.a.). 

Självets utveckling 

Självet innehåller två aspekter I och me. I är det subjektiva perspektivet när jag upplever 
och när jag är i handling medan me är då individen lär sig se sig själv med andras ögon. 
Självet kan aldrig uppenbara sig i medvetandet som ett I utan är alltid ett me. 
Självmedvetenheten uppstår genom förmågan att tala med sig själv, ett samspel eller 
reflexion mellan I och Me (a.a.).  

Intersubjektiviteten är den källa ur vilket medvetandet och självet uppstår och formeras. 
En förutsättning för att människor skall kunna formulera en egen aktiv subjektivitet, en 
personlighet, ett själv är att kommunikation och mellanmänskligt samspel finns. Denna 
intersubjektivitet är beroende av sociala interaktionsstrukturer för att kunna vara öppen 
och föränderlig. Självet är en del av den mänskliga livsprocessen, den står i relation 
både till det kognitiva som till det emotionella. Självet står också i relation till det 
moraliska, etiska, andliga och kroppsliga. Det kan vara svårt att fånga en människas 
själv eftersom vi kan anpassa oss, koordinera våra handlingar och har förmåga till 
nyskapande. I den sociala situationen blir det möjligt att bli medveten om mening, vilket 
kan ändra det reflexiva tänkandet och förändra medvetandet. Meningen konstrueras  
gemensamt i interaktionen. Den kan inte överräckas eller mottas eftersom den bildas av 
deltagarna i den gemensamma processen (a.a.).  

Slutna och öppna människor 

von Wright (2000) tecknar två uppfattningar om mänsklig subjektivitet, den slutna 
människan, homo clausus och den öppna människan, homines aperti. Den slutna 
människan upplever omvärldens yttre som ett angrepp mot sitt oantastliga inre. Detta 
inre framträder tydligast när vi känner oss kränkta eller förorättade i vårt innersta. Det 
egna självet sätts i centrum, i mitten av sin verklighetsuppfattning och har därmed en 
egocentrisk självbild. Den öppna människan kan inte karaktäriseras som en enskild 
person då tonvikten ligger vid relationen. Den enskilda människan får inte en så 
betydelsefull betoning utan uppmärksamheten är mer inriktad mot medvetenheten 
mellan människor istället för i en människa. Mitt själv organiseras och framträder i 
sociala sammanhang, jag blir den jag är i möte med andra. Uppmärksamheten förskjuts 
från det egna ”inre” till det som sker mellan människor. Det innebär ett mångfacetterat 
nätverk av beroenderelationer (a.a.). 

I undervisningssituationen sker också en förskjutning till undervisningsfiguration. Då 
denna består av ett nätverk av människor som är hänvisade till och beroende av 
varandra. De enskilda deltagarna bidrar var och en till hur väl verksamheten fungerar. 
Figurationen är beroende av mångfald men kan samtidigt ge utrymme för individuella 
variationer som kan påverka processen. Ingen människa är den andra lik men ingår i 
nätverket av intersubjektivitet. I undervisningsfigurationen synliggörs de skeenden som 
bidrar till ”hur det blir” i relationen mellan lärare och elever. Den känsliga 
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maktbalansen i relationerna kan också synliggöras då makten kan förflyttas mellan 
deltagarna till skillnad mot en hierarkisk modell. Maktbalansen kan ändras och så snart 
en förändring sker så påverkas även de andra deltagarna. Hur lärare ser på en situation 
kan ses i hur läraren beskriver situationen. Om en lärare till exempel beskriver en 
situation där en elev är pratsam och störande, säger hon inte att det är en elev som är 
pratig utan att det är pratsamt på lektionen. Då läraren ser att hon själv är en del av 
undervisningsfigurationen (a.a.). 

Vår unika identitet fastställs i gemenskapen med andra människor. Det är en ständigt 
pågående process, socialisationsprocessen. Alltså bildas subjektiviteten genom att ingå i 
intersubjektiva sociala situationer och mellanmänskliga möten. Vi upprätthåller vår 
subjektivitet genom att visa den i handling och samtal. I och med den inre dialogen 
mellan I och Me kommer socialisationsprocessen inte att kunna påverka den egna 
utvecklingen hur som helst. Vi grundar vår förståelse av handling i en gemensam social 
och kommunikativ miljö. Genom handling skapas både skillnaden och gemenskapen. 
Den enskilda människan blir Någon först bland andra handlande människor. Jag berättar 
vem jag är genom att tala och handla. Språket blir då en viktig aspekt för att beskriva det 
specifikt mänskliga (a.a.).  

I undervisningssituationen kan läraren förhålla sig på olika sätt. När läraren utgår från 
ett punktuellt perspektiv, har läraren en sluten uppfattning om människan, läraren ser 
slutna elever. Antagandet om eleverna bygger på lärarens fokusering att eleverna är en 
mängd subjekt som kan kommunicera och interagera, en grupp av elever. Då läraren 
riktar uppmärksamhet mot den enskilde eleven som läroplanen föreskriver bedöms 
eleven i relation till ”Eleven”, ett ideal. Detta är ett ideal som inte alla elever är 
förunnade att uppnå. Då det ideala målet inte kan uppnås av alla elever blir en godtagbar 
variation på idealet ”genomsnittet”. Eftersom endast ett fåtal kan uppnå idealet så är 
genomsnittet gott nog. Då läraren vill utgå från den enskilde eleven blir den första 
uppgiften att bestämma elevens position i förhållande till den ideale eleven. Var på 
utvecklingslinjen befinner sig eleven? När detta är gjort kan läraren formulera planer 
och mål och starta den process som ska leda eleven till målet. Läraren kan på detta sätt 
rikta uppmärksamheten mot den enskilde eleven även om de är många. Läraren frågar 
sig hur kan jag göra för att få eleven till målet. Koncentrationen blir att få eleven till det 
den borde bli. Lösningen sitter i elevens utvecklingsmöjligheter, metoden för elevens 
väg till idealet Eleven blir elevens självförverkligande och självutveckling (a.a.).  

Om läraren istället enligt von Wright (2000) utgår från öppna elever, utgår hon också 
från varje elevs förutsättning. Läraren riktar också uppmärksamheten mot eleven som 
ett enskilt subjekt men den enskilda elevens subjekt är inte summan av den enskilde 
elevens egenskaper. Den enskilda eleven visar sig inte i sina egenskaper, i vilken 
kunskap hon besitter eller andra förmågor. Istället ska läraren kunna inta elevens 
perspektiv och kunna växla mellan ömsom sin egen och ömsom elevens perspektiv. 
Läraren blir således delaktig i de fenomen hos eleven som hon möter. När läraren då 
utgår från varje elevs behov kan de förändras beroende på situation därför att de är 
knutna till ett sammanhang (a.a.). 

Hur kan läraren i det pedagogiska mötet se skillnad på vad eller vem? När läraren utgår 
från det punktuella perspektivet frågar hon sig, vad kan eleven, vad kan eleven inte, 
vilka möjligheter och begåvningar har eleven. Läraren ser eleven som individ men 
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intresserar sig i första hand för elevens utvecklingsmöjligheter. Läraren försöker skapa 
möjligast goda förutsättningar för utveckling och lärande. Lösningen blir då att rikta 
uppmärksamheten på elevens problem och vilka åtgärder som behövs för att lösa dem. 
Detta kan innebära att råda bot på den enskilde elevens problem, beteenden och vanor 
som den enskilde eleven har. Det kan också vara att ändra på de omständigheter som 
eleven befinner sig i. Lärarens viktiga uppgift är att rätta till bristen. Läraren ser sig som 
en handledare eller vägvisare i det punktuella perspektivet. Samtidigt har läraren en 
ambition att ingå i all interaktion som sker och hanterar individualiseringsprocessen 
som en mängd interaktionssituationer mellan sig själv och varje elev. Detta kan leda till 
att läraren ställer orimliga krav på sig själv att förutspå vad som är orsak och verkan. 
Lärarens fokus blir då riktad mot sig själv som ett vad, genom att ta ansvar för de 
sociala relationerna och sätter sig själv i centrum för undervisningssituationen (a.a.).  

I det relationella perspektivet riktas uppmärksamheten mot elevens unika individualitet, 
mångfalden synliggörs. Läraren respekterar ”mellanrummet” som en mötesplats som är 
oförutsägbar. Läraren kan aldrig säga vem eleven är eftersom både eleven och läraren 
förändras i processen. Varken lärare eller elev kan slå sig till ro med att veta vem den 
andre är utan måste leva i det obestämda. Lärarens förhållningssätt är då att intressera 
sig för vad och vem eleven är, hur hon tänker och hur hon uppfattar olika fenomen. 
Svaret finner då inte läraren i eleven utan i relationen som uppstår mellan dem i den 
gemensamma handlingen. Läraren behöver förutom att fråga sig vem eleven är också 
ställa sig frågan vem eleven kan vara. Vem eleven kan vara finns inte i det eleven är 
eller i det hon kan tänkas bli utan i relationen mellan lärare och elev. Eftersom både 
lärare och elev är i utveckling. Detta innebär att läraren blir delaktig i den pedagogiska 
figurationen. Läraren måste träda ur centrum och i mötet med andra även avslöja vem 
hon är (a.a.). 

Sammanfattning 

Den teoretiska ramen utgår från von Wrights (2000) begrepp Vad eller Vem. Begreppet 
Vad används när läraren intar ett punktuellt perspektiv och utgår från elevens problem 
och försöker hjälpa eleven utifrån dennes behov till att bli den ideale eleven. Begreppet 
Vem används när läraren intar ett relationellt perspektiv och ser sig själv som en del i 
relationen och den process som sker i elevens lärande.  
Von Wright beskriver hur subjektiviteten tar form i tre skiften. I första skiftet, Från 
imitation till rekonstruktion, beskrivs interaktionens förutsättningar. Detta handlar om 
att vara medveten om sig själv och sina föreställningar för att kunna sätta sig in i andras 
perspektiv. Medvetenheten handlar om att ha insikt om att våra egna attityder styr när vi 
säger eller gör något och därmed den respons vi får tillbaka. I det andra skiftet, Från 
medvetande till meningsskapande, beskrivs den självmedvetenhet som uppkommer vid 
reflektion i sociala interaktionsprocesser.  I tredje skiftet, Från det förutsägbara till det 
oväntade, beskrivs hur våra föreställningar kan ändras i och med att vi tagit den andres 
perspektiv och därmed ändrat vårt eget sätt att tänka. Självmedvetenheten uppstår 
genom förmågan att tala med sig själv i ett samspel eller reflexion mellan I och Me. 
Mänsklig subjektivitet framställs som den slutna människan, homo clausus som utgår 
från sig själv och sin självbild och den öppna människan, homines aperti som är mer 
inriktad på relationen mellan människor istället för i sig själv. Undervisningssituationen 
kan förskjutas till en undervisningsfiguration där maktförhållandet delas mellan dem 
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som ingår om läraren har intagit ett relationellt perspektiv. I ett punktuellt perspektiv är 
det läraren som har makten. Om läraren ser eleven som ett Vad eller Vem beror på hur 
läraren ser på sig själv och vilket förhållningssätt hon/han intar gentemot eleven. 

Syfte och frågeställningar 
Denna studie fokuserar på ungdomars lärande i relation till andra människor under deras 
utbildning. Min teoretiska utgångspunkt är Moira von Wrights perspektiv på det 
pedagogiska mötet. Syftet med studien är att undersöka det pedagogiska mötet inom 
gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. Vilka olika typer av möten upplever en elev och 
hur påverkas hon/han av dessa?  

Metod - Den kvalitativa forskningsintervjun 

Jag var intresserad av att försöka förstå vad den enskilde eleven tänkte och kände och 
att försöka urskilja om något mönster fanns dem emellan. För att uppnå mitt syfte valde 
jag en kvalitativ metod som utgångspunkt, varvid jag valde att göra intervjuer. I den 
kvalitativa studien kan jag ställa till synes enkla frågor men få innehållsrika och 
komplexa svar. Den kvalitativa studien bygger på förståelse av upplevelserna och att 
finna mönster av upplevelser och erfarenheter (Trost 2005). 

Teoretisk utgångspunkt 

Lantz (1993) beskriver kvalitativ ansats som att undersöka det vardagligas meningsnivå. 
Händelsernas innebörd söks av undersökaren genom att studera ett fenomen i sitt 
sammanhang. Det är meningen att forskaren ska ta hänsyn till sammanhanget och vad 
den har för betydelse. Det är kunskap i sitt sammanhang som ger förståelse. Jag 
planerade därför att genomföra intervjuer med ungdomar som gick sista året på 
Omvårdnadsprogrammet, i och med att jag själv hade arbetat som vårdlärare på 
Omvårdnadsprogrammet och har erfarenhet av gymnasiets utbildningar. Lantz (1993) 
beskriver hur den kvalitativa analysen kan göras utifrån en öppen eller öppen riktad 
intervju. Denna analys ger en möjlighet att öka förståelsen för nya fenomen. Utifrån 
enskilda fall kan modeller byggas upp som kan belysa fenomenet ur ett nytt perspektiv. 
Detta gör att också mycket komplexa sammanhang kan analyseras och differentieras 
vilket leder till nya slutsatser. Det som avgör användning av angreppssätt är vilket mål 
undersökningen har (a.a.). 

Den öppna intervjun syftar till att förstå meningen med fenomen i relation till 
respondentens förförståelse fortsätter Lantz (1993). Den är beskrivande och fokuserad 
på bestämda teman men också öppen för flertydigheter och förändringar. Samspelet 
mellan intervjuare och respondent får stor betydelse. Intervjuaren ska fånga 
respondentens sätt att gestalta fenomenet utifrån den personens erfarenhet (a.a.). Jag 
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förberedde mig genom att göra en intervjuguide. I den hade jag gjort först en inledande 
fråga om varför ungdomarna sökte Omvårdnadsprogrammet. Min tanke var att få dem 
att minnas hur det var när de började och få en naturlig ingång till ett mer fördjupat 
samtal. Mitt mål med intervjuer var att skapa en relation så att ungdomarna ville berätta 
för mig om de möten som hade varit betydelsefulla för dem under utbildningens gång. 
En provintervju gjordes med en elev på Omvårdnadsprogrammet på den skola där jag 
själv arbetar.  Provintervjun hjälpte mig att inse att om jag skulle få tillräckligt 
beskrivande svar så måste jag ställa många fördjupade följdfrågor. 

Intervjuer kan också göras standardiserade och/eller strukturerade enligt Trost (2005).  
I den standardiserade intervjun är frågorna och situationen likadan för alla. Vid hög grad 
av standardisering läser intervjuaren upp frågorna med samma tonfall, exakt enligt 
formulering utan att ge någon förklaring. De standardiserade intervjuerna används 
framförallt vid kvantitativa studier (a.a.). Eftersom jag valt en kvalitativ studie passade 
detta inte mig. Vid låg grad av standardisering menar Trost (2005) att intervjuaren ska 
formulera sig efter den intervjuades språkbruk. Frågorna tas i den ordning som passar 
den intervjuade och följdfrågorna formuleras beroende på den intervjuades svar. Jag 
valde att ha halvstrukturerade frågor. I min intervjuguide hade jag gjort ett antal 
övergripande frågor men var beredd på att jag nog måste göra följdfrågor beroende på 
vilka svar jag skulle få i samtalet med ungdomarna. Vid en helt öppen intervju är 
frågorna ostrukturerade och den intervjuade bestämmer vilken struktur svaret får. Jag 
hade bestämt att samtalet skulle handla om deras pedagogiska möten och inte bära iväg 
åt något annat håll, därmed använde jag mig av en hög grad av strukturering                
(se bilaga 3 ).  

Urval 

I en kvalitativ studie är inte urvalet representativt i statistisk mening. Det viktiga är att 
finna ett mönster oavsett om det är en eller flera som uppvisar detta mönster. Urvalet 
bestäms utifrån vilken verklighet som ska undersökas i mitt fall gymnasieskolans 
Omvårdnadsprogram. Däremot är kvaliteten på intervjuerna avgörande för vilket 
resultat som kommer fram (Trost, 2005). 
De intervjuade är elever som går sista året på Omvårdnadsprogrammet och de har alla 
fyllt 18 år, några har till och med hunnit fylla nitton år. Jag hade först pratat med rektor 
på den aktuella skolan och gjort en förfrågan om det skulle vara möjligt att göra en 
studie av hur deras elever på Omvårdnadsprogrammet har upplevt utbildningen. 
Rektorn var positiv till detta varvid jag skrev ett brev riktat till lärarna på 
Omvårdnadsprogrammet och ett separat brev riktat till eleverna (se bilaga 1 och 2). 
Rektor gav brevet till en av lärarna på Omvårdnadsprogrammet som var kontaktlärare 
och undervisade i årskurs tre på Omvårdnadsprogrammet. Läraren läste upp brevet för 
eleverna i sin klass som gick utbildningens sista år. Ingen elev var först intresserad av 
att delta men läraren såg ett värde i att få en slags utvärdering av utbildningen. I 
dialogen om värdet att få en studie genomförd om hur eleverna såg på sin utbildning 
ändrade några elever uppfattning. Sju elever bestämde sig då att vara med i 
undersökningen om det skedde på lektionstid. 

 13



 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under april och maj månad 2007. Jag använde mig av en 
intervjuguide med halvstrukturerade frågor. Denna gjorde jag för att läsa igenom strax 
innan intervjun och få en snabb överblick och komma in i tankarna igen. Läraren på 
skolan mötte mig och anvisade ett grupprum som de brukade använda för enskilda 
samtal. Därefter följde jag med till klassrummet och hälsade på eleverna och läraren 
frågade vem som ville börja bli intervjuad. Intervjuerna genomfördes vid tre tillfällen 
och varje intervju varade mellan 30 och 55 min.  

I ett interaktionistiskt perspektiv är det inte fråga om ett utbyte av synsätt eller åsikter 
utan intervjuaren söker även efter den intervjuades beteende och känslor. Hos den 
intervjuade finns kvar en större erfarenhet och förståelse för sig själv och intervjuaren 
har kvar det som han varseblivit av den intervjuades svar. Detta kan vara både verbalt 
som icke-verbalt menar Trost ( 2005). För att jag skulle kunna koncentrera mig på 
samtalet, både det eleven sa, men också uttryckte med sitt kroppsspråk, valde jag att 
spela in intervjuerna med Mp3-spelare istället för att ta anteckningar under pågående 
samtal. Jag ville också kunna föra ett samtal genom att bekräfta att jag uppfattat vad de 
berättade. Det är viktigt att intervjuaren är tillåtande så att den intervjuade inte känner 
sig hämmad. Detta kan ske genom att intervjuaren ställer följfrågor, är intresserad av 
vad personen har att säga och verkligen försöker förstå vad personen berättar. Trost 
(2005) anser att det rör sig om två relationer, intervjuarens relation till den intervjuade 
och den intervjuades relation till intervjuaren, en interaktion dem emellan där ansvaret 
till stor del ligger på intervjuaren. Därför måste jag som intervjuare vara öppen och även 
visa med mitt kroppsspråk att jag är intresserad av vad de har att säga. 

 

Intervjuaren skall försöka få svar på frågan hur, hellre än på varför. Det är också den 
intervjuades bevekelsegrunder, hur han/hon tänker och handlar eller beter sig som 
intervjuaren skall söka svar efter. Trost (2005) skiljer också på samtal och intervju och 
att den intervjuade gärna ska uppfatta intervjun som ett samtal. Jag började intervjuerna 
med att samtala om lite allmänna saker samtidigt som jag informerade mig om deras 
namn och ålder och att de ville delta i studien. Jag berättade vem jag var och lite allmänt 
om studiens syfte och att deras namn inte skulle kunna spåras. Därefter ställde jag en 
inledande fråga om bakgrunden till att de sökt omvårdnadsprogrammet. Mitt syfte var 
att skapa en god relation, visa att jag var intresserad för att få så uttömmande svar som 
möjligt.  

I en intervju är det intervjuaren som ställer frågor, vill ha reda på den intervjuades 
åsikter, handlingar och känslor. Däremot skall intervjuaren inte dela med sig av sina 
egna åsikter annat än i mycket begränsad utsträckning skriver Trost (2005). Jag försökte 
att inte säga så mycket utan säga ”uhm” och ”jaa” för att få dem att fortsätta berätta. 
Trots att intervjuaren och den intervjuade kan ha helt olika föreställningsvärldar och sätt 
att resonera och känna så skall intervjuaren försöka sätta sig in i den intervjuades sätt att 
tänka. Detta görs bäst genom frågor som vad de gjorde, vilka handlingar eller beteenden 
som skedde i en viss situation istället för att fråga om vad de kände eller upplevde (a.a.). 
Jag bad dem berätta om möten som de mindes för att sedan fortsätta med om de kom på 
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något mer möte som de särskilt kom ihåg. Det var ofta vid den senare delen i intervjun 
som de hunnit tänka efter lite, kom ihåg mer och kunde berätta mer utförligt. 

Utskrift av intervjuer 

Nästa steg är att renskriva intervjuerna. Jag skrev ut varje intervju ord för ord. Mina 
egna svar och hummanden kursiverades för att särskiljas från intervjupersonen. Om det 
var något ord som de särskilt betonade gjorde jag en understrykning av ordet. Pauser 
streckades med punkter. Vid citatredovisning har jag redigerat materialet något, tagit 
bort små pauser och skrivit kommatecken och gjort läsvänliga meningar. Jag har också 
tagit bort ord som upprepades och ibland ord som ”typ” och ”liksom”. I arbetet med 
renskrivning av materialet funderar man samtidigt över vad man sett och hört under 
intervjuns gång. Trost (2005) menar att analysarbetet sker med hjälp av fantasi och 
kreativitet i kvalitativa studier. Han jämför med kvantitativa studier där dataprogram, 
tabeller och statistik används som hjälpmedel. 

Analys och bearbetning 

Hur skall sedan allt material bearbetas? Trost (2005) hänvisar till tre steg i arbetet med 
data. Det första är att samla in data, det andra är att analysera detta material och det 
tredje är att tolka detsamma. Insamlandet kan göras genom kvalitativa intervjuer. Vid 
intervjuerna ska intervjuaren vara så nyfiken som möjligt. Intervjuaren skall också 
försöka vara kreativ. Trost (2005) använder hellre verbet kreera för att visa att det 
handlar om ett beteende och inte en egenskap. Ett beteende kan förändras och det 
innebär att kreera är något som kan tränas upp. Att vara nyfiken och kreativ gäller inte 
bara under själva intervjun utan även under bearbetningen av materialet. Analysen kan 
börja redan under själva intervjun men det behövs också distans till materialet (a.a.). Jag 
började redan under intervjuerna märka att det var vissa möten som varje elev nämnde. 
Att kategorisera dessa möten kunde jag sedan göra ganska enkelt när jag hade renskrivit 
intervjuerna. Själva analysarbetet behöver också göras i lugn och ro. Däremot kommer 
goda idéer upp vid andra tillfällen och i andra sammanhang. De goda idéerna skall alltid 
tas till vara oavsett när de dyker upp och noteras för att användas i det fortsatta arbetet 
menar Trost (2005). Jag märkte också att när jag lät det ligga över natten så såg jag 
klarare på materialet nästa morgon (a.a.). 

När det gäller kvalitativa arbeten finns det inga gemensamma spelregler. Bearbetning, 
analys och tolkning är utifrån den enskilde personens utgångspunkt. Vilka olika slags 
mönster eller kategorier som urskiljs kan bli olika beroende på syftet. Dock skall inte 
materialet övertolkas och inte ”läsas mellan raderna”. Intervjuaren skall försöka sätta sig 
in i vad som är logiskt för intervjupersonen trots att det ibland kan upplevas som att 
man får motsägelsefulla svar. Det finns många sätt att bearbeta materialet på. Vilket 
som väljs beror på hur man vill arbeta. Ett sätt kan vara att läsa igenom det utskrivna 
materialet, färglägga eller skriva stickord som hjälp vid letandet efter mönster eller 
annat intressant. Det är viktigt att vara öppen för andra tolkningar än det som är mest 
uppenbart genom att fråga sig vad betyder egentligen det här? Det gäller att kunna visa 
att det intressanta verkligen är intressant (a.a.). Under arbetets gång med utskrifter 
började jag urskilja vissa teman i materialet. Trost (2005) menar att vilka teman som 
urskiljs utgår ifrån intervjuarens utgångspunkt. Dessa kan redan börja urskiljas under 
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intervjuerna men att vid bearbetning av materialet kan ytterligare aspekter urskiljas 
(a.a.). Dessa teman av möten som jag började urskilja kunde sedan delas in i fem teman. 

Det som sker, sägs och utspelas i intervjun är föremål för tolkning menar Trost (2005). 
Tolkningen görs utifrån den erfarenhet man har, det samhälle och kultur man lever i och 
sätts in i ett meningsfullt sammanhang. Tolkning görs också utifrån förväntningar, 
önskningar och det egna inre referenssystemet. Tolkning innebär att begripliggöra en 
komplex värld och göra den hanterlig. Undersökningens genomförande kommer att bero 
på två aspekter. Dels på den teoretiska förförståelsen, dels på den ömsesidiga påverkan 
som finns mellan intervjuare och respondent. Tolkningar kan göras med hjälp av 
teoretiska verktyg. Tolkning kan göras ord-för-ord eller linje-för-linje. Vid 
genomläsning eller avlyssnandet av materialet observeras om något enstaka ord eller 
ordsammansättningar upprepas flera gånger (a.a.). Vid noggrann genomläsning av 
intervjuerna gjorde jag en markering i kanten för vilket tema stycket handlade om. K för 
kompisar, H för handledare, L för lärare, P för patient och S för självfunderingar. Här 
kan det vara dags att vara nyfiken och fundera på om det betyder något mer skriver 
Trost (2005) än det som är ytligt och uppenbart. Det kan vara om ordet är vanligt för 
den åldern eller vad personen menar med ordet. Det finns andra sätt att göra tolkningar 
som att förutom att se på ord och ordsammansättningar också se på hela satser eller 
meningar. Det finns kanske intressanta uttryckssätt som väcker nyfikenhet speciellt om 
de återkommer flera gånger under intervjun. Ett tredje sätt är att se på hela intervjun, 
vad säger den? Är det något som är intressant som helhet som kan tolkas vidare (a.a.)?  

Efter att jag gjort indelningen i teman läste jag igenom alla stycken som handlade om ett 
tema, till exempel kompisar, och kunde då urskilja några andra aspekter som eleverna 
hade funderingar kring. De olika aspekterna redovisar jag under respektive tema av 
möten. Jag hade några dagars uppehåll då och då och återvände till materialet och de 
första tankarna och idéerna över aspekter kunde sedan finjusteras och fördjupas 
ytterliggare. Det gäller att var nyfiken på materialet enligt Trost (2005), materialet kan 
tolkas utifrån enstaka ord, meningar och som helhet. Jag har både läst materialet som 
helhet men också gått in och fördjupat mig i de olika delarna, i de teman som kunde 
urskiljas varvid också olika aspekter växte fram. Sedan har jag återvänt till materialet 
som helhet igen men utifrån temat som utgångspunkt. Denna pendling mellan del och 
helhet är en viktig aspekt i hermeneutiska bearbetningar. Jag vill dock påpeka att det i 
denna studie inte är fråga om hermeneutiska tolkningar, som är mer djupgående. 

Den teoretiska anknytningen gjorde jag med hjälp av de citat som jag tyckte tydligast 
påvisade de olika teoretiska aspekterna. Dessa aspekter kunde ses vid flera olika möten 
men för att det inte skulle bli upprepningar valde jag att tydliggöra de teoretiska 
aspekterna i de möten där de blev bäst synliggjorda. 

Etiska aspekter 

Provintervjun som genomfördes användes inte i resultatet. Den användes endast som en 
förstudie för att se om intervjuguiden var genomtänkt. Detta för att personen som ställde 
upp på provintervjun var elev på den skola som jag arbetar. Jag ville inte göra en 
undersökning på min egen skola då både lärare och elever står i en beroende situation 
till mig eftersom jag arbetar som rektor.  
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Eleverna som deltog i studien var över 18 år både för att de själva skulle kunna ta beslut 
om de ville vara med i studien men också för att de skulle vara i slutet av sin utbildning.  
Jag frågade också efter deras samtycke vid början av intervjun. Ingen forskning i 
världen kan vara så viktig att man inte kan ta hänsyn till de etiska kraven säger Trost 
(2005). I resultatet har jag också fingerat deras namn för att de inte skall kunna kännas 
igen. Jag har ändå valt att använda ungdomsnamn som är vanliga idag. Speciellt då jag 
beskriver relationer vill jag framhålla texten på ett personligt sätt. Ungdomarna frågade 
om när jag skulle bli färdig med studien och om de kunde få läsa den vilket jag svarade 
att det inte var möjligt. Främst för att jag visste att det skulle ta tid innan jag blev färdig 
och att ungdomarna skulle sluta skolan inom en månad. Här menar Trost (2005) att när 
intervjun är genomförd så är den undersökningsledarens egendom. Däremot skall 
materialet handhas med respekt för den intervjuades integritet. 

Jag skrev rent intervjuerna ord för ord och med punkter för pausar och kursivt för mina 
egna svar. När jag sedan klippte ur citaten så friserade jag meningarna något. Detta för 
att talspråket kan se väldigt ”fel” ut i skrift och tolkas som att personen inte behärskar 
språket så väl. Trost (2005) skriver att man skall respektera den intervjuade och dennes 
integritet. Det kan uppfattas som kränkande att göra direkta citat från talspråket. 
Meningarna koncentrerades och småord och upprepningar togs bort så att det blev 
läsbara citat. Men jag har inte friserat för mycket då jag ändå vill att framtoningen skall 
vara ungdomars språk och inte ett högtravande svenskt skriftspråk.   

Ungdomarna har berättat om många händelser som de varit med om under sin 
utbildning. Jag har valt citat som är tydliga men inte visar på vilken lärare eller 
arbetsplats som det handlar om. Mina avsikter är inte att någon person skall känna sig 
utpekad på något sätt utan att studien istället skall ge en ökad förståelse för hur dessa 
ungdomar upplevde sin utbildning. Trots detta menar Trost (2005) att den egna 
personen eller någon närstående ändå kan känna igen sig i vissa ord eller utryck om den 
skulle läsa studien. 

Resultat 
Det är många saker som påverkat ungdomarna under deras utbildningstid men vid 
analysen kunde fem teman urskiljas om vilka möten som var vanligt förekommande och 
som hade påverkat dem. Dessa är mötet med kompisar, mötet med lärare, mötet med 
handledare, mötet med patienter och mötet med självet. Under varje tema urskiljs olika 
aspekter av dessa möten som haft betydelse för ungdomarnas lärande och utveckling. 
Därefter görs en sammanfattning där jag knyter an till den teoretiska ramen. 

Mötet med kompisar 
Ungdomarna beskriver i studien att kamraterna haft stor betydelse under utbildningen. 
Några har börjat utbildningen tillsammans med kompisar som de kände medan andra 
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inte har känt någon från början. Klassen var mycket större i årskurs ett och har minskat 
betydligt i antal till årskurs tre.  

Kompisar ger trygghet 

Under dessa tre år har ungdomarna i gruppen blivit oerhört trygga med varandra. Många 
ungdomar har slutat och de som blivit kvar har lärt känna varandra och umgås även med 
varandra på fritiden. De gör saker tillsammans och kan vara med vem som helst. Minna 
beskriver det så här: 

För nu känns det som alla är kompisar med alla, ja vi umgås på fritiden och så där och det gör mycket tror jag. 

I och med att det inte är några uppdelningar i klassen utan att alla kan vara med vem 
som helst så skapar det en trygghet. Tryggheten i relationen jämför Rebecka med att det 
är som i en familj. 

Man blir som en liten familj för man träffas ju så mycket och vi träffas på fritiden också. 

En del ungdomar var lite blyga i början men fann först några kompisar sedan flera, till 
att hela klassen umgås vilket gjort att ungdomarna vågar vara sig själva. Så här 
beskriver Anna: 

Man var ganska blyg för att vissa inte hörde vad jag sa. Då började jag vara med två tjejer i klassen direkt och 

dom liksom tog hand om en. Jag är rätt så blyg som sagt men det har känts bra ända sen dess att ändå hitta på 

trygga punkter men nu är det ju liksom hela klassen som man känner sig trygg med. 

Av kompisar lär man acceptans 

Ungdomarna har lärt sig mycket om människor i utbildningen och delvis har de lärt sig 
av varandra. Redan från början upptäckte de olikheterna t ex med målsättningen för att 
gå utbildningen. Här är Malins version: 

Det har varit många som hoppat av och som inte var liksom sugna på att gå och jobba som undersköterskor över 

huvud taget eller något liknande utan de kom in för att de hade låga poäng och det var det enda de kom in på 

ungefär. Det har jag lärt mig att det finns många olika människor. 

Anna beskriver att i Omvårdnadskurserna har de fått lära sig att acceptera och förstå 
andra människor. Det är inte bara innehållet i kurserna som gjort att hon kommit fram 
till detta utan också relationer till klasskamraterna har varit en bidragande orsak: 

Det som jag tycker är så jättebra med omvårdnad egentligen det är att vi lär oss acceptera och respektera folk 

mer än i andra ämnen. Jag skulle tro att det mest är utbildningen men ändå också att det blev en så liten klass jag 

tror att vi har lärt oss mer respekt och att acceptera olika saker och antigen liksom att vi gått det här jag tror 

verkligen det.  

Av kompisar lär man sig att samverka 

Att lära sig samverka har inte gått helt smärtfritt det har varit många konflikter och till 
och med bråk med slag i dörrar, hårda ord och dålig stämning. Själva konflikten kan 
också vara en utgångspunkt för lärande och i att utveckla förståelse för olika sätt att 
tänka och resonera. Genom kompisarna lär de sig av det som inte fungerar så bra. 
Denna konflikt blev början till flera diskussioner om hur stämningen var i klassen och 
hur ungdomarnas skulle vara mot varandra för att de skulle trivas och kunna arbeta bra 
ihop. 
Så här beskriver Rebecka detta tillfälle: 

 18



 

Så kommer jag ihåg en annan gång när det vart bråk i klassen det var innan vi blev så här några, utan vi var flera 

personer. Så var det två stycken som bråkade, det var fyra stycken som bråkade … och så var vi två grupper och 

så blev det hela klassen. Så hela klassen stod och grät för att dom var så arga på varann skrek och slog i dörrar 

och skrek och allting… 

Vid ett annat tillfälle förstod Rebecca att hon själv var del i ett missförstånd: 
Allting det var ju som ett stort missförstånd alltihopa och jag tyckte jag hade helt rätt det hade jag också det var 

bara att jag lyssnade inte. 

I årskurs tre skall ett projektarbete utföras i en grupp om 3-5 ungdomar. Syftet med 
projektarbetet är att träna sig i forskningsprocessens faser men också i att samverka med 
varandra till ett gemensamt resultat. 
Linda beskriver vilka lärdomar hon dragit av att göra projektarbetet: 

Det gick ju inte så bra för vår grupp, just det här med kommunikationerna, ansvarstagande och så där. Det lärde 

mig mycket om att när man ska lägga upp ett projektarbete och redan från början sätta upp mål så här skall vi 

göra och alla måste vara beredda på att man måste prioritera detta just nu annars kommer det inte att funka. 

Kompisarnas del i den egna utvecklingen 

Ungdomarna har utvecklats mycket under utbildningens gång. Även kompisarna har 
varit medhjälpare till den utvecklingen. Rebecka är själv medveten om det och säger så 
här: 

Mina viktigaste lärdomar…vad svårt….det är ju… jag tror det är kompisarna faktiskt…för dom man formas ju 

…eftersom vi är så liten klass vi är ju bara 13 personer, vi är nästan som en liten familj vi umgås också på 

fritiden. Så då blir det ju så att dom formar ju en lite grann, på det sättet man själv vill eller så. 

Linda märker att hon inte tänker på samma sätt som sina kompisar på andra program 
längre. Det är inte lika viktigt att tillhöra de populära och trendiga ”innekompisarna” 
längre. Materiella ting har inte lika stor betydelse utan det är viktigare att få vara sig 
själv och att utveckla den egna personligheten. 

Man blir liksom så stressad av andra människor. Det tyckte jag väldigt mycket förut när jag umgicks med väldigt 

populära människor och så där p g a idrotten. Då tyckte jag att jag kände igen det där stresset, rätta kläder och 

folk som man ska umgås med och man ska dit och det är det man ska på och vad man ska göra i framtiden och 

det kändes så stressigt …jag tyckte inte om det. 

Rebecca jämför sin utbildning med kompisar som går Samhällsvetenskapliga 
programmet. Den stora skillnaden upplever hon att den arbetsplatsförlagda utbildningen 
är men också arbetssätt och examinationsformer. 

Jag tror att dom flesta egentligen skulle behöva ha praktik för när man kommer ut från samhäll man vet ju ändå 

inte vad man vill göra man har ju bara läst massa saker…så om dom också verkligen fick ha praktik och prova 

på olika saker …kanske det skulle bli på ett helt annat sätt…för dom jobbar ju jättehårt dom gör det faktiskt dom 

har jämt prov vi har aldrig prov dom har alltid prov…och dom går ju bara i skolan jag skulle inte orka det där för 

dom får ju inte… vi har ju i alla fall praktiska övningar… 

 

Sammanfattning och analys 

Kompisar har stor betydelse för hur ungdomarna upplever utbildningen. Flera berättade 
att det hade varit väldigt svårt i början innan de lärt känna några andra. De kände sig 
osäkra och hade svårt att ta kontakt med varandra i början. De berättar att flera 
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ungdomar slutade utbildningen både under det första och andra året. Att lära sig 
samarbeta och umgås med varandra hade inte skett helt smärtfritt men alla diskussioner 
hade lärt dem att acceptera varandra och inse varandras olikheter. De hade också 
genomgått en del ordentliga konflikter innan de blev trygga med varandra. Von Wright 
(2000) skriver att ungdomars tänkande och självreflexion är något som utvecklas i 
sociala samspelsprocesser. Klassen blev en trygg ram för ungdomarnas 
samspelsprocesser och gjorde att de vågade pröva sina tankar och utvecklades 
tillsammans. Denna utveckling sker menar von Wright (2000) enligt Meads syn på 
mening. Relationen mellan ens egna handlingar och den andres respons på dessa bygger 
på vilken föreställning jag har om den andre personen. Utifrån detta kan man säga att 
studien tyder på att ungdomarna insåg att de hade föreställningar om varandra men att 
dessa förändrades med tiden när de lärde känna varandra närmare. Men det var inte bara 
föreställningarna som förändrades, ungdomarna själva formade varandra och hjälpte 
varandra att utvecklas. Von Wright (2000) skriver att utveckla sig själv är en moralisk 
process och hänvisar till Mead som beskriver det som en inre dialog där personen väljer 
att ta ställning till de olika inre rösterna. Ungdomarna reflekterar och pratar mycket med 
varandra. De jämför sig med kamrater som går andra utbildningsprogram och upptäcker 
att de tänker inte riktigt på samma sätt som de längre. I möten med människor och 
genom utbildningens gång har de ändrat uppfattning om vilka värden de tycker är 
viktiga i livet. De materiella sakerna har inte lika stort värde längre. 

Mötet med lärare 
Ungdomarna var väldigt nöjda med sina lärare på skolan. På Omvårdnadsprogrammet 
har karaktärsämneslärarna flera kurser vilket gör att de är få lärare. Detta ger dem 
möjlighet att träffa ungdomarna väldigt ofta. I kärnämnen har denna klass haft samma 
lärare i vissa kurser under de tre åren vilket gett dem möjlighet till långvariga relationer 
med sina lärare även där. De har lärt känna sina lärare rätt så väl och beskriver vad som 
fungerat bra och mindre bra. Anna säger så här: 

Dom är bra på att förklara dom är bra på att komma på uppgifter så att man vill göra uppgifterna. Man lär sig 

mycket av dom också och i och med att dom är så glada, snälla och positiva emot en så blir man själv det mot 

dom. 

Lärare som är personliga och förstående 

Ungdomarna tycker det är viktigt att de får en viss personlig kontakt med lärarna. 
Undervisningen blir roligare om de har lärt känna lärarna lite mer. När lärarna kan 
relatera till egna erfarenheter från sitt tidigare arbete blir det lättare att förstå och att lära 
sig för ungdomarna. De vill att lärarna skall få dem att tänka och reflektera själva inte 
enbart följa läroboken. Sandra beskriver varför hon vill ha kontakt: 

Det är ju vissa lärare som man får bättre kontakt med än vissa då blir det roligare att ha dom man känner bättre. 

Om sin bästa lärare uttrycker sig Malin så här: 
Min bästa lärare det var hon som slutade och nästan allihop tyckte det var jättegivande med henne för hon gjorde 

upp egna ex och liksom vad hon hade vart med om som sjuksköterska eller undersköterska eller vad det nu var 

och då drog hon upp egna exempel. För hon försökte få oss att tänka oss in i situationerna på ett annat sätt än 
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vad många andra lärare gör. Dom berättar och dom läser ur boken och sen är det färdigt liksom hon var mycket 

för att prata och fundera över saker. 

Att lärarna var förstående för elevernas olika personer var också viktigt. De vill att 
lärarna ska bry sig om dem. Ungdomarnas liv utanför skolan påverkar dem och deras 
beteende och de vill att lärarna skall försöka förstå dem och de ”problem” de utsätts för 
under sina ungdomsår. När de behöver ska de kunna gå till läraren och få prata eller 
förklara för att få både stöd och förståelse för sin situation. Emma ger ett exempel: 

Hon är ju mer än en lärare, hon är liksom som en vän nästan. Hon är kompis liksom, hon är ju verkligen en 

…hon förstår en liksom. Det är inte så om man kommer fem minuter för sent så skriker hon och stänger igen 

dörren och får kvarsittning utan det är mer …hon är mer jag förstår det är ingen fara. Hon vill få en att må bra 

och så och då kan man alltid snacka med henne, hon är verkligen sån här som har empati för andra. 

Rebecka menar att det är bra om man kan prata med lärarna när som helst: 
Lärarna här dom är betydelsefulla det är dom, för dom här lärarna dom kan man prata med även fast man kanske 

inte har lektion för dom. Man kan ju gå in och prata med dom bara för att prata och det tror jag är viktigt. Dom 

bryr sig ju om man inte mår bra. 

Rebecka menar också att lärare som kan skoja till det klarar att ha en bra relation 
samtidigt som de ändå ser till att eleverna gör det de ska och uppnår sina mål i 
studierna: 

Hon är bra, hon är sträng men samtidigt är hon skämtsam. Hon är lite tuff, hon får ju ut vad hon vill ha av 

lektionerna och samtidigt så skojar vi till det för det blir så roligt att göra det som egentligen skulle kunna vara 

jättejobbigt bara för att hon gör det på ett sådant bra sätt. Så hon är jätte jättebra det måste jag säga. 

Lärare ska vara personliga och förstående men det bygger på en god ömsesidig relation. 
Rebecca kommer ihåg ett tillfälle när två klasskompisar provocerade en lärare: 

Vår lärare var så där jättearg och då hade vi också dom där två tjejerna i klassen …och dom var alltså 

riktigt…dom var inte alls… dom var inte så där bra kan jag säga….så hon vart jättearg på oss….hon började 

nästan gråta tror jag. 

Lärare som är mindre personliga 

Vilken kontakt eleven får med läraren spelar roll för motivationen till studierna. 
Speciellt om ungdomarna är lite skoltrötta och att läraren inte ser dem som en person 
utan bara någon som ska få information om ett ämne så är det lätt att de tappar sugen. 
Eleverna har haft olika lärare både här på Omvårdnadsprogrammet men också på 
högstadiet och märkt att det finns vissa skillnader i hur lärarna bemöter eleverna. 
Emma beskriver en lärare så här: 

Det var så att i början så hade vi en skitdålig lärare han satt bara och skrattade på lektionerna och ville man ha 

hjälp så bara håna han en liksom. 

Anna jämför med lärarna på högstadiet och hur de påverkade henne så att hon tappade 
motivationen. 

När jag gick på högstadiet var det ganska mycket så att lärarna var mer irriterade och sura och sådant. Då orkar 

man ingenting man vill inte bry sig heller det var säkert därför mina betyg sjönk i botten jag hade ingen 

motivation till att plugga heller. 

När inte samspelet mellan lärare och elever fungerar blir Linda irriterad och hon lär sig 
inte någonting heller under det lektionstillfället. 
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Det är irriterande om man som elev sitter bara och lyssnar och lyssnar och förstår ingenting och läraren märker 

ingenting att det inte funkar utan bara gör så här och så. 

Rebecka är väldigt medveten om att språk inte är hennes starka sida. Hon vill väldigt 
gärna lära sig men när det är svårt blir inte motivationen lika stor. Hon är beroende av 
att ha en lärare som verkligen engagerar sig och ser till att hon inte ger upp och att hon 
får en chans att lära in i sin egen takt. 

För jag har alltid haft svårt med språk  jag har fortfarande svårt för språk jag eller typ det var inte så jättekul 

…kanske….men då kanske man om man hade haft en annan lärare som kanske ville lära…hon ville att allting 

skulle gå så fort när man fick en uppgift och man fattade inte vad man skulle göra och när man kommit igång 

…nu byter vi uppgift och nu gör vi det här istället…om man hade haft en lärare som tog det lugnt och verkligen 

ville att man skulle lära sig och kunde hjälpa på ett helt annat sätt då kanske inte haft sån fart. 

Lärare som tror på eleven 

Ungdomarna är i en ålder då de håller på att utveckla sin egen personlighet mer 
påtagligt än tidigare. Samtidigt håller de på att lära sig många nya saker och det är 
därför väldigt lätt att tappa självförtroendet. Detta gör att det är extra viktigt att läraren 
tror på deras förmåga och hjälper dem att komma över sin egen misstro som oftast är 
stor nog ändå. När läraren också har förmåga att se till hela människan och skapa en 
relation till eleven då klarar eleven också av påpekanden som han/hon behöver förbättra 
för att klara sina studier. 
Sandra påpekade vikten av att bli trodd på: 

Läraren som vi har han är jättebra han liksom tror på en. 

Att läraren trodde på henne och att läraren inte gav upp ger Linda som exempel på hur 
hennes bästa lärare var: 

Hon var väldigt bra pedagogiskt och såg till människan och gav aldrig upp en utan hjälpte alltid en och ställde 

alltid upp. 

Linda beskrev också en annan lärare som hon tyckte väldigt bra om: 
Hon är väldigt rakt på sak och rätt ska vara rätt och det kan ju också vara bra.  Det får en att hålla sig på rätt spår 

och inte glömma bort viktiga saker som att komma i tid och sådana saker. Ibland kanske man inte behövde det 

kanske lika mycket men kanske en liten spark i baken och lite pushning. Ja jag ser er men nu kör vi och det har 

väl också gett en att hålla sig på rätt spår och växa som person att man inte alltid kan dalta utan att man måste 

köra lite också. 

När läraren har skapat en relation med eleverna så byggs också en tillit och ett 
förtroende upp. Detta gör att eleven också kan se läraren som en person med dess fel 
och brister men inse att ingen människa är fullkomlig. Så här beskriver Emma sin 
mattelärare: 

Det är det att man känner sig trygg och att man vet att han hjälper en liksom. Han hjälper en på ett sådant sätt så 

att man förstår, så han är verkligen super. Visst han har sina brister han går ut och röker på lektionerna men han 

är den bästa läraren. Visst det är väl inte så smart att gå ut och röka på lektionen men ändå han hjälper ju en, han 

gör ju det han ska liksom, det är verkligen bra. 

Lärare som uppmuntrar till delaktighet 

För att ungdomarna ska orka med sina studier och bli engagerade krävs det att de blir 
delaktiga. De orkar inte bara sitta och lyssna utan de vill själva delta i diskussioner eller 
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medverka aktivt på andra sätt i undervisningen. De vill ha en bra kommunikation med 
lärarna och vara med och bestämma där det är möjligt t ex om arbetssätt och 
examinationsformer. Sandra ger några exempel: 

Det är att det blir lite diskussioner också och inte läraren bara sitter och maler på. 

Sandra fortsätter: 

Dom frågar hur vi vill ha prov och om vill ni ha muntligt eller en gruppuppgift eller en skriftlig uppgift på prov 

och så där. Man får ju vara med och bestämma väldigt mycket här på Omvårdnadsprogrammet och hur det skall 

se ut och det tycker jag är jättebra också. 

Rebecka formulerar sig så här: 
Först att dom pratar på ett bra sätt så att man inte tröttnar på rösten och sen när dom pratar om och man har en 

diskussion i klassen för det blir tråkigt om man bara sitter och antecknar och antecknar och antecknar och 

antecknar men när man har en diskussion och pratar om sakerna så där istället för att bara anteckna så blir det på 

ett helt annat sätt tror jag. Så det är bra med dom, så har vi också fått åka på teater jag har varit i Stockholm och 

så där. Det var bra, det är ju bra när man får göra saker också. 

Risken är uppenbar att ungdomarna tappar intresset när de inte själva får vara aktiva 
Malin ger ett exempel på vad som händer: 

Det är så olika på vilken lärare det är en del sitter bara och föreläser och pratar och 
pratar och man slutar ju lyssna i alla fall jag. För när man inte får vara med själv och 
prata då blir det lätt hänt att man drömmer sig bort. För jag tycker ibland att när 
läraren pratar och så ställer dom lite frågor i klassen och liksom låter en få var med 
och liksom tänka sig in i vad kan man göra nu då, det tycker jag är bra. 

Sammanfattning och analys 

Ungdomarna har träffat många olika lärare under sin skoltid både på grundskolan och 
på gymnasiet. De berättar att lärarna på Omvårdnadsprogrammet är personliga och 
förstående. De kan prata öppet med lärarna om både skolarbete och personliga saker. 
För att de skulle få motivation till skolarbetet var det en förutsättning att de hade en god 
relation med läraren. De kunde direkt relatera till när det inte varit så och att det fick 
konsekvenser för deras studieresultat som genast blev sämre. De insåg också sin egen 
del i relationen och att det påverkade läraren hur de var mot denne. von Wright (2000) 
beskriver detta som det relationella perspektivet, där läraren inriktar sig på att nå fram 
till eleven och att de skall uppnå en gemensam förståelse. Eleverna upplever att de flesta 
lärarna på Omvårdnadsprogrammet har ett relationellt perspektiv och ingår i en helhet 
tillsammans med eleven och de lär av varandra. Lärarna ser eleven som ett vem och inte 
ett vad. Det handlar också om hur läraren ställer sig i maktförhållande till eleven 
fortsätter von Wright (2000). En undervisningssituation är en undervisningsfiguration 
där var och en bidrar till hur relationen blir. Hur läraren agerar beror på hur hon/han kan 
se om hon/han själv är en bidragande del i det som sker. Eleverna ser att lärarna agerar 
olika. Det beror på hur läraren ser på de situationer som inträffar om läraren kan inse att 
det egna agerandet är en del av situationen istället för att enbart se elevens brister. Det 
kan vara när eleverna har varit frånvarande, hur de tar reda på orsaken och är förstående 
för elevens problem istället för att irritera sig på att eleven varit borta och missat en del 
av ämnet. Detta samspel bidrar till hur väl verksamheten fungerar som helhet eller om 
det ofta blir irritationer och konflikter. 
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Von Wright (2000) använder Meads begrepp gest. Gesten är en begynnande handling, 
på vilket den andre reagerar. Eleverna läser av vad läraren tycker eller tänker om dem 
utan att läraren behöver säga något och elevens reaktion blir efter gesten och inte efter 
vad läraren säger, speciellt känsliga var de när det gällde självförtroendet. När läraren 
trodde på eleven så trodde eleven på sig själv också och fick på så sätt kapacitet att klara 
av uppgifterna. De var så osäkra på sig själva eftersom de höll på att lära sig nya saker 
hela tiden så de kände det som att de inte kunde någonting och tappade av och till 
självförtroendet. Vissa lärare hade stor tilltro till dem och vann på det sättet 
ungdomarnas tillit och deras tro på sig själva ökade. Tilliten märktes också i att även om 
de kunde se att den läraren också hade sina brister så kunde de ha överseende med det. 
Ungdomarna berättar att när de hade en bra kommunikation med lärarna och de fick 
vara delaktiga så blev de mer intresserade och motiverade. Likaså när de fick vara med 
och påverka arbetssätt och heller inte bara vara på skolan utan göra olika former av 
studiebesök. De tyckte att det var mycket bra delaktighet på Omvårdnadsprogrammet 
jämfört med grundskolan. 

Mötet med handledare 
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (-APU ) nämner alla ungdomar som en 
viktig del i utbildningen. Där får ungdomarna en inblick i arbetslivet och respekt för den 
kunskap som finns på arbetsplatsen. Handledaren har stor betydelse för hur ungdomarna 
upplever sin APU.  

Handledare som introducerar 

Introduktionen till arbetsplatsen gör om de känner sig välkomna och speglar stämningen 
på arbetsplatsen. Emma ger exempel på hur en bra handledare introducerar: 

Dom hälsar en välkommen och ja kom in här i gruppen och det här är Emma och presenterar en för alla och de 

ser till att ta med en i samtal och sånt. 

 
Flera ungdomar säger att de känner sig som en i arbetslaget, vilket gjorde att de vågade 
ställa frågor, lära sig mer och ta större och större ansvar allt eftersom, här är Lindas 
beskrivning: 

Jag tyckte hon såg mig liksom, kollade till mina förmågor och vad jag var beredd på att göra och… ja lyssnade 

på mig och så tog in mig i gruppen som en arbetskamrat inte bara som en elev som går runt och kollar på utan att 

jag fick vara med i gänget. Lyssna och höra och komma med mina åsikter också och det tyckte jag var jättekul 

faktiskt. Då kände man sig mer inne på att lära sig och att ta mer ansvar, ja verkligen göra sitt bästa. 

Avsaknad av handledare 

Alla ungdomar har inte haft en utsedd handledare och då känner de sig utanför 
arbetsgruppen. Personalen ser saker som eleven kan göra men ingen säger det direkt till 
henne. Rebecka menar att det är svårt att själv veta vad som ska göras och vad man ska 
hinna med att lära sig. Det är inte alltid hon vågar be att få göra vissa saker heller när 
hon inte har en handledare som hon fått lite mer kontakt med. 

Då hade jag nog ingen direkt handledare utan jag gick med allihop då blir det lite rörigt när… för det är ingen 

som direkt tar tag eller om man ska säga i själva vad man ska utbildas i. Alltså det blir mest att man… ja det kan 
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du göra med henne. Dom tänker ju men dom säger ju ingenting utan tänker att det kan du göra med henne så kan 

du göra det här med mig och så där… och vissa saker får man inte göra och då är det ju svårt som elev att säga ja 

jag skulle vilja göra det. Jag tycker det är svårt att säga det, det här skulle jag vilja göra. 

 
Det tar också lite tid att komma in i arbetet . Det är mycket att sätta sig in i och vilka 
rutiner som varje arbetsplats har. Sandra beskriver det så här: 

Jag kommer ihåg i början det är alltid jobbigt i början alltså av praktiken också och det känns som att alla blickar 

är i ryggen och kan jag göra så där verkligen? Ja nu kollar dom konstigt på mig jag kanske inte skall göra så. Det 

är alltid jobbigt i början och så alla rutiner och så där. Jobbet är väldigt inrutat och måste göras på sina tider 

annars blir det fel i planeringen. 

Intresserade handledare 

Det är viktigt att elev och handledare trivs ihop men framförallt att handledaren tycker 
att det är kul att handleda och vill vara handledare. 
En handledare som är bra är också beredd att lära känna eleven säger Rebecka. 

Hon var bra…hon frågade personligt, hon frågade vad jag var intresserad av vad jag gjorde på fritiden och vad 

jag….hon frågade liksom lite mer än bara på jobbet. 

Kontakten mellan handledare och elev kan vara väldigt olika beroende på hur väl de 
passar ihop. Här beskriver Sandra några personliga egenskaper som hon tycker är 
viktiga för en handledare. Hon tycker det är viktigt att få återkoppling men att det sker i 
förhållande till hur mycket hon lärt sig.  

Nej men det viktigaste är väl att man kan vara öppen mot varann och att de är snälla så klart… sen att man kan 

vara ärlig och så man ska inte behöva vara för ärlig. 

I början följer ungdomarna mest med för att efter hand som de lär sig ta större och större 
ansvar. Efter ett tag är de beredda att göra en hel del saker själva om de vet att de kan 
fråga och att handledaren finns som stöd. Då kan de också dela på arbetet och kan 
arbeta i ett lugnare tempo Rebecka formulerar sig så här: 

I början fick jag bara mest gå med men ändå gå hem till folk det var ju nästan nya människor varje dag. För det 

är städning och det är duschningar och hit och dit och så gick jag mest bara med. Hon var ju med mig hela tiden 

och så fick jag göra nya saker hela tiden och sen så kunde man ju. För en del skulle man ju båda duscha och 

städa hos samtidigt och då kunde man ju dela upp sig för då gick det ju fortare också. Och då så fick jag duscha 

och så städade hon och så där och då fanns hon ju ändå där och jag fick klara mig själv när jag skulle klara mig 

själv men om jag behövde hjälp så fanns hon ju där och hjälpte mig och det var ju jättebra. 

APU-perioden kan också vara ett första steg till en timanställning eller vikariat. Flera av 
ungdomarna arbetade extra på kvällar, helger och lov. Förutsättning för att få ett arbete 
är att det har fungerat väl, de har lärt sig efter hand och de har skött arbetstiderna. 
Emma är väldigt glad över att hon blir erbjuden ett arbete när hennes arbetskamrat 
skojade men henne om att hon inte skulle bli godkänd på praktiken om hon inte kom 
och sommarjobbade hos dem. De tyckte att Emma var duktig och fungerade väl på 
arbetsplatsen. 

Det var en arbetskompis eller en tjej då hon kom fram och sa…- ja var skall du sommarjobba i sommar? Då sa 

jag… -ska jobba och hon sa…- nej du får inte… du blir inte godkänd på den här praktiken om du inte söker 

sommarjobb här …då vet man att man liksom är duktig…- och sen när min chef kommer så skall du går dit och 

ha en arbetsintervju. 
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Ej stödjande handledare 

Anna beskriver när handledaren inte fungerar så bra. När handledaren var på dåligt 
humör och lät det gå ut över eleven tappade hon lusten till att gå till praktiken. Det 
hjälpte inte att handledaren förklarade på slutet varför hon hade ett sådant 
förhållningssätt. 

Det var min handledare som inte var så bra hon var liksom sur och typ vresig och lät en göra skitsaker hela tiden. 

Så sa hon till mig på slutet förlåt om jag varit sur men jag måste visa så jag får respekt och det tyckte jag var helt 

fel. Då har man inte ens riktigt lust att gå till praktiken när hon var sån. 

Här fortsätter Anna beskriva varför hon blir rädd för att ta initiativ under den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Anna vågar inte göra saker på eget bevåg då 
hon inte får någon uppmuntran utan möts av vresighet oavsett hur hon gör. 

I och med att dom var sur och vresig mot mig så var det jobbigt för man vågade inte göra saker och man vågade 

inte typ visa vad man kunde ordentligt heller för man var rädd att dom skulle bli sur på en om man försökte. 

Ibland kan man känna sig i vägen som elev fortsätter Rebecka. Som ny hinner eleven 
inte uppfatta allt som sker och vad som ska göras utan behöver handledning stegvis. 
Handledaren tänker inte alltid på att de har en elev att handleda utan försvinner iväg på 
egen hand. Då känner sig eleven utlämnad och vet inte riktigt vad hon ska göra. Så här 
beskriver Rebecka: 

Om man ska gå in till någon så kanske man går in och så pratar dom inte med en eller säger att nu ska vi gå in 

till den här personen.  Då följer man efter och sen där inne så gör dom allting och så står man bara där i ett hörn 

nästan. Ja man står ju bara där och tittar och allting bara händer, det går så fort och dom säger ingenting och man 

vet inte vad som ska göras heller så att man kan hjälpa till. Och så står vi där och då säger dom…- ja ni kan 

komma hit och hjälpa till nu…ja och så går man dit och så stapplar man i väg för man vill inte vara i vägen och 

bara stå där och så där. Eller som när man typ kanske duschar någon och så går man med en annan person och så 

går den bara i väg och så vet man inte var man har den personen sen man vet inte var den är och så ska man gå 

runt där och leta efter personen och då känner man sig också väldigt… i vägen.  

Att handledaren uppmuntrar och stöttar eleven i sitt lärande tycker Malin är väldigt 
viktigt. Det är lätt att känna sig nedtryckt när man ändå är ny och osäker. Handledarna 
är duktiga och vana att göra på sitt sätt men kanske inte alla är så vana att handleda. 

Hon var duktig på det hon gjorde men hon…jag vet inte om hon hade sån stolthet i sitt jobb och hon kunde 

liksom…när jag frågade någonting så tror jag att hon tog det som kritik. Hon förstod inte och var så inkörd på 

sitt tänkande så direkt när man sa någonting eller undrade över någonting så var det bara så, man fick ingen 

förklaring. Om man tog egna initiativ ibland så kommer jag ihåg att hon gick omkring och skulle kolla en hela 

tiden så jag kände hela tiden att jag inte var tillräcklig och duktig.  

 

Sammanfattning och analys 

Handledaren är en viktig person för att den arbetsplatsförlagda delen av lärandet skall 
fungera väl. Eleverna vill känna sig välkomna och bli introducerad till arbetskamrater 
och rutiner på arbetsplatsen. Rutiner skall introduceras efter hand men viktigast är att 
handledaren ser eleven. Eleven vill känna att handledaren bryr sig och är intresserad av 
dennes lärande. Hur handledaren är som person har stor betydelse för hur 
handledningen fortskrider. Handledaren ska vara intresserad av eleven som människa 
och inte bara som elev, det innebär att skapa en relation med eleven som person och 
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vara en del av den personens lärande. Handledarens förhållningssätt är då att intressera 
sig för vem eleven är, hur hon tänker och hur hon uppfattar olika saker. Det innebär att 
handledaren också måste våga dela med sig av sig själv om hur hon tycker och tänker. 
Ungdomarna är väldigt osäkra i början och självförtroendet är inte så högt. Det innebär 
att de också är otrygga och är i stort behov av stöd och uppmuntran. Detta kan förklaras 
utifrån von Wright (2000) som skiljer på det punktuella perspektivet och det relationella 
perspektivet. En handledare som tar ett punktuellt perspektiv är mer intresserad av vad 
eleven ska lära sig än vem eleven är som person. Eleverna upplever det som att de inte 
får något stöd av dessa handledare. En handledare som intar ett relationellt perspektiv är 
också intresserad av mötet mellan handledare och elev och den förändring i medvetande 
som uppstår vid dialog och utbyte av tankar. Handledaren inser att hon/han också lär sig 
något i samvaron med eleven. Den handledaren har också inget behov av att utöva sin 
makt utan har förståelse för interaktionen som sker i mellanmänskliga möten. I 
undervisningssituationen sker ett samspel mellan handledare och elev. von Wright 
(2000) använder begreppet figuration för att förklara detta nätverk, när människor är 
beroende av varandra och där makten har förflyttats så att var och en bidrar till hur väl 
verksamheten fungerar. Ungdomarna upplevde också att handledarna var olika som 
personer och att de handledde olika. von Wright kategoriserar i öppna och slutna 
människor. Den slutna människan blir kränkt och förorättad till exempel när eleven 
ställer frågor om varför handledaren gör på ett visst sätt. Istället för att som den öppna 
människan som inte fokuserar på sig själv utan kan istället börja fundera över hur hon 
gör och om det kan göras på ett annat sätt. 

Mötet med patienter 
Ungdomarna gör 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Detta kan ske inom många 
olika områden inom Omvårdnadssektorn. Det kan vara äldreboende, gruppboende för 
utvecklingsstörda eller psykiskt sjuka. Det kan vara inom primärvården eller 
sjukhusvård. Här kommer ungdomarna i kontakt med människor som är i behov av vård 
och omsorg. 

Förståelse för människor  

I och med att ungdomarna gör sin arbetsplatsförlagda utbildning kommer de i kontakt 
med väldigt många människor. Mötet med dessa ger dem en erfarenhet över hur olika vi 
människor är. De får också en förståelse för människors olika behov och att arbetet 
består i att möta människor utifrån sin utgångspunkt. Arbetet innebär då inte heller att 
det görs lika gång från gång utan anpassas efter personen som de möter. 
Linda beskriver så här: 

Det är faktiskt lite roligt att märka hos personer att alla är helt olika. 

Linda fortsätter 

Att man har det i baktanke i varje situation man gör i jobbet att allt det jag lärt mig kanske inte funkar med den 

här personen och då får man försöka hitta på något annat sätt, att man alltid har fantasi. 

Mötet med alla olika patienter ger dem också inblick i olika människors livssituationer 
och att alla inte har samma förutsättningar i livet. De får en förståelse för människors 
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lika värde oavsett arbete eller sociala bakgrund. Detta ger dem en ökad förståelse för att 
människor kan ha det svårt och att de inte drar förhastade slutsatser innan de lärt känna 
dem och förstått deras bakgrund så här säger Rebecka: 

Eftersom vi har varit mycket ute och ser hur olika människor har det i livssituationer och så där så dömer man 

inte på samma sätt som förr när man ser hur folk har det. Man kan inte döma när man går ut och jobbar man 

måste vara professionell att inte döma folk då utan då måste man ta hand om alla på samma sätt. Även om det är 

en jätte rik gubbe som ligger där eller om det kanske är en jätte fattig gammal alkoholist som ligger där som 

verkligen kanske har förstört sitt liv inte med flit men så där på ett sådant sätt. För en som är rik som äter sig, nej 

jag vet inte man ser dom inte på samma sätt men man måste ge dom samma vård. Även fast den ena har jätte 

mycket pengar och den andra inte har det. Allt sådant där spelar ingen roll om man är invandrare eller om man 

är sån heller, måste ändå kunna ge på samma sätt. 

Malin berättar att de läst och lärt sig om olika kulturer och att de mött människor från 
olika länder under sin arbetsplatsförlagda utbildning. 

Det var ju mycket också olika kulturer som man får lära sig. Det är också en stor del, det är många olika 

människor som kommer in, dom är svenskar men dom har andra bakgrunder och många anhöriga och dom är så 

väldigt många ibland.  

De har också fått en ökad förståelse för äldre människor. Det kan vara äldre och sjuka 
men också äldre släktingar Malin har träffat några och beskriver så här: 

Sen så har man träffat mycket äldre människor också fått förståelse för hur dom känner sig och hur illa de 

faktiskt mår. Det är inte bara vanliga människor som ligger på sjukhus dom mår verkligen dåligt utan människor 

som haft det jobbigt. Så det har man fått mer förståelse för. 

Malin fortsätter 
Mot andra människor som man möter däremot ens morföräldrar och farföräldrar och sådana har man blivit 

förändrad. Inte så att man alltså negativt utan man har fått mer förståelse för deras krämpor hit och dit. Man 

förstår hur de känner sig på ett annat sätt för man har mött så många människor man har suttit ner hos folk som 

mår dåligt som har pratat om sina barn och hur mycket de tycker om dom och då förstår man hur värdefullt det 

är för dom. 

Professionellt bemötande av människor 

Utbildningen har inte bara gett dem en förståelse för andra människor utan också hur de 
kan bemöta människor på ett professionellt sätt. Ungdomarna har lärt känna sig själva 
och sina reaktioner i mötet med andra människor. De får också tillfälle att uppleva 
många olika saker och också lära sig hantera sina egna känslor och reaktioner. Emma 
resonerar så här: 

Jag tror att jag har blivit mer förstående än jag var förut innan den här linjen. När jag gick ut då var jag mer så 

här, iskall, jag klarade inte av om nån…om den blev ledsen då kunde man stänga det ute hellre än… att känna 

känslorna liksom. Men efter det här då förstår man varför man kan bli ledsen och att det är ingen fara om man 

visar att man är ledsen, det har jag märkt. 

Malin beskriver också hur hon lärt sig att inte säga vad som helst till patienter och 
anhöriga. Hon har lärt sig att tänka över vad hon säger och även att hon har ett ansvar 
för det hon säger och lovar att hon ska göra. 

Uppe på HIA då är dom oftast väldigt ledsna när dom kommer in och har haft hjärtinfarkt och anhöriga är nästan 

ännu ledsnare och det är svårt. Då måste man också vara proffsig och veta vad säger så att man inte bara säger 

massa strunt och så det här också att man måste hålla det man säger. Om man säger ja jag kommer in med ett 
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glas vatten eller vad som helst och har man lovat det då måste man göra det också annars är man ganska körd. 

Att hjälpa dom äldre det betyder väldigt mycket för dom att man håller det man lovar. Och en del är jättegoa 

också säjer att dom förstår att det är jättemycket att göra men jag har blivit duktig själv på att inte lova för 

mycket så att man inte räcker till allt. 

I bemötandet av andra människor har Linda lärt sig tålamod och hur hon ska hantera 
sina egna känslor. Här ger Linda ett exempel från sitt sommarjobb som hon fick efter 
den arbetsplatsförlagda utbildningen: 

Det var sommarjobb och det var en dement person och då lär man sig verkligen det här med tålamod. Att när jag 

gått ut och kommit in igen så även fast du kommer ihåg förra mötet så kommer inte den personen ihåg förra 

mötet utan det blir en helt ny situation. Man måste komma ihåg det och det här att blir det jobbigt ta det lugn gå 

ut och andas, orkar du inte gå in igen så be någon annan gå in men det lär en verkligen att ha tålamod. 

Emma berättar att hon försöker vara så positiv som möjligt för att patienten ska må så 
bra som möjligt även om allt inte är bra. 

Jag försöker bara liksom vara så positiv som möjligt även om patienten inte mår så bra, så får man göra det till 

det bästa som finns. Och sen om du säger jag kan inte röra mig och jag har ont i mina ben och jag orkar inte sitta 

här. Då ska man inte, nä gud vad tråkigt utan då är det bättre man säger vad är det som gör att du tycker så? Man 

får formulera om frågorna lite för håller man med dom så blir dom ännu mer ledsna. Vad tråkigt åh vad synd om 

dig, ja så där, försöker få dom att inte vara ledsna. 

I det professionella bemötandet ingår också att samtidigt använda de medicinska och 
tekniska kunskaperna för att veta vad som behöver göras. Här ger Emma ett exempel 
över vad hon lärt sig: 

Hur man ska ta hand om dom, ge dom mat, kunna liksom förflytta dom fast dom inte kan gå. Det finns en 

speciell teknik, en sjukvårdsteknik, en sorts teknik som vi har lärt oss vid sänglägeskomplikationer. Hur man ska 

vända dem och så när dom inte kan röra sig och när man ska få upp dem från golvet, alltså få upp dom om dom 

ligger på golvet, om dom har ramlat t ex. 

Möte med svårt sjuka människor 

I utbildningen ingår också att vårda svårt sjuka människor. Där handlar det om att klara 
oerhört påfrestande situationer både för patienten men också dennes anhöriga. Malin 
beskriver hur hon lärt sig hantera sådana situationer: 

Den svåraste att bemöta det var han som, ja han som hade familjen för det var dom som hamnade i det som fick 

finna sig i det. Så här är det och det hade gått så långt, med anhöriga som var alldeles förtvivlade det tyckte jag 

var jättejobbigt. Då fick inte jag ta första smällen då och prata med dom men ibland ställde dom någon fråga och 

då fick man svara om man visste svaret annars fick man på en gång be någon annan komma in och prata med 

dom. Det är samma sak där man ska inte ljuga bara för att man inte vet och man behöver inte svara på allt för att 

man inte vet. Det är svårt för i början vill man kunna ge svar på allt och det är då man vill säga att det blir bra 

men det blir det ju inte…så det är jättesvårt man skulle behöva vara psykolog ibland. 

Många ungdomar arbetar extra på kvällar och helger på de arbetsplatser som de har haft 
sin praktik på. På det sättet får de ännu mer erfarenheter som också blir en del av 
utbildningen. Rebecka ger ett exempel på en patient som hade ångest och hur det 
påverkade henne och hur hon hanterade situationen. 

Där jag jobbar så var det en tant som hade dödsångest eller jag vet inte om hon hade dödsångest men hon hade 

jätte ångest hon kunde inte sova. Hon bara låg och skrek och alla sa att nej men hon har fått lugnande så hon 

somnar nog snart men det lät ju så hemskt. Det var jätte…alltså det skar i hjärtat i en så jag gick in där och satte 
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mig och så där och höll henne lite i handen, så hon behövde inte vara ensam i alla fall. Då fick man ju lära sig 

för hon  såg ju alla möjliga människor hon trodde ju att hon skulle dö. Hon sa att det stod någon gubbe i dörren 

och att hon var på kyrkogården, det var en massa sånt där. Då lärde jag mig att man ska, för jag har aldrig vart 

med när någon när man ska hålla med för det behövde man där för man kan ju inte sitta där och säga emot. Så då 

fick man hålla med liksom och försöka få henne lugn och till slut somna hon ju. 

Emma vårdade en svårt sjuk och döende patient. Att möta en död människa kan bli en 
chock men också en lärdom om eleven får tillfälle till reflektion och eftertanke 
tillsammans med en mer erfaren och utbildad person.  

Jag var inne hos en farbror och han kunde inte röra sig han kunde inte prata han låg som palliativ vård. Sen 

skulle jag mata honom med näringsdryck och då ville han inte ha han hade munnen väldigt…han var annars 

väldigt matglad men den här dan hade han munnen stängd. Då sa jag för hörseln är det sista som försvinner, då 

sa jag till honom att jag går in och äter så länge så kommer jag tillbaka när jag ätit. Sen när jag kom in där efter 

en kvart då pratade jag med honom, jag förstod inte att han var död utan det var första gången jag var med om 

det. Det var först då som jag upptäckte att han var helt stel och att han var liksom blå och så där, så då fick jag 

en chock liksom. Så då började jag skrika och sprang in till sjuksyster och sa att han var död. Sen började jag 

grina och var jätte ledsen och så. Men det tog hon med mig sjuksystern, hon pratade, hon satt och pratade med 

mig jätte länge så efter det så kunde jag mentalt ta det bättre. 

Tillfredsställelse av att hjälpa människor 

Ungdomarna var inte säkra på om Omvårdnadsprogrammet var rätt utbildning för dem 
innan de började utbildningen. De visste däremot att de var intresserade av att arbeta 
med människor. Under utbildningens gång har de träffat många personer och en del av 
dem har blivit minnen som har stannat kvar. De uttrycker också en känsla av att vara 
behövd att det finns människor som är beroende av dem och den hjälp de kan ge. Den 
här känslan av att vara behövd ger dem en tillfredsställelse och att de får något tillbaka 
av sina patienter. Detta ger dem styrka och tillfredställelse av att fortsätta arbeta inom 
vården. 
Sandra har gjort en del av sin arbetsplatsförlagda utbildning inom Omsorgen och säger 
så här: 

I omsorgen tycker jag det ger så mycket. De blir så tacksamma och så där när man gör någonting med dom. 

Sandra fortsätter 
På praktiken så får man vissa favoriter, jag kommer att sakna dem så mycket. Ja det var en tjej på fritidsklubben 

här i stan, hon hade inget tal men hon var så mysig även om vi inte kunde prata med varann på helgerna utan vi 

kunde hålla om varann och så där. 

Anna har varit både på ett äldreboende där det också var en del patienter som var 
dementa och även på en avdelning på sjukhuset: 

Men vissa glömmer ju en på direkten och vissa liksom som är dementa kan ju komma ihåg en i flera veckor 

efteråt och det känns hur roligt som helst när man kommer tillbaka på praktik. Det var ett praktikställe som jag 

kom tre veckor efter jag hade vart där och då började en tant ropa mitt namn, då blev jag jätteglad. 

Anna fortsätter 
Det var en gång en ganska yngre kille som hade fått cancer och var på vår avdelning. Han var jätteglad sen, dom 

nätterna när han började må bättre. För han hade haft andningssvårigheter. Att se honom så glad det gör en 

liksom själv glad det är det som gör att man vill fortsätta. 

Sandra vill också fortsätta arbeta inom vården: 
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Jaa, jag känner ju att jag vill fortsätta jobba med barn och ungdomar som är handikappade.   

Det finns många olika områden att arbeta inom och Rebecka funderar på att bli kurator 
så här förklarar hon varför: 

Sen tycker jag att det är väldigt intressant att prata, för det var så här att jag mådde bra när jag fick prata med 

människor som mådde lite sämre för dom mådde bättre för att dom fick prata. 

Ibland får ungdomarna en speciell kontakt med någon patient, Emma beskriver ett möte 
så här. 

Det var en liten favorit där som jag tog hand om och hon var jämt så glad när jag kom in.  -Åhh är det du, vad 

roligt och gud vilken fin fläta du har i dag. Så jag brukar tänka på henne ibland faktiskt för hon var så speciell, 

jag fick en speciell kontakt med henne. När man verkligen kan skratta med en patient det är det bästa som finns. 

När man verkligen kan ha ett sådant där bra eller inte bara ett skratt och inte bara låtsar utan som kan vara på 

riktigt då tycker jag att jag har lyckats och när patienten tycker det är kul. 

Sammanfattning och analys 

I mötet med patienter får ungdomarna stor erfarenhet av människor med olika behov. 
De träffar människor som befinner sig i olika livssituationer som ger dem en ökad 
förståelse för de svårigheter människor kan råka ut för. De får en inblick i olika kulturer 
och de problem som detta kan medföra om inte förståelsen för varandra finns. De möter 
många äldre patienter som genom sina berättelser ger dem en förståelse för sina egna 
mor- och farföräldrar och olika generationens sätt att tänka. I mötet utvecklas också 
förmågan att bemöta människor i och med att de lär av patientens reaktioner. Hur 
subjektiviteten tar form beskriver von Wright (2000) som att det sker genom 
interaktion. Genom att ta en annan människas perspektiv görs en imitation men den 
förutsätter en medvetenhet om sitt eget själv. För att kunna imitera måste en förmåga 
finnas att sätta sig in i den andres situation medvetet eller omedvetet. Detta sker genom 
en process av kommunikation och reflexion. Ansvarskänslan hos ungdomarna utvecklas 
när människor är i stort behov av deras hjälp. De lär sig också tålamod då patienterna är 
så olika. De prövar också sina teoretiska kunskaper i praktiken både medicinska och 
tekniska. I mötet med svårt sjuka patienter får de förståelse för de livskriser människor 
genomgår vid svåra sjukdomar och får därmed en annan syn på livet och vad som är 
livskvalitet. Ungdomarna får en självmedvetenhet genom den sociala 
interaktionsprocessen. I och med att ungdomarna kan ta patienternas attityd eller 
perspektiv blir de också medvetna om sina egna attityder. De klarar av att distansera sig 
från sig själva och reflektera över olikheterna. Språket utvecklas som också von Wright 
(2000) menar är en viktig faktor för att kunna relatera dessa olika perspektiv. 
Ungdomarna märker att de gör nytta och känner en tillfredsställelse av att hjälpa andra 
människor. Detta beskriver von Wright (2000) som den reflexiva processen där 
meningen uppstår och finns i relationen mellan olika faser av den sociala handlingen. 

Mötet med självet 
Under ungdomsåren genomgår ungdomarna en personlig utveckling från barn- och 
ungdomsstadiet till vuxenlivet. Utbildningen är en stor del av deras liv under den här 
perioden och påverkar dem på olika sätt. De funderar över vad de vill arbeta med i 
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framtiden och vad livet har i beredskap för dem. De reflekterar över vem de själva är, 
vilken människosyn de har och hur det påverkar deras beteende.  

Personlig utveckling 

Under utbildningen tycker ungdomarna att de blivit äldre och mognare. De märker att 
utbildningen i sig genom de kurser de läst och mötet med alla människor har bidragit till 
den mognaden. De har utvecklat en förståelse för andra människor och hur deras 
bakgrund har påverkat dem till de personligheter de blivit. De har blivit öppnare som 
människor och vågar ta kontakt och prata med andra personer på ett helt annat sätt än 
tidigare. Linda menar att mognaden också kommer i att hon lärt känna sig själv bättre. 

Man växer väldigt mycket som person tycker jag, man lär känna sig själv väldigt bra tycker jag. 

Linda fortsätter 
Jag tycker att genom olika kurser som vi läst i psykologi men också etik och sådant där att man lär sig att se till 

hela människan, man kollar inte bara till vad som står framför mig nu utan man tänker också på bakgrunden. 

Människans bakgrund, att man inte ska döma en person för det man ser just nu utan att man ska ha det i tankarna 

att varför han beter sig så där behöver inte ha med det att göra utan kan ha något med det som hänt innan även 

om det ligger långt bak. 

Emma säger att andra också har märkt att hon utvecklats som person: 
Det har alla mina i min familj också märkt, o gud vad du har blivit så här lugn och du har blivit så känslig och så 

här, så det är otroligt vad det har förändrat en liksom. 

Minna funderar så här över sin egen förändring och jämför med hur hon var i början av 
utbildningen: 

Jag har blivit äldre och mognare, det har man ju märkt. Jag vet faktiskt inte men det är väl att jag är lugnare. Jag 

har lättare att prata med människor nu än vad jag hade förut. För jag var blyg innan, jag kunde inte stå inför 

klassen, det kan jag göra nu. Fast jag tycker inte om det men jag kan göra det, så det har jag lärt mig också och 

att prata med människor och inte vara lika blyg. 

Minna beskriver också hur hon förändrat sitt tänkande om andra människor: 
Förut så kunde jag liksom vara mer att man kolla på folk också och man hade förutfattade meningar. Det tror jag 

inte att jag har så mycket längre, man vet liksom nu träffar man så mycket människor inom vården och när man 

jobbar, så det tror jag är borta mina förutfattade meningar, det var mer förut. 

Förståelsen för andra människor har utvecklats genom att läsa om olika sjukdomar och 
hur dessa kan påverka människor. Förståelsen har sedan fördjupats när de träffat 
människor och det har också påverkat dem själva. Sandra beskriver hur hon mött 
människor med olika handikapp och vad det betytt för henne. 

Jag har växt till mig och blivit mognare och så. Man har ju blivit mer förstående för människor som har 

handikapp och sådant där och vi har läst lite psykiatri också så då har man fått mer förståelse. Att man har träffat 

på dom och sett dom och när man varit på praktik och fått följt med dom och gensvaret. Jag tror inte, jag hade 

nog aldrig jobbat i vården om jag inte gått här. 

Anna beskriver hur hon också tidigare haft stor förståelse för människor som varit 
utsatta och haft problem av olika slag. Under utbildningen har denna förståelse 
ytterligare fördjupats men också påverkat hennes personliga utveckling. 

Jag har lärt mig förstå människor mer fast jag vet att jag gjorde det innan när jag haft kompisar med problem och 

andra personer med problem. Jag har nog förstått dom personerna och har jag typ kunnat göra mer inte bara mitt 
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perspektiv utan det är ett omvårdnadsperspektiv jag också har fått. Jag är ändå ganska blyg och sådant 

fortfarande men ändå så att jag försöker prata och kunna samtala med folk. 

Ökat självförtroende 

Ungdomarna har också märkt att utbildning de genomgått har även gett dem ökat 
självförtroendet. De känner att de kan och klarar av saker både i skolan och på 
arbetsplatserna. Det ökade självförtroendet har gjort att de vågar tro mer på sig själva, ta 
initiativ och framförallt prata mer öppet med andra människor. Så här säger Linda: 

Ja just det här att man efter åren så hittar man självförtroendet i sig själv genom att man märker att man kan 

någonting och man är bra på det. Jag kan ge någonting i arbetslivet och det tycker jag, det stärker verkligen en 

och har hjälpt mig att bli vuxen. Det ger ju en också så att när man vaknar på morgonen så känner man ju styrka 

att gå till skolan och göra sitt bästa och livet känns mer positivt. 

Rebecka beskriver hur hon har utvecklats: 
Jag tror att jag blivit starkare i mig själv för i början var det så här att jag var lite mesig, jag pratade inte så 

mycket egentligen och nu så pratar jag ganska mycket. Jo, så har det stärkt mig själv jag har fått mycket bättre 

självförtroende. 

Vissa arbetsplatser har satt ungdomarna på svårare prov än andra beroende på vilken typ 
av vård som behövts. Akutintagningen på sjukhuset är en sådan arbetsplats där många 
olika människor kommer in. Det kan vara allt ifrån enklare sårskador till svårt skadade 
personer som varit med om t ex trafikolyckor. Malin berättar vilken erfarenhet hennes 
praktikplats har gett henne och hur det har utvecklat hennes självförtroende och förmåga 
att ta initiativ: 

Jag tror att jag utvecklat mig själv jättemycket och liksom vågar göra saker och vågar tro på mig själv att det här 

kan jag. Det var som praktiken på akuten jag var tvungen att kliva in till patienten och verka erfaren, veta vad 

man ska göra förklara ordentligt, konkret och så och det tror jag har stärkt mig som människa. Att man liksom 

måste, jag har alltid vart den som gått lite bakom låtit andra ta initiativet. 

Malin fortsätter: 
Det var nog på akuten när det kom in en full man och det var jättesvårt tyckte jag och han var himla otrevlig och 

försökte liksom prata bort en hela tiden och då tänkte jag att jag kan ju inte stå här som en elev utan måste 

liksom stå på mig. Så då gick det jättebra. Jag skulle ta blodprov på honom fast han vägrade ligga stilla, det gick 

bara man liksom intalade sig själv att man ska vara bestämd och att jag kan det här. Då kan man inte hålla på 

och tveka och det kan man inte göra någon gång när man ska ta blodprov på en patient för då blir oftast dom 

osäkra liksom vad är det här? 

Ökat ansvarstagande 

Ungdomarna beskriver själva hur de mognat och hur de tar mer ansvar för olika saker. 
Själva skolarbetet med läxor, planering av egna arbeten och förberedelser inför prov har 
under utbildningens gång stått klart för dem att det hänger på dem själva. De jämför 
med grundskolan där lärarna hela tiden sa till dem vad som skulle göras och vad som 
skulle läsas på. På gymnasiet krävs mycket självständigare studerande så här säger 
Emma: 

Ja så är det här med att man får ta mer ansvar och ta hand om egna grejer det är inte så att lärarna springer efter 

en och säger hörru du nu måste du göra det här liksom utan man måste ju upptäcka själv när man hänger med 

eller inte eller när man hänger med och inte. Hänger man med då är det lugnt, skiter man i läxorna då får man ett 

helsike på slutet,  så är det ju. För som på grundskolan då gick ju alltid lärarna med och sa det här har du missat 
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och det här har du missat och då hade vi dom mer som back up liksom nu har vi inte det så man har ju lärt sig att 

ta mer ansvar över sin egen utbildning. 

Det är inte alltid förståelsen av det egna ansvarstagandet uppkommer vid starten av 
utbildningen utan ibland tar det ett tag. Den arbetsplatsförlagda utbildningen har varit en 
god hjälp att känna på hur det är att arbeta dag efter dag. Linda beskriver så här: 

Till slut så lärde man sig väl ändå att någon gång måste man ju ta ansvar för saker och ting och man blir ju 

vuxen och då blir det mycket ansvar så man får helt enkelt lära sig att ta det. En sak är hur mycket behöver jag ta 

och hur mycket behöver jag inte ta. 

Linda fortsätter 
Just det här ansvarstagandet, i början kanske man inte orka just det här med praktiken. Man var helt slut och det 

kändes jättejobbigt att behöva gå dit dagen efter och igen och igen och igen och att behöva jobba på kvällar och 

så där. Men efter ett tag så lär man sig, man går dit och man gör det man ska sen kommer man hem och gör sitt 

och imorgon är en ny dag. 

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen har också hjälpt dem i 
mognadsutvecklingen i och med att de fått tagit ansvar för andra människor. Dessa 
människor som är i behov av omvårdnad och behöver hjälp med olika saker. Rebecka 
tror att det varit en stor del av hennes mognadsutveckling liksom att hon arbetat där 
extra kvällar o helger: 

Vi tar ju mycket ansvar på praktiken och så. Så man mognar ju på så sätt och när man jobbar också man får ta 

jättemycket ansvar för alla människor. Man har ansvar för åtta personer kanske själv på en kväll när man jobbar 

och då liksom det är viktigt att man tar ansvar. För får inte den personen medicin och så då kan det ju gå….och 

så där man har mognat med allt ansvar tror jag och så har man mognat som man är också. 

Det egna lärandet 

Utbildningen har också gett ungdomarna insikt i hur de lär. De vet vilka kurser som de 
tycker är intressanta och roliga. De har upptäckt sina styrkor men också sina svagheter 
och förstår att motivationen kommer för att de tycker det är intressant. Under 
utbildningen har de också insett vilken lärstil de har och vad som passar dem bäst. 
Emma har också funderingar kring hur hon ska göra när hon ska introducera någon ny 
person i sin arbetsgrupp: 

Jag har lärt mig att man ska liksom, jag tycker att man ska om man vet att en människa är ny så kan man liksom 

se över lite och ta emot den på ett bättre sätt. Det kommer jag i alla fall att ta med mig om jag går in i en 

arbetsgrupp sen och det kommer elever. Liksom att vara framåt och öppen och glad för då om man är sur och 

arg och förbannad på jobbet då kan eleven bli rädd istället och liksom känna att man är i vägen. 

Emma fortsätter: 
Jag vet inte men man är duktigare i karaktärsämnena än i kärnämnena, det går bättre man tycker det är roligare. 

Ungdomarna beskriver vikten av att de har varierande arbetsmetoder både för att det ska 
vara intressant men också för att olika arbetsmetoder passar olika ungdomar och dess 
lärstil. Minna ger här ett ex: 

Jag lär mig lättare när vi gör saker också inte bara skriver och skriver allting. Jag måste få göra olika saker, då 

kommer i allfall jag i håg bäst. 

Rebecka förklarar hur hon upplever det när det är ointressanta saker som hon ska lära 
sig: 
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För jag är egentligen inte så intresserad av frakturer och sådant där, jag är inte det. Det tycker jag är tråkigt, det 

tycker jag är jättetråkigt jag tycker det är så tråkigt så då lär man sig inte direkt. Det märks ju på proven det går 

inte så där, det går inte så superduper bra för man känner ingen motivation. För jag känner inte att jag behöver 

det egentligen, frakturer. 

Att lära sig nya saker är inte alldeles lätt. Om det också är något som ska utföras 
praktiskt kan det vara ganska nervöst säger Anna innan hon vet att hon klarar av det. 
Anna beskriver hur det kan gå till: 

Man har lärt sig hur mycket som helst av att bara först vara med och sen att dom bara nu får du göra detta. Ja 

okej, då blir man först nervös men sen när man får ansvar så blir man riktigt koncentrerad och sen liksom när 

man känner att man får förtroende så går allting mycket bättre också. Det är likadant som om man har ett jobb då 

måste man ändå få förtroende för alla andra för det är så viktigt att få feed back eller vad man ska säga. 

Synen på livet 

Många möten sker under utbildningen och dom har påverkat ungdomarna på olika sätt. 
Synen på livet och hur skört livet kan vara har de sett många exempel på. Detta gör att 
de fått en annan relation även till sina närmaste, fått en insikt i vilka saker de tycker är 
viktiga i livet. Malin ger här som avslutning en beskrivning på hur hon tycker att 
utbildningen har påverkat hennes syn på livet: 

Ja det är väl också praktikerna att man har lärt sig att man bara har ett liv och att man kan förlora det så lätt. Man 

blir nästan hypokondriker vi har läst en massa saker och man förstår hur skört det är liksom. Man har bara ett liv 

och det är så lätt att bli sjuk och dålig och så hur mycket familjen och sådant betyder mycket för en just när man 

ser anhöriga som kommer och som inte har anhöriga, det har man lärt sig att vårda dom runt omkring. 

Sammanfattning och analys 

Genom de olika kurserna inom Omvårdnadsprogrammet som de läst och alla möten 
med olika människor upplever ungdomarna att de även utvecklar den egna 
personligheten. De har lärt känna sig själv och sina egna reaktioner och blivit öppnare 
som personer och vågar vara sig själva. Även andra i deras närhet har påtalat att de har 
förändrats till lugnare, mer eftertänksamma och kloka människor. De har fått ett ökat 
självförtroende genom att se att de klarat av arbetet i vardagen men också löst lite mer 
problematiska situationer. I dessa situationer har de tvingats stanna upp och tänka över 
vilket sätt de skulle gå tillväga men också i efterhand reflekterat över hur de hade 
handlat och om de kunde göra på något annat sätt. Von Wright (2000) beskriver att 
detta resonerande med sig själv sker i självet, genom att det innehåller två aspekter I och 
me. Självmedvetenheten uppstår i ett samspel mellan I och me, genom förmågan att tala 
med sig själv. I är det subjektiva perspektivet när jag upplever och när jag är i handling 
medan me är då individen lär sig se sig själv med andras ögon. Medvetande och självet 
formas ur denna intersubjektivitet. I mötet med människor med svåra sjukdomar och 
handikapp har detta lett till att ungdomarna har tittat på sig själva, sina förutsättningar 
och jämför sig själv och sin situation med dessa människor. Ur dessa möten har deras 
insikt mognat och de har också fått en annan livssyn.  
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Diskussion 
Under detta avsnitt beskriver jag de reflektioner jag gjort över den metod jag valt. Det 
finns alltid olika vägar att genomföra en undersökning på och vissa val är medvetna 
emedan andra är omedvetna och uppdagas först i efterhand. Detta beskrivs under 
metoddiskussion. Under resultatdiskussionen finns mina egna tankar om resultatet. 

Metoddiskussion 
Mitt syfte var att undersöka det pedagogiska mötet. Jag ville se vilka möten som 
påverkar ungdomar under deras utbildning på Omvårdnadsprogrammet och på vilket 
sätt. Detta gjorde jag genom att jag genomförde en kvalitativ studie med intervju som 
metod. På den skolan jag gjorde min förfrågan var det inte så många elever kvar i 
programmet i år tre. Det var sju elever som till slut ställde upp på intervju. Först var det 
ingen elev som ville men när det fick lov att ske på skoltid var sju elever beredda på att 
bli intervjuade. Jag hade tänkt göra ca åtta intervjuer så jag var ändå nöjd med de sju. 
Jag gjorde en provintervju först och då ställde en elev upp från min egen skola. Det var 
väldigt bra att göra den för jag insåg då att mina halvstrukturerade frågor var tvungna att 
följas upp med fördjupningsfrågor som hur tänkte du då?, kan du berätta mera? Vilka 
fler möten har betytt något? Har du ytterligare möten som du kan berätta om? Vilka 
lärdomar har du dragit av dem? Benägenheten att ställa frågor, att vara nyfiken, är 
karakteristiskt för forskare enligt Backman (1998) men att man måste ställa ”rätt” frågor 
och de är inte alltid omedelbart givna. Jag var tvungen att vara ihärdig för ungdomarna 
behövde tid att tänka och de olika episoderna som de berättade om kom fram först i den 
senare delen av intervjun. Intervjusvaren blev ofta väldigt generaliserande och ytliga till 
att börja med. Efter hand som intervjun fortskred kom de på exempel som de kunde 
beskriva och även reflektera över hur det hade påverkat dem. Ibland funderar jag på om 
det skulle varit bättre om jag givit dem lite mer information innan så att de hade hunnit 
tänkt mer i förväg men då är risken för stor att jag hade styrt dem för mycket. 
 
Intervjuerna skedde i deras lokaler på skolan i ett samtalsrum som vi fick låna. Detta 
rum är ganska lyhört så under vissa raster hörde vi de andra eleverna utanför men det 
påverkade inte vårt samtal nämnvärt. Däremot blev inspelningen påverkad, jag använde 
mig av MP3-spelare och den spelade in även bakgrundsljuden så vid några tillfällen när 
de intervjuades röster var lägre hade jag ibland svårt att höra ordentligt. Jag upplevde 
inte att ungdomarna blev påverkade utan jag tror att det var bra att vi satt i den lokal 
som de normalt använde vid enskilda samtal. En annan reflektion var att ungdomarna 
pratade väldigt fort samtidigt som de använder många mellanord som ”typ” och 
”liksom”. Intervjuerna blev inte heller så långa, det vanligaste var runt 40 minuter. Det 
finns olika synpunkter på hur lång en intervju kan vara men Trost (2005) skriver att 
planera för en 90-minutersintervju vanligen är alltför lång tid och en smula pretentiöst. 
Jag har tidigare gjort intervjuer av lärare och de pratade med lätthet 45-60 minuter. Det 
specifika med att intervjua ungdomar var att de pratade jättefort och sedan var det som 
att det tog slut, då kom de inte på något mer. Jag gjorde inga uppföljande intervjuer. 
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Trost (2005) menar att intervjun och de frågeställningar som kommer upp väcker tankar 
och föreställningar till liv. Dessa minnen kan vara både behagliga och obehagliga. 
Några ungdomar nämnde på slutet att de förmodligen skulle komma på fler möten som 
varit betydelsefulla efter intervjun, vilket också skedde. När jag kom vid andra tillfället 
var det en elev som sade att hon kommit att tänka på fler saker efter förra tillfället. 
Ibland funderar jag på vad som skulle ha kommit fram ytterligare om jag hade gjort en 
uppföljande intervju. 
 
De olika möten som framkom kunde ganska enkelt temaindelas. Dessa började urskiljas 
redan vid genomläsning av den första intervjun och befästes i den andra och sedan i de 
efterföljande. Däremot att se de mönster som bildade olika aspekter som påverkade 
dessa möten var en process som tog längre tid. Min egen förförståelse spelar ju en viss 
roll i framtagandet av dessa mönster. Samtidigt så har mitt perspektiv och teoretiska 
ram varit ett raster som jag använt mig av för att kunna kategorisera materialet.  
 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet enligt Trost (2005) bygger på att man gör kvantitativa studier, där man 
mäter och anger värden för olika variabler. I en kvalitativ studie strävar man efter att 
förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. När jag intervjuar skall jag inte 
bara uppmärksamma vad den intervjuade säger utan också tonfall, ansiktsskiftningar, 
uttryck och kroppsspråk. Människor är inte statiska eller stabila i sina föreställningar 
utan förändras hela tiden. Om någon skulle göra om dessa intervjuer så är det inte troligt 
att svaren skulle bli samma. Däremot så är det inga svårigheter att intervjua ungdomar 
på Omvårdnadsprogrammet så länge den utbildningen finns kvar. Delar av resultatet 
skulle nog gå att känna igen men den kvalitativa studien bygger på intervjuarens 
förförståelse och den är troligtvis olika. Min reflektion är att de olika möten som urskiljs 
nog skulle framgå i en annan studie medan däremot de olika aspekter som dessa 
inneburit säkert är mer olika beroende vem som gör intervjuerna och vilka ungdomar 
som blir intervjuade. Jag har använt mig av många citat och med hjälp av dem försökt 
beskriva ungdomars upplevelse av olika möten under utbildningens gång. Jag har 
försökt hålla mig så neutral som möjligt men det är ändå mina tolkningar och slutsatser 
som tagit fram mönstren i det ungdomarna berättat. Trost (2005) skriver att trovärdighet 
och relevans ligger närmare till hands att diskutera vid intervjuer. Det innebär att jag 
som intervjuare har försökt att inte använda mig av påståendefrågor eller jag-förstår-
yttranden som kan styra frågorna och begränsa trovärdigheten. Jag har strävat efter att 
vara så objektiv som möjligt och vara nollställd inför materialet och vara nyfiken på de 
mönster som vuxit fram. Helt objektiv kan ingen vara men som Trost (2005) skriver, det 
är den intervjuades åsikter som man ska få fram och förstå även om det görs utifrån de 
egna erfarenheterna som är utgångspunkten i en kvalitativ studie. Jag har använt mig av 
rimliga och adekvata ord och termer som är allmänt vedertagna i vårt samhälle och 
försökt göra materialet rättvisa. 
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Resultatdiskussion 
De olika möten som delades in i teman; mötet med kompisar, lärare, handledare, patient 
och självet är nog ganska självklara. Dessa möten är vanligt förekommande och en 
naturlig del i utbildningen. Däremot är det inte lika klart att de aspekter som framkom 
som hade betydelse i mötet skulle se likadana ut vid en annan tidpunkt och i en annan 
klass. 

Kompisar har stor betydelse, vissa ungdomar väljer utbildning efter hur kompisar har 
valt istället för att gå efter sina egna intressen, speciellt om de är lite osäkra på vilken 
utbildning de vill gå. Det visade sig också att en del ungdomar slutade utbildningen då 
det inte hade varit rätt val från början. En del ungdomar har erfarenhet av utanförskap 
och trakasserier från tidigare utbildningar och är därmed extra känsliga för stämningen i 
kamratgruppen. Resultatet visar att relationen i gruppen hade betydelse också för deras 
egna personliga utveckling. Min reflektion blir då hur viktigt det är att den som leder en 
grupp har en bra introduktion när de startar och hjälper till att skapa ett bra klimat. Det 
krävs både tid och många samverkans övningar innan människor börjar lita på varandra 
och tillit kan skapas. I  Jenners (2004)  forskning framhålls att motivationsarbete är en 
fråga om bemötande. Motivation är inte en egenskap hos individen utan en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får.  I det pedagogiska mötet handlar det 
om att bli delaktig, ingen kan bli delaktig av sig själv utan det måste ske i dialog och 
samspel med andra. Hur läraren leder detta har betydelse för den fortsatta utvecklingen. 

Att lärare har stor betydelse för ungdomarnas motivation och trivsel stämmer väl med 
min erfarenhet som rektor. Det händer av och till att ungdomar kommer till mig som 
rektor för att de inte trivs i klassen beroende på klasskamrater eller på att relationen till 
läraren inte fungerar. Min erfarenhet är att när lärarens och ungdomarnas personlighet är 
långt ifrån varandra har de svårt att förstå varandra. Birniks (1998) studie där han gör 
sju kategoriseringar visar hur läraren kan uppfattas som alltifrån dominant till 
undergiven och från fientlig till kärleksfull. Det kan vara att läraren är lite ostrukturerad 
i sitt sätt att hålla i lektionen emedan eleven vill ha struktur och en viss turordning för 
att det ska bli tydligt och klart vad som avses ska göras. Däremot om eleven och läraren 
ändå har kunnat skapa en bra relation och har tillit till varandra så brukar det gå bra trots 
olikheterna. Beach (1999) menar att skolledares och lärares förväntningar styr 
interaktionen i klassrummet. Jenners (2004) skriver om Pygmalioneffekten, hur 
pedagogens förväntningar styr elevens möjligheter att lyckas. Ungdomarna i studien 
beskrev att det var viktigt att läraren brydde sig om dom som person, att de trodde på 
dem och försökte hjälpa dem trots att de inte kanske trodde så mycket på sig själva. 
Detta tyder på att ungdomarna gärna vill bli betraktade som ett Vem och inte ett Vad 
enligt Wrights (2000) begrepp. Att bygga upp denna relation tog lite tid men att 
ungdomarna i denna klass hade haft tur och fått flera lärare som hade undervisat dem 
under alla tre åren och därmed fått möjlighet att skapa en varaktig relation. Det verkade 
också som att när lärarna hade träffat eleverna lite mer utanför skolan och ungdomarna 
lärt känna lärarna som person då underlättades processen. I Jenners (2004) studie runt 
begreppen det pedagogiska mötet framhåller han förutom Pygmalioneffekten också 
vikten av delaktighet för motivationen. Eleverna påpekade vikten av att de fick vara 
delaktiga både för att skapa relation men också att de fick vara med och planera 
kursernas innehåll och arbetssätt så de kunde påverka hur strukturerat de ville ha det. 
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Det viktiga var kanske ändå framförallt känslan av att de kunde vara med och påverka 
och att se till att det blev varierande arbetssätt då ökade också motivationen för att 
genomföra arbetet. Jag tror att det är viktigt med regelbundna uppföljningar och 
utvärderingar under kursernas gång så att både arbetsmetoder och processer kan 
diskuteras på ett naturligt sätt. Då behöver inte någon känna skuld för att det finns 
förslag på andra arbetssätt eller att ta upp det som inte fungerar. Utvärdering blir istället 
en naturlig del i undervisningssituationen. Vi är alla människor och tycker på många 
olika sätt utan att det ena behöver vara mer rätt än något annat. Wallin (2002) skriver att 
lärare och elev kan ha ett samtal mellan likar men inte på ”lika villkor”. Läraren har ett 
uppdrag och det är skillnad i kunskap och erfarenhet och därmed är läraren i en 
maktposition. Däremot har alla människor ett lika värde och skall bemötas med 
värdighet. 

Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen har handledaren stor betydelse. De 
ungdomar som inte haft någon utsedd handledare tyckte att det var svårare att komma in 
i personalgruppen. När de hade en handledare som presenterade dem och lyssnade på 
dem så kände de sig mer som en i personalgruppen. När de skulle gå med många olika 
personer som skulle handleda dem blev det inte samma kontinuitet och 
processutveckling i ungdomarnas lärande. Det var också lätt att de kände sig utanför och 
inte visste vad som skulle göras eftersom den tillfälliga handledaren inte visste riktigt 
vad de kunde och vad de hade gjort tidigare. von Wright (2000) skriver att ungdomars 
tänkande och självreflexion utvecklas i sociala samspelsprocesser. I dessa 
samspelsprocesser måste ungdomar och handledare få tid och möjlighet att lära känna 
varandra och skapa en relation. Ibland förekommer inte dessa förutsättningar på alla 
arbetsplaster vilket vore önskvärt för att förutsättningen för lärandet skall fungera väl. 
Det är också intentionen i styrdokumenten från Skolverket (2000). Handledarens 
bedömning skall vara betygsgrundande för de kurser som ingår i den arbetsplatsförlagda 
delen av utbildningen. För att handledaren skall kunna göra en bedömning bör den 
personen haft eleven kontinuerligt under den tid eleven befinner sig på arbetsplatsen. 
Hur sedan handledaren ser på sig själv och sin roll som handledare får också betydelse 
för elevens lärande. Den handledare som inte är stödjande och som är väldigt 
självcentrerad har svårt att utgå från elevens perspektiv. Eleverna upplevde kontakten 
med handledarna väldigt olika. Holmgren (2006) skriver hur viktigt det är att med en 
positiv stämning där uppmuntran och bejakande förekommer och att det finns ett 
engagemang för elevens lärande. En elev beskrev hur hennes självförtroende sjönk och 
att hon inte vågade lita på sig själv och sitt omdöme när hon inte fick någon positiv 
respons.  Mötet med olika patienter har hjälpt ungdomarna till en ökad förståelse för hur 
olika förutsättningar människor har och hur olika deras liv ter sig ut. De får praktisk 
insikt i vilka olika behov människor har och träna på att bemöta den enskilde patienten. 
I utbildningen läser de kursen Etik och livsfrågor och där får de teoretiskt kunskap om 
olika människosyner och förhållningssätt.  Hur man sedan använder sina kunskaper och 
omsätter dem i praktiska situationer i mötet med andra människor ger dem en fördjupad 
insikt om att det går att göra på flera sätt. Söderströms (2006) studie om ansvar visar 
också att det inte är möjligt att ha regler för allting utan att individen måste göra sin 
egen bedömning vid varje tillfälle. Att lära sig ta ansvar sker genom en pendling mellan 
omsorg när handledaren visar och förklarar till friheten att få försöka själv och att lära 
sig av situationen. 
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Denna insikt som de får genom mötet med patienter och erfarenhet från olika möten gör 
dem medvetna om sina egna fördomar och ibland förhastade omdömen och slutsatser. 
Att utveckla denna förståelse för andra människor är något som jag önskar kunde ingå i 
alla utbildningar på gymnasiet. Jag tror många missförstånd skulle förebyggas om varje 
människa var mer öppen för att försöka tänka utifrån den andres perspektiv. På 
Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har varje elev fått en pensionär från ett äldreboende 
som sin vän att besöka en eftermiddag i veckan. Huvudmålet var att öka elevernas 
förståelse för de äldre men också att undervisningen i Omvårdnad, samhällskunskap, 
svenska, arbetsmiljö och medicinsk grundkurs skulle bli mer konkret. Arbetssättet 
visade att eleverna fick en större mognad och bättre empatisk förmåga än andra 
elevgrupper (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
Mötet med många människor har också lett till ökad självreflektion. Framförallt har den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen gett dem en bild över hur det är att gå till 
arbetet varje dag. Det är där de har kunnat praktisera sina teoretiska kunskaper och 
prövat dem i verkligheten. Frågan är hur mycket utbildningen i sig har påverkat dem? 
Klart är att de genom sin utbildning fått tillfälle att träffa många olika människor och 
genom de teoretiska studierna fått kunskap och ord för att kunna resonera och reflektera 
över sina tankat och känslor. Ungdomarna upplever också att de har blivit mer 
ansvarstagande både genom ansvaret att vara på ett arbete men också genom ansvaret 
för andra människor. Det är intressant att ungdomarna på Omvårdnadsprogrammet 
själva tycker att de utvecklats på ett annat sätt än de ungdomar de jämfört sig med som 
gått Samhällsvetenskapsprogrammet. Wright (2000) menar att det är i mötet med andra 
som vår subjektivitet formas. Ungdomarna på Omvårdnadsprogrammet formas genom 
de många möten med människor som har det svårt och behöver hjälp. På 
Samhällsvetenskapsprogrammet ingår ingen arbetsplatsförlagd utbildning vilket inte ger 
dem tillfällen till den här typen av möten i utbildningen. I samspelet mellan I och Me 
utvecklas medvetandet och självet uppger Wright(2000) alltså borde utbildningarna ge 
dem den möjligheten. Ämnesintegrerad praktik var också ett förslag inför 
gymnasiereformen 2007 för elever på samhällsvetenskapsprogrammet. Kan vi aktivt 
arbeta med ungdomars utveckling av ansvarstagande och självkänsla? Juul & Jensen  
(2003) menar att kvaliteten i det processorienterade pedagogiska arbetsfältet beror på de 
professionellas relationskompetens. 

Fortsatt forskning 

Jag har gjort denna studie för att beskriva vilka möten som påverkat ungdomar som går 
på Omvårdnadsprogrammet. Vad det är som sker i dessa möten och hur har de påverkat 
dem i deras utveckling? Min tanke var att detta kanske kan väcka intresse för att se hur 
andra möten i andra utbildningar påverkar ungdomars utveckling. Det kanske kan vara 
ett underlag för diskussion om hur vi vill att pedagogiska möten ska påverka 
ungdomarna i deras utveckling. 
Ett förslag till fortsatta studier skulle kunna vara en jämförande studie med ungdomar 
på andra gymnasieprogram. Detta för att undersöka vilka möten som påverkat dem och 
hur. 
Det skulle också vara intressant att fokusera på mötet lärare och elev och genom 
observationsstudier och efterföljande intervjuer urskilja hur relationen påverkar 
ungdomar i deras personliga utveckling till vuxna människor. 
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     Bilaga 1 

 
Lärarhögskolan i Stockholm   2007-02-16 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
Irene Ekström 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag håller på att avsluta mina studier i Vårdpedagogik och skall nu göra den sista delen 
som är en D-uppsats. Jag gjorde en intervjustudie om hur lärare på 
Omvårdnadsprogrammet ser på begreppet mognad och de faktorer som påverkar 
mognadsutvecklingen hos eleverna i min C-uppsats. 
 
Nu skulle jag vilja intervjua ungdomar som går sin avslutande del på 
Omvårdnadsprogrammet. Det jag vill undersöka är hur ungdomarna ser på sin 
utbildning på Omvårdnadsprogrammet.  
 
Jag skulle vilja intervjua 8-10 ungdomar som har fyllt 18 år. Jag skulle vilja boka in tre 
eftermiddagar och träffa tre ungdomar varje eftermiddag. Är detta möjligt utan att det 
påverkar er och deras utbildning för mycket? Intervjun beräknas ta högst en timme per 
person. 
 
Jag har haft en första kontakt med er rektor som lovat vidarebefordra detta till er. Jag 
hoppas ni kan utse en kontaktperson som jag kan ringa och boka tider med. 
 
Hälsningar 
 
 
 
Irene Ekström 
 
 
 
Handledare Marja Schuster, filosofie doktor 
email: marja.schuster@lhs.se 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
Avdelning för Vårdpedagogik 
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     Bilaga 2 

 
Lärarhögskolan i Stockholm   2007-02-16 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
Irene Ekström 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag håller på att avsluta mina studier i Vårdpedagogik och skall nu göra den sista delen 
som är en D-uppsats. Jag skulle vilja intervjua ungdomar som går sin avslutande del på 
Omvårdnadsprogrammet. Det jag vill undersöka är hur ni ungdomar ser på er utbildning 
på Omvårdnadsprogrammet.  
 
Jag skulle vilja intervjua 8-10 ungdomar som har fyllt 18 år och hoppas att du skulle 
vilja deltaga. Det är självklart frivilligt att vara med och du kan säga ifrån när du vill. 
Intervjun tar ca en timme och jag hade tänkt boka in någon eftermiddag som jag hoppas 
passar er. Intervjuerna sker enskilt och spelas in på Mp3 spelare. Materialet kommer 
sedan att skrivas rent men ingen kommer att nämnas vid namn så att just du kan spåras 
på något sätt. 
 
Jag har haft en första kontakt med er rektor som lovat vidarebefordra detta till er.  
 
 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
Irene Ekström 
 
 
 
Handledare Marja Schuster, filosofie doktor 
email: marja.schuster@lhs.se 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
Avdelning för Vårdpedagogik 
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Intervjuguide    Bilaga 3 
 
Miljöns utformning: lugn och ro, avskildhet. 
 
Syftet med intervjun beskrivs. 
Tidplanering, dokumentation klargörs. Inspelning med hjälp av MP3-spelare. 
Etiska aspekter diskuteras. 
 
Bakgrund 
Ålder, årskurs. Gått något annat program innan.  
 
Öppet inledande fråga: 
Varför sökte du Omvårdnadsprogrammet? 
Hur har utbildningen varit? 
Vad tycker du om utbildningen? 
Vad har varit bra, mindre bra? 
 
Berätta om en dag i skolan! 
Är det någon lektion som du speciellt minns? 
Är det någon övning som du kommer ihåg? 
Är det någon lärare som du speciellt minns? 
 
Berätta om en dag under APU,n! 
Är det något tillfälle du lärt dig något speciellt? 
Vilka möten har varit betydelsefulla? Hur har de påverkat dig? På vilket sätt? 
 
 
Vad har utbildningen på Omvårdnadsprogrammet inneburit för dig? 
 
Har du förändrats under de här tre åren? 
 
Vad har varit dina viktigaste lärdomar? 
 
Ge gärna ytterligare ex på hur ni har arbetat med ert lärande. 
 
 
 
Avslutning 
 
Fråga om det är något mer som de skulle vilja få med. 
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