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Abstract 
 

Berg Christoffersson, Gunilla (2015). Digital dialog som redskap för 

utveckling av yrkeskunnande - en studie vid APL på gymnasieskolans vård- 

och omsorgsprogram. (Digital dialogue as a tool for development of 

vocational knowing – A study during workplace-based learning in a Health 

and Social Care Program in Upper Secondary School) Stockholm 

University. Graduate school in the Pedagogy of Vocational Subjects. Written 

in Swedish with an English summary. 

 

Students vocational knowing is the focus of this study conducted in a Health 

and Social Care program in an Upper Secondary school. The empirical 

material for the study is drawn from a digital dialogue where students, 

teachers and professional supervisors described, reflected and gave feedback 

upon the vocational knowing that students take part of in their workplace-

based learning (APL). Reflection on the practical part of the training usually 

takes place in the school environment because it is difficult to provide time 

and space for reflection at workplaces. The theoretical framework is based 

on a sociocultural perspective on learning (Säljö (2000). In this study the 

digital platform and the written dialogue, was used as a tool for 

communication and learning. The written digital dialogue was analyzed 

according to qualitative content analysis (Krippendorff, 2004; Graneheim & 

Lundman, 2004). Five categories emerged in the analysis of the data 

collection: relational knowing, knowledge of the care-recipients situation, 

knowing how to execute a task, emotion-related knowing and knowledge of 

the work environment. The result shows that it was the unexpected 

situations, students reflected most upon. In the analysis of the result these 

situations could be related to the affective knowledge according to Ellström 

(1992). These occasions would then show the ability to adapt, assess and 

identify unforeseen situations (cf. Lindberg, 2003). The feedback received in 

the dialogue is mostly in line with findings from earlier studies but differs in 

the way that the encouraging feedback, especially from other students, 

motivates students to develop their writing. This study contributes to existing 

research and emphasizes the importance of giving the students an 

opportunity to reflect in direct connection to workplace-based learning. The 

current study also shows that a digital dialogue is suitable to use as a tool for 

developing vocational knowing. The interaction between students, teachers 

and supervisors that is presented in this study also shows the possibilities to 

increase collaboration between school and workplace. 
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Förkortningar 

APL = Arbetsplatsförlagt lärande i Gy 11 (Prop 2008/09:199) Ersätter den 

äldre benämningen APU (Arbetsplatsförlagd undervisning) 

 

APU = Arbetsplatsförlagd utbildning (tidigare benämning i Lpf 94) 

 

Gy11 = Gymnasiereform som genomfördes i svenska gymnasieskolor 2011 

enligt Regeringens Prop 2008/09:199 

 

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS (1993:387) 
 

SOL = Socialtjänstlagen SFS (2001:453) 
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Förord 

 

Det blåser mycket vid Kalmarsund, kan jag meddela. Mina promenader 

utmed havet har varit uppfriskande avbrott från skrivandet vid datorn. 

Vinden är ofta kylig och det känns som att man ständigt går mot blåsten 

oavsett åt vilket håll man går. Emellanåt har även uppsatsarbetet upplevts 

som att kämpa i motvind. Men trots det har det fortskridit och ligger nu 

färdigt att presenteras. Trots den ibland bistra vinden i skrivandet har det 

varit en oerhört berikande och mycket stimulerande tid.  

 

Det är många som bidragit till att denna uppsats kommit till och därför 

förtjänar ett tack! Jag börjar med att tacka elever, lärare och handledare som 

lät mig ta del av era beskrivningar, reflektioner och kommentarer i den 

digitala dialogen. 

 

Utan mina handledare hade denna uppsats inte blivit klar och jag riktar 

därför ett stort tack till Lazaro Moreno Herrera och Helena Rehn. Med ett 

aldrig trytande tålamod och en alltid snabb respons har ni lotsat mig och 

texten igenom flertalet Skype-sessioner. Jag vill också tacka Annica 

Lagström, Eva Eliasson, Nina Kilbrink och Eva Svärdemo Åberg som ägnat 

tid åt att arbeta sig igenom min text och kommit med många värdefulla 

synpunkter vid halvtids- och slutseminarium. Ett speciellt tack vill jag rikta 

till Inger Eriksson som slutgranskat min uppsats och vars kommentarer jag 

tacksamt tagit emot.  

 

Tack Viveca Lindberg, som varit drivande som koordinator för 

Forskarskolan i yrkesämnenas didaktik och tack till Vetenskapsrådet som 

möjliggjorde denna satsning. Genom forskarskolan har jag fått tillfälle att 

både delta vid och presentera den egna texten i konferenser vid Nordyrk och 

ECER vilket varit både givande och utvecklande. 

 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Kalmarsunds gymnasieförbund och dess 

ledning för stöd och uppmuntran till att genomföra denna studie. Tack även 

till mina kollegor på vård- och omsorgsprogrammet som hela tiden varit 

intresserade av hur arbetet framskrider och inte minst av hur jag mår och 

orkar med skrivandet. Ett eget tack förtjänar bibliotekspersonalen på Jenny 

Nyströmsskolan för hjälp och alltid vänligt bemötande. Nu ska jag äntligen 

lämna tillbaka all litteratur!  
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En person som framförallt har varit ett stöd och en god vän på hela denna 

färd är min doktorandkollega Eva Klope. Vi har delat såväl tåg- och 

flygresor, hotellrum, frustrationer och glädjeämnen. Ett stort tack för att du 

funnits med hela vägen! Utan dig hade hela doktorandtiden varit betydligt 

mer ensam och bra mycket tråkigare. Jag uppskattar även din hjälp med 

granskning av texten i slutskedet. Här vill jag även rikta ett tack till min 

mångåriga kollega och vän, Evelyn Hahne, för manusläsning och givande 

synpunkter. Tack också alla övriga doktorandkollegor i forskarskolorna, 

deltagande forskare och internationella rådgivare som vid ett antal 

doktorandseminarier läst och kommenterat texten. Ingen nämnd och ingen 

glömd. I detta sammanhang förtjänar kollegorna vid VETYL-seminarierna 

på Institutionen för pedagogik och didaktik i Stockholm ett eget tack för era 

många genomläsningar och kommentarer på min text.  

 

Min underbara familj som betyder allt. Mina numera vuxna barn Gustaf, 

Filip och Amalia med sina respektive som påmint mig om att det finns en 

värld utanför uppsatsen. Min man Janne som varit ett stort stöd och som sett 

till att saker och ting fungerat runtomkring mig i intensiva skrivperioder. 

Dessutom en ovärderlig hjälp varje gång jag meddelat datorkrångel! Tack 

alla mina närstående och mina vänner som funnits där när jag behövt koppla 

av från skrivandet. Jag vill också sända en tacksamhetens tanke till mina 

framlidna föräldrar som alltid uppmuntrat mig att studera. 

 

Uppsatsen tillägnas en speciell liten person som kom till världen under 

färdigställandet av denna uppsats, mitt första barnbarn, Nils. Trots ett stort 

geografiskt avstånd är du en solstråle som gett mig kraft att orka när allt 

känts tungt. 

 

Med blicken i backspegeln så har denna period varit så otroligt givande och 

full av nya upplevelser där jag fått lära känna så många kloka, inspirerande 

och helt enkelt fantastiska människor och fått ta del av er kunskap och 

erfarenhet. När mitt skrivande nu är slutfört för denna gång och jag ser 

framåt, är det ingen stiltje i tillvaron jag eftersträvar men en förhoppning om 

att en något lättare bris drar in framöver.  

 

Tack alla! 

 

Kalmar i juni 2015 

 

Gunilla Berg Christoffersson 
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Introduktion  

Jag satt hos henne en lång stund och höll henne i handen. Efter ett tag 
lyckades jag få in samtalet på ett annat spår och hon var snart lugn igen (Elev 
B:2). 
 
Så jag tänker alltid på hur jag själv skulle känna om någon skulle byta om på 
mig så jag ber honom göra så mycket som möjligt själv så han känner att han 
kan lita på mig och att jag samtidigt förklarar vad vi ska göra och berättar 
vad han ska börja med att ta på sig (Elev D:1). 
 
Då fick jag hjälpa brukaren med lite olika saker som kan ha med vård att 
göra, t ex sköta munhygienen, tvätta nedre toalett och lägga salva på småsår 
på benen. Jag hjälpte också till att ta på och av stödstrumpor på en brukare 
(Elev A:3). 

 

Vad är det elever ser och blir uppmärksamma på i det yrkeskunnande de 

möter i sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) på gymnasieskolans vård- och 

omsorgsprogram? Vilka situationer väljer de att beskriva och reflektera 

över? Citaten ovan visar tre olika arbetsuppgifter inom vård- och 

omsorgsverksamhet som eleverna möter och i relation till dessa behöver 

utveckla sitt yrkeskunnande. Min mångåriga erfarenhet som lärare inom 

vård- och omsorgsområdet har gjort mig uppmärksam på vikten av reflektion 

i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och elevers svårigheter att 

kunna se helheten i utbildningen. 

 

Yrkeskunnande kan betraktas ur olika aspekter och kan få ett annat 

perspektiv när eleven beskriver och reflekterar över sitt yrkeskunnande som 

novis än när handledaren och läraren uttalar sig som experter. Eftersom 

ingen kan bli expert under utbildningstiden (jfr Dreyfus & Dreyfus, 2000) 

behöver skolan och arbetsplatsen komplettera varandra för att hjälpa 

eleverna att lära sig. Det fordrar en kontinuerlig kommunikation mellan 

lärare och handledare. Samtidigt förutsätter det möjligheter att reflektera 

över hur lärande kan utvecklas med utgångspunkt i tidigare erfarenheter 

(Kilbrink & Bjurulf, 2013). Reflektion över den arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen sker oftast i skolmiljön eftersom det är svårt att erbjuda tid och 

plats till reflektion ute på arbetsplatserna (Aarkrog, 2006). Genom att ta del 

av elevers reflektion över sitt yrkeskunnande skulle vi kunna få en bild av på 

vilket sätt eleverna ser på vad som händer i verksamheten. Lärare och 

handledare behöver bli medvetna om vad det är eleverna reflekterar över. 

Möjligheten att direkt kunna skriva ner sina reflektioner och få en 

återkoppling på dessa skulle kunna medföra nya insikter för eleverna. I den 
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gymnasiereform som genomfördes 2011 (Prop 2008/09:199) betonas vikten 

av att elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska utveckla ett 

yrkeskunnande som gör dem anställningsbara. Det skolförlagda och det 

arbetsplatsförlagda lärandet är båda viktiga komponenter i utbildningen för 

att eleverna ska kunna tillgodogöra sig det yrkeskunnande som krävs för att 

få utöva yrket och erhålla en yrkesexamen. En del av undervisningen sker i 

arbetsplatsförlagt lärande där eleverna förväntas ”förstå yrkeskulturen och 

bli del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats för att utveckla en 

yrkesidentitet” (Prop 2008/09:199). Genom deltagande på en arbetsplats 

förväntas eleven få möjligheter att lära sig handlag och problemlösning. För 

att uppnå ett fullt utvecklat yrkeskunnande behövs en längre tid inom yrket. 

Ett yrke innehåller flera olika delar av yrkeskunnande och det är inte möjligt 

för elever att lära sig ett yrke fullt ut under utbildningstiden (Lindberg, 

2003). När eleverna på vård- och omsorgsprogrammet genomför sin APL 

har de en utsedd handledare som ska leda in dem i yrket. En utgångspunkt 

för studien var att elever skulle kunna ta del av yrkesverksamma handledares 

kunnande genom dialog. Svårigheten för elever är att omvandla 

erfarenheterna från den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen till den 

skolförlagda och tvärtom (Aarkrog, 2006). Eleverna som förväntas tillägna 

sig kunskap från de olika delarna av utbildningen behöver utrymme att 

reflektera över vad de lär i skolmiljön respektive APL (jfr Aarkrog, 2006). 

Om eleverna får möjlighet att direkt beskriva och reflektera över händelser 

de deltar i under sin APL antas möjligheten till lärande av yrkeskunnande 

öka. 

 

Att behärska ett yrke fullt ut, att lära sig yrkeskunskaper, utöva en 

yrkespraxis och bli del av yrkeskulturen (Höghielm, 1998) tar enligt befintlig 

forskning flera år att erövra (Dreyfus & Dreyfus, 2000; Lindberg, 2003). De 

elever som deltar i denna studie har genomfört halva sin utbildning inom 

vård- och omsorgsprogrammet och är i början av att utveckla sitt 

yrkeskunnande. Studien pågår under tiden eleverna deltar i det dagliga 

arbetet inom kommunens social- och omsorgsverksamhet där de följer en 

yrkesverksam handledare. Under denna period av arbetsplatsförlagt lärande 

har eleverna möjlighet att ta del av det yrkeskunnande som finns i den 

yrkesspecifika kontext de då blir en del av. När eleverna ska genomföra sin 

APL bör de ha genomgått de yrkesspecifika moment som kursplanerna 

föreskriver för respektive kurs. De olika situationer de förväntas möta på 

arbetsplatsen har förberetts i skolmiljön. På så vis bör inte eleverna vara 

främmande för de arbetsuppgifter som finns inom vård- och 

omsorgsverksamhet. Det är också viktigt att notera att en arbetsuppgift som 

tränats i skolmiljön på en docka inte blir densamma när den ska utföras på en 

levande människa. Den person som eleven möter på sin APL kan ha olika 

sjukdomar och funktionsnedsättning som påverkar både den fysiska och 
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psykiska statusen. Därför blir det aldrig exakt samma situation varje gång en 

arbetsuppgift utförs. Den kan skifta utifrån personens dagliga hälsotillstånd.  
 
Digitala medier används i skolan idag som viktiga delar av lärande och 

kunskapande och det gäller att utveckla strategier för undervisning som 

innebär att digitala verktyg kan integreras på ett produktivt sätt (Lantz-

Andersson & Säljö, 2014). I studien används en digital dialog där elever, 

lärare och yrkesverksamma handledare beskriver, reflekterar och ger 

återkoppling på det yrkeskunnande som eleverna tar del av under sitt 

arbetsplatsförlagda lärande. I den digitala dialogen kan en förståelse och 

mening skapas i samspelet mellan de deltagande (jfr Dysthe, 2003). Det var 

också möjligheten att använda det digitala redskapet som väckte mitt intresse 

för att studera en nätbaserad dialog mellan elever, lärare och handledare där 

yrkeskunnande står i centrum för reflektion och återkoppling. 

Kommunikation och samverkan mellan yrkeslärare och handledare betonas 

på olika sätt med budskapet att den är betydelsefull inom yrkesprogrammen 

(jfr Kilbrink & Bjurulf, 2013; Lemar, 2009). En digital dialog kan vara ett 

redskap som erbjuder en möjlighet till samverkan mellan den skolförlagda 

och den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen där förutsättning 

skapas för att synliggöra olika perspektiv på yrkeskunnande. 

 

En nätbaserad gemenskap kan skapa förutsättningar för ett sätt att lära 

tillsammans med andra. I detta fall är lärgemenskapen utbildningsrelaterad 

(Jobring & Carlén, 2005) och utgår från att en viss läraktivitet sker. En 

lärgemenskap på nätet erbjuder andra möjligheter än ett fysiskt möte 

personerna emellan. Kommunikationen kan ske oberoende av tid och plats 

och kan öppna upp för fler deltagare. Elevernas yrkeskunnande prövas i den 

reella vård- och omsorgskontexten och blir därefter beskrivna, reflekterade 

och återkopplade i den digitala dialogen. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där interaktion och samarbete är 

väsentligt (Säljö, 2000, 2005).  

 

I studien undersöks elevernas reflektioner över sitt yrkeskunnande och på 

vilket sätt en digital dialog kan användas som redskap för dessa reflektioner. 

En digital dialog skulle kunna ge eleverna ett utrymme där de oberoende av 

tid och plats kan skriva ner sina reflektioner. Den digitala formen kan även 

ge möjlighet till direkt återkoppling på de reflektioner som görs. Eftersom 

eleverna är på väg att utveckla sitt yrkeskunnande kan deras beskrivningar 

och reflektioner ge en annan bild än vad som beskrivs av redan 

yrkesverksamma undersköterskor i tidigare studier (Törnkvist, 2004; 

Byström, 2013). Min utgångspunkt för studien är att det finns ett behov av 

möjlighet till reflektion över yrkeskunnande i samband med APL. Studiens 

intresse riktas mot yrkeskunnande som det kommer till uttryck i elevernas 
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beskrivningar och reflektioner. Uppsatsen förväntas bidra till att sätta fokus 

på elevernas yrkeskunnande under utbildningstiden och styrka tidigare 

forskning om vikten av reflektion i anslutning till arbetsplatsförlagt lärande.  
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Disposition 

Föreliggande studie inleds med ett kapitel där en presentation ges av den 

gymnasiereform som genomfördes 2011 (SOU 2008:27) och den förändring 

den innebar för vård- och omsorgsprogrammet. Här redovisas även det 

arbetsplatsförlagda lärande som är en del i utbildningen och utgör kontext 

för den digitala dialogen i denna studie. Handledare och yrkeslärare deltar i 

studien och deras roll i yrkesutbildningen förklaras. Därefter anges syftet och 

de forskningsfrågor som studien baseras på.  

 

I följande kapitel görs en översikt av forskning med fokus på studier om 

yrkeskunnande speciellt inom vård- och omsorgssektorn. Dessutom 

redovisas studier om digitala lärandemiljöer och studier som visar 

återkoppling som en del av lärprocessen. I kapitlet därefter presenteras den 

teoretiska ramen för studien samt de centrala begrepp som används vid 

analysen av studiens resultat.  

 

I metodkapitlet redogörs för val av metod, urval av deltagare samt hur 

datainsamling och genomförande av studien gått till. Analysen av 

datainsamlingen som skett med kvalitativ innehållsanalys och utmynnandet i 

kategorier och underkategorier beskrivs. Här redogörs även för studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. I kapitlet 

därefter redovisas resultatet från den digitala dialogen. Resultatanalys 

presenteras i följande kapitel där syfte och forskningsfrågor relateras till 

centrala begrepp och teoretiskt perspektiv. I det avslutande kapitlet 

diskuteras resultatet i förhållande till teoretisk ram och tidigare redovisade 

forskningsresultat. Här presenteras även förslag till vidare forskning.  
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Bakgrund  

I detta kapitel presenteras de styrdokument som beskriver vad som gäller för 

den reformerade gymnasieskolan, Gy2011. Vidare i kapitlet presenteras även 

aktuella ämnes- och kursplaner som reglerar vård- och omsorgsprogrammet 

och vad som förväntas att eleverna ska kunna efter avklarad utbildning. 

Eftersom studien genomförs i relation till den arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen ges en kort beskrivning av denna samt handledarens roll. 

Dessutom berörs yrkeslärarens kontakt och samverkan med handledaren och 

APL-platsen. I slutet av kapitlet ges en översikt gällande elevers lärande och 

transfer av yrkeskunnande mellan skolförlagd och arbetsplatsförlagd 

utbildning. 

Samverkan mellan skola och arbetsplats 

I styrdokumenten för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) betonas 

samverkan mellan den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen. Det är också vad Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport 

(2011:2). Förutom styrdokumentens påpekande om samverkan finns 

forskning som understryker att kommunikation och samverkan mellan 

yrkeslärare och handledare är betydelsefull inom yrkesprogrammen 

(Kilbrink & Bjurulf, 2013;  Lemar, 2009).  Lärare i skolan och handledare i 

arbetslivet representerar olika kulturer vilket försvårar en fungerande helhet 

mellan den arbetsplatsförlagda och den skolförlagda delen av 

yrkesutbildningen (Lemar, 2009). Lärare och handledare behöver bli 

medvetna om vilka lärandeobjekt som används och vad som händer i 

respektive arena (Kilbrink, 2013). Men olikheterna kan också innebära 

möjligheter för att utveckla verksamheten. Det är viktigt för 

yrkesprogrammen att lärare och handledare gemensamt bidrar till en god 

studiemiljö med hänsyn till hur arbetslivet och samhället är uppbyggt 

(Lemar, 2009). 

Gymnasiereformen och APL 

Eleverna som deltar i denna studie startade sin utbildning hösten 2011 då en 

ny gymnasiereform (SOU 2008:27) genomfördes. De tidigare 

yrkesförberedande programmen heter nu yrkesprogram och ett av syftena 

med reformen är att eleven ska få ett ökat yrkeskunnande för att bli 

förberedd för anställning och arbete. Omvårdnadsprogrammet har också bytt 
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benämning till vård- och omsorgsprogrammet genom reformen. Enligt den 

tidigare läroplanen för gymnasieskolan skulle eleverna förberedas för 

yrkeslivet och blev därefter färdigutbildade först genom att gå ut i arbete i de 

olika yrkesverksamheterna. Genom den nya gymnasieskolan (Gy2011) är 

intentionen att utbildningen återigen ska närma sig yrket – yrkeskunnande 

hamnar i fokus och ska leda till anställning och användas i yrkeslivet. En 

yrkesutbildning handlar inte endast om att tillgodogöra sig yrkeskunskaper, 

utan innebär för eleven att bli en del av yrkesgemenskapen och att lära sig 

förstå yrkeskulturen för att utveckla en yrkesidentitet (Prop 2008/09:199). 

 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) anges i målen 

att det är skolans ansvar att varje elev på ett nationellt yrkesprogram ska ges 

möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen. För att kunna få en 

yrkesexamen ska eleven uppnå ”en av branschen godtagbar nivå av 

yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet” (s 5). Här anges 

även att det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om 

yrkesutbildningen. I de examensmål som anges för vård- och 

omsorgsprogrammet listas många specificerade krav på hur utbildningen ska 

utveckla eleverna och delge kunskaper och färdigheter i de moment som är 

grundläggande och nödvändiga att inneha för en färdigutbildad 

undersköterska. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla 

yrkesprogram. Begreppet APU (arbetsplatsförlagd utbildning) har i den 

reformerade gymnasieskolan ersatts av benämningen APL, arbetsplatsförlagt 

lärande. APL ges en vidare definition där eleven ska lära sig både specifika 

och generella yrkeskompetenser i en reell yrkesmiljö. I regeringens 

proposition inför Gy11 (Prop 2008/09:199) anges att APL är avgörande för 

att yrkesutbildningen ska få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring 

att eleverna blir anställningsbara. Regeringen betonar vikten av att förstå 

yrkeskulturen och att bli del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.  

Ämnes- och kursplan för vård och omsorg 

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen som eleverna i denna studie 

genomför ingår i kursen Vård- och omsorg 2. Kursen fokuserar på ett 

helhetsperspektiv och att ge kunskaper i de vård- och omsorgshandlingar 

som är vanligt förekommande inom verksamheten. Undervisningen syftar 

även till att utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och 

ergonomi. I beskrivningen av ämnet vård- och omsorg i gymnasieskolans 

(Gy 2011) ämnes- och kursplan anges följande syfte: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att 
utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, 
hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och 
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pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett 
empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för 
olika arbetsuppgifter (s 1).  

 

I kursplanen anges att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, vilket den arbetsplatsförlagda 

delen av utbildningen kan bidra med. I den skolförlagda delen av 

utbildningen kan läraren ge exempel på och presentera fallbeskrivningar, 

case, som eleverna får arbeta med för att få en uppfattning om vad de 

förväntas kunna inom yrkesområdet. I skolmiljön finns även möjlighet att 

öva på dockor, exempelvis med tvättning och dels genom att eleverna övar 

på varandra, t ex matning, vändning i säng, hjälp med förflyttning etc. Dessa 

moment genomförs oftast i ett specialutrustat klassrum. I detta metodrum 

finns utrustning som sängar, rullstolar, rullatorer, förflyttningshjälpmedel 

och dylika verktyg som ska ge en så verklighetsnära miljö som möjligt. 

Genom olika uppgifter som rollspel och samtalsövningar kan eleverna träna 

kommunikation och bemötande på varandra för att vara förberedda för mötet 

med de brukare de framöver ska arbeta med. När eleverna ska genomföra sin 

APL ska de ha genomgått de yrkesspecifika moment som kursplanerna 

föreskriver för respektive kurs. De olika situationer de förväntas möta i de 

yrkespraktiska momenten har förberetts i skolmiljön. Eleverna bör inte vara 

främmande för de arbetsuppgifter som finns inom vård- och 

omsorgsverksamhet (Skolverket, 2011). 

Yrkeslärare  

För att arbeta som yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram går det 

att utbilda sig inom högskolans yrkeslärarprogram. För att vara behörig till 

programmet krävs kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förutom 

allmän behörighet för högskole- och universitetsstudier. Många av dem som 

idag är verksamma som yrkeslärare inom gymnasieskolans vård och 

omsorgsprogram har en bakgrund med en högskoleutbildning inom vård- 

och omsorgsområdet. Tidigare utbildning till yrkeslärare inom vård och 

omsorg krävde en högskoleutbildning inom relevant yrke som grund samt en 

dokumenterad anställning inom yrket. Lärare och handledare representerar 

olika kulturer vilket kan försvåra utformningen av en fungerande helhet 

mellan arbetsplatsförlagda och skolförlagda delar. Signild Lemar (2009) 

pekar på att det i olikheterna finns förändringspotential och 

utvecklingsmöjligheter i möten mellan lärare och handledare. Förändringar i 

tolkningen av lärarnas uppdrag och svårigheter att hitta former för lärarens 

kontakt med arbetsplatsen har resulterat i att en del gymnasieskolor 

nedprioriterat den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen (Lemar, 

2009).  
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Den yrkeslärare som är skolans kontaktperson ska ha pedagogiska kunskaper 

samt yrkeskunskaper inom det aktuella yrkesområdet vilket framhålls i 

betänkande SOU 2008:27. Yrkesläraren ska tillsammans med 

handledare/arbetsplats planera innehåll och fortlöpande följa upp processen 

och utvärdera resultatet. Yrkesläraren betygssätter efter samråd med 

handledaren. Även läraren är en nyckelperson för att kunna skapa en 

kvalitetsförbättrad samverkan med arbetslivet men också skolhuvudman och 

rektor måste ta ett större ansvar och inbegripa samverkan mellan skola och 

arbetsliv i det systematiska kvalitetsarbetet (Skolinspektionens rapport 

2011:2). I det betänkande som ledde till gymnasiereformen 2011 (SOU 

2008:27) lyfts ”en nära, utvecklad och planerad samverkan mellan skola och 

arbetsplats” fram som en avgörande faktor för att den arbetsplatsförlagda 

delen av utbildningen ska fungera. En ytterligare viktig beståndsdel som 

poängteras är att det finns en yrkeskunnig handledare som har 

handledarutbildning och att det finns en yrkeslärare som är utsedd 

kontaktperson på skolan.  

Handledare och handledning 

Gymnasieförordningen (2010:2039) ställer krav på de handledare som tar 

emot elever från gymnasieskolans yrkesprogram.  

För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare 
på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga 
kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara 
lämplig (14 § ). 

 

Skolinspektionen har i en granskning av APU i de yrkesförberedande 

programmen i hela landet som genomfördes under 2010 (Skolinspektionens 

rapport 2011:2) funnit att många handledare önskar ett utökat samarbete med 

skolorna och efterfrågar tydligare instruktioner gällande handledarrollen. De 

vill veta vad eleverna har med sig i form av förkunskaper och vad de skall 

lära sig under sin APU-tid. Kompetenta handledare är en av de 

framgångsfaktorer som rapporten lyfter fram. Handledaren ska vara skicklig 

i sitt yrke och kunna stötta eleven i lärandet och känna till skolans krav på 

utbildningen samt samverka med skolans yrkeslärare. Handledaren ges en 

viktig roll i utbildningen (2010:2039) men  många handledare som ska 

utbilda lärlingar på arbetsplatsen saknar en pedagogisk utbildning 

(Lagström, 2012). Trots det ska handledarna ge eleverna kunskaper inom 

vård- och omsorgsområdet som lärarna tidigare stått för. Lagströms studie 

om lärlingslärare ifrågasätter om handledarna kan axla ansvaret för det 

arbetsplatsförlagda lärande som eleverna ska tillägna sig ute i verksamheten. 

Det finns enligt Lagström (2012) en tveksamhet hos yrkeslärare inom vård- 
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och omsorgsutbildningen till handledarnas kunskaper och efterföljande av 

normer och riktlinjer, samtidigt som det finns en tilltro till handledarnas 

kapacitet.  
 

Handledaren bedöms ha en nyckelroll i de styrande dokument som gäller för 

gymnasieskolans yrkesprogram (SOU 2008:27). Som handledare är det 

viktigt att förstå den sociala och organisatoriska kontexten och skapa 

utrymme för handledningen (Lauvås & Handal, 2001). Handledaren ska 

ansvara för att eleven lär sig och introduceras i den yrkesidentitet som 

handlar dels om den inre uppfattningen om sig själv i yrket och dels på vilket 

sätt andra människor, som kollegor, omsorgstagare och anhöriga upplever 

personen i yrket (Selander & Selander, 2007). Vid utbildning till ett yrke är 

det vid den direkta kontakten med erfarna yrkesutövare som eleven får 

möjlighet att lära sig yrkesområdets samlade kunskap, den tysta och 

personliga kunskapen (Lauvås & Handal, 2001). För att ett lärande på en 

arbetsplats ska fungera tillfredsställande är det av vikt att det finns en 

utvecklad relation mellan handledare och elev (Jernström, 2000). Eleven 

behöver få återkoppling och möjlighet till reflektion och kan då utveckla, 

som Jernström uttrycker, ”ett eget sätt att handla” i dialog och samverkan 

med den som är yrkeskunnig på sitt område. Ett argument för att lära sig 

yrket på en arbetsplats är att eleven får chans att ta del av de yrkeskunnigas 

tysta kunskap som inte förmedlas i tal och skrift utan genom handling 

(Nilsson, 2000). Handledaren ska ge eleven förutsättningar att integrera det 

arbetsplatsförlagda och det skolförlagda lärandet för att kunna utveckla en 

kompetens och identitet för yrket. Lauvås och Handal (2001) menar att 

handledning i yrkesförberedande utbildningar ska uppfylla tre syften. 

Eleverna ska bli förtrogna med yrkets praxis, eleverna ska få hjälp att studera 

denna praxis utifrån teoretiska begrepp samt att eleverna genom 

handledningen ska bli mer motiverade för den skolförlagda undervisningen. 

När eleverna är ute på APL kan handledningen vara av stor betydelse för vad 

och hur de lär sig det för yrket specifika kunnandet. Enligt Lauvås och 

Handal (2001) känner en person i början av sin yrkeskarriär och under sin 

utbildning ett stort behov av att bli delaktiga i den förtrogenhetskunskap som 

finns i yrkeskollektivet. Eleven upplever att ingen vill berätta vad de vet och 

det går heller inte att hitta den kunskapen i någon bok. De kunskaper som 

förvärvats i den skolförlagda undervisningen åsidosätts när eleven försöker 

få grepp om det outtalade, viktiga som de behöver tillägna sig (Lauvås & 

Handal, 2001). Handledningen är av vikt när de situationer eleverna 

upplever på arbetsplatsen ska tolkas utifrån den insikt som eleven fått i 

skolmiljön vilket kan ske i reflekterande samtal med erfarna 

yrkesföreträdare.  
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Eleven och APL 

Eleverna kan ha svårigheter att omvandla erfarenheterna från den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen till den skolförlagda och tvärtom 

(Aarkrog, 2006). Eleverna är som noviser i början av sitt yrkeskunnande (jfr 

Dreyfus & Dreyfus, 2000) och skolan och arbetsplatsen måste komplettera 

varandra för att hjälpa eleverna att lära sig yrkeskunnande. När de genomför 

sin APL får de ta del av verksamhet inom vård och omsorg på arbetsplatsen. 

De leds in i arbetet av en handledare. Vad upplever de av yrkeskunnande och 

vad reflekterar de över?  

 

APL gör det lättare för eleven att se nyttan med det man läser och förståelsen 

för innehållet i utbildningen blir större när skolförlagt och arbetsplatsförlagt 

lärande varvas (Sjöberg et al, 2009). Det behövs stöd av lärare och 

handledare för att eleverna ska kunna se sambandet mellan de olika delarna i 

utbildningen och hur dessa kan användas inom respektive arena (Kilbrink, 

2013; Lemar, 2009). Oftast träffas lärare och handledare vid något enstaka 

tillfälle tillsammans med eleven under APL och samarbetar sällan kring vare 

sig form eller innehåll i det lärande och yrkeskunnande som eleven ska 

tillägna sig under sin APL-period (Lemar, 2009). Det krävs att lärare och 

handledare har en kontinuerlig kontakt och förutsätter även möjligheter att 

reflektera över hur lärande ska utvecklas med utgångspunkt i tidigare 

erfarenheter (Kilbrink & Bjurulf, 2007).  

Lärande i skolförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning 

En översyn över den forskning som undersökt studerandes lärprocesser 

under den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen finner att 

studenter behöver integrera kunskaper, färdigheter och attityder medan de 

samtidigt behöver utveckla en yrkesidentitet (Schaap, et al, 2011). Studenter 

upplever ofta svårigheter med denna integration, då det kräver komplexa 

kognitiva färdigheter samt kritisk reflektion eftersom eleverna måste kunna 

överföra det som de lärt sig i skolan till arbetsplatsen och vice versa. 

Resultaten visar att lärande i yrkesutbildning innefattar ett kontinuerligt 

samspel mellan kognitiva, affektiva och sociala processer. Inkluderat i 

samspelet mellan dessa lärprocesser är att eleverna aktivt reflekterar över 

sina erfarenheter för att bli professionella eller utveckla en yrkesidentitet. 

Olika typer av kunskap måste samordnas. I början av lärandeprocessen, när 

elever som nybörjare kommer in på arbetsplatsen för första gången under sin 

yrkesutbildning, har de liten erfarenhet av verkliga situationer inom 

yrkesområdet och måste förlita sig på de regler som de har lärt sig i sin 

förberedande utbildning för att fungera. När de får mer erfarenhet bygger de 

på sin tidigare kunskap med den nya och försöker införliva skolkunskapen 
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med vad de lär på arbetsplatsen (Kilbrink & Bjurulf, 2013; Schaap, et al, 

2011). Ofta infinner sig en osäkerhet med allt nytt som blir överväldigande 

och de söker ofta efter bekräftelse och stöd hos den som kan yrket.  

 

Kilbrink och Bjurulf (2013) har i en studie på gymnasieskolans energi- och 

industriprogram genom intervjuer undersökt vilka faktorer som är avgörande 

för transfer mellan skolförlagt och arbetsplatsförlagt lärande. I enlighet med 

Kilbrink och Bjurulf behöver eleverna lära sig vissa kunskaper i skolan 

innan de kan delta i arbetsplatsförlagt lärande. Eftersom ingen kan bli expert 

under utbildningen, behöver skolan och arbetsplatsen komplettera varandra 

för att hjälpa eleverna att lära sig. Det förutsätter en kontinuerlig 

kommunikation mellan lärare och handledare. Det förutsätter även 

möjligheter att reflektera över hur lärande ska utvecklas med utgångspunkt i 

tidigare erfarenheter. 

 

Det som är angeläget med denna studie är att elevernas röster får komma 

fram i den skrivna dialogen och att deras reflektioner får en återkoppling av 

både andra elever och de som är experter inom yrkesområdet. Genom den 

digitala dialogen kan lärare och handledare få en bild av elevernas 

uppfattning av både sitt eget och andras yrkeskunnande. Studien tar fasta på 

vad tidigare forskning visat beträffande problematiken för elever att 

omvandla erfarenheterna mellan den arbetsplatsförlagda och den 

skolförlagda delen av utbildningen (jfr Aarkrog, 2006). Studien fokuserar på 

yrkeskunnande ur elevens perspektiv och vad det är eleven själv väljer att 

reflektera över. Samtidigt påvisas vikten av en reflektion i så nära anslutning 

till arbetsplatsförlagt lärande som möjligt (Aarkrog, 2006; Sykes & Dean, 

2013; Eraut, 2009). Med stöd i dessa studier kan frågan ställas om den 

digitala dialogen kan vara ett möjligt redskap för elevernas reflektioner över 

yrkeskunnande.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter av yrkeskunnande som 

kommer till uttryck i en digital dialog. Med utgångspunkt i en nätbaserad 

dialog mellan elever, lärare och handledare ställs följande frågor: 

 

- Vilket yrkeskunnande synliggörs i elevernas skriftliga reflektioner 

från sin APL? 

 

- Hur ser återkoppling ut i den digitala dialogen och på vilket sätt 

bidrar den till yrkeskunnande som eleverna ger uttryck för?  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel positioneras studien i förhållande till befintlig forskning 

genom att presentera tidigare studier och sätta dessa i relation till denna 

studies bidrag. Intentionen med kapitlet är även att redogöra för forskning 

som hjälp för att förstå resultatet samt för att finna svar på 

forskningsfrågorna. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

sökningsförfarandet över tidigare forskningsstudier. Eftersom 

yrkeskunnande är ett centralt begrepp i studien ges en presentation av skilda 

framställningar och uppfattningar av dess olika aspekter. Framförallt 

fokuseras yrkeskunnande som det framställs genom olika forskningsresultat 

inom vård- och omsorgssektorn. Därefter ges en översikt av forskning där 

kommunikation och dialog i olika lärmiljöer studerats. Till sist återges några 

forskningsbidrag som studerat återkoppling i lärprocessen. 

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka vilka aspekter av 

yrkeskunnande som kommer till uttryck i en digital dialog, har fokus legat på 

att söka vetenskapliga studier som behandlar yrkeskunnande, reflektion, 

dialog, återkoppling och lärande i digitala miljöer. Sökningen har resulterat i 

framförallt svensk forskning som finns inom området men även i nordiska 

och internationella studier med relevans för studiens syfte.   

Litteratursökning 

Litteratursökning har gjorts via universitetsbibliotekets katalog. Sökning har 

även skett i databaser som EBSCO, ERIC, LIBRIS, AVHANDLINGAR.SE 

med flera. Med sökord som ”yrkeskunnande”, ”yrkeskunskaper”, 

”yrkeskompetens”, ”arbetsplatsförlagt lärande”, ”digitalt lärande”, 

”lärandegemenskap” har forskningsbidrag som funnits relevanta för denna 

studie tagits med i följande redovisning. Sökning har även gjorts på engelska 

med sökord som ”vocational knowing”, ”vocational knowledge”, 

”workplace-based learning”, ”workplace learning”, ”digital learning” och 

”learning community”. Vidare har sökning genomförts med orden 

”reflektion” och ”reflection”. När det gäller forskning som innefattar digitala 

lärmiljöer finns ett antal studier utförda med framförallt distansutbildning 

inom universitets- och högskolestudier. Forskningsresultat där digital 

kommunikation via lärplattform på gymnasienivå studeras har varit svåra att 

hitta. Sökning har gjorts med orden ”gymnasieskola” och ”upper secondary 

school”. Studier som behandlar återkopplingsbegreppet har sökts med orden 
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”återkoppling”, ”feedback”, ”feedforward”. Många av de studier som finns 

berör återkoppling i samband med bedömning och har sorterats bort 

eftersom denna studie fokuserar på återkoppling i lärprocessen. Flera av de 

angivna sökorden har kopplats ihop på olika sätt vid sökningen. 

Yrkeskunnande  

Forskningsresultat som uttrycker olika aspekter av yrkeskunnande 

presenteras genom studier från i första hand svensk forskning. De olika 

studierna är utvalda för att tydliggöra vad som framhålls som viktiga 

aspekter av yrkeskunnande dels allmänt men framförallt specifikt inom vård- 

och omsorg. Studierna används även för att placera denna studie och dess 

resultat i relation till hur yrkeskunnande och yrkeskompetens kan betraktas. 

Definitioner av yrkeskunnande skiljer sig beroende på om utgångspunkten 

för definitionen tas i kompetensbegreppet, som handlar om individens 

kunskaper och färdigheter eller om den utgår från kvalifikationskraven, det 

vill säga, från arbetsuppgiften och dess krav på individens yrkeskunnande 

(Ellström, 1992).  

 

Robert Höghielm (2001) är en av de forskare som använder 

kompetensbegreppet och tar hjälp av tre nyckelbegrepp: yrkeskultur, 

yrkespraxis och yrkeskunskap. Yrkeskultur behandlar överförande av 

kollektiva erfarenheter som både tekniskt kunnande och mer normerande 

delar av ett yrkesområde. Yrkeskulturen innehåller en yrkespraxis vilken 

innebär att vissa regler och procedurer, det vill säga yrkestraditioner, ska 

följas. Begreppet yrkespraxis innefattar de yrkesspecifika yrkeskunskaperna 

men även en anda som inte kan överföras till andra genom formella 

beskrivningar. Ett visst sätt att agera på växer fram över tid och blir tydligt 

eftersom det har visat sig användbart i flera situationer. Yrkeskunskapen 

handlar om att veta vad man gör och varför. Tänkande och handlande går 

hand i hand. Det finns inom begreppet yrkeskunnande delar som eleverna i 

ett yrkesprogram endast kan ta del av i en reell yrkeskontext (Bisholt, 2012; 

Wegener, 2014). 

Yrkeskunskapen och yrkesskickligheten består i att handlingen utförs så att 
man vet vad man gör och gör det med avsikt efter reflektion och övning. 
(Höghielm, 2001 s 73) 

 

Helena Tsagalidis (2011) använder Höghielms (2001) begrepp när hon 

beskriver bedömning av yrkeskunnande på Hotell- och 

restaurangprogrammet. Hon finner dels nyckelkvalifikationer som innehåller 

grundläggande yrkeskunskaper och dels specifika yrkeskunskaper vilka är 

förknippade med yrkets karaktär och krav. Enligt Tsagalidis är det möjligt 
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att i skolan ge undervisning i yrkeskunskap och delar av yrkespraxis till 

eleverna men det är svårare att förmedla yrkeskulturen där. Yrkeskulturen 

liksom yrkespraxis är beroende av sammanhanget och behöver en mer 

realistisk miljö vilket gör den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen 

betydelsefull.  

En yrkeselev behöver kunna relevanta fakta och förstå innebörden av dem. 
Likväl behöver eleven veta vad man skall göra med det man vet och kunna 
visa sin kunskap i lämpliga handlingar i rätta situationer och sammanhang. 
(Tsagalidis, 2011 s 128)  

 

I flera studier inom vård- och omsorgsområdet lyfts formell utbildning fram 

som viktig men det är den personliga kompetensen som värdesätts och 

poängteras genom olika sätt att beskriva yrkeskunnande (jfr Byström, 2013; 

Törnkvist, 2004). Yrkeskunnande växer fram genom deltagande i den för 

yrket specifika kontexten. I denna studie relateras elevernas beskrivningar 

och reflektioner av sitt yrkeskunnande till kompetensbegreppet (Ellström, 

1992) och dess olika förmågor. Uppfattningen av kompetensbegreppet hos 

både färdigutbildad vård- och omsorgspersonal och deras chefer kan 

jämföras med vad som framkommer i elevernas beskrivningar av sina 

upplevelser i samband med APL.  

 

Den faktiska kompetensen, i enlighet med Ellströms (1992) definition, 

framhålls som mest betydelsefull av de som arbetar inom vård och omsorg i 

Erika Byströms (2013) studie.  Hon undersöker hur undersköterskor och 

vårdenhetschefer inom sjukvården uppfattar undersköterskornas 

yrkeskunnande. I Byströms studie var meningen delad på chefsnivå i fråga 

om den formella kompetensen eller den personliga är viktigast för ett fullgott 

yrkeskunnande. De intervjuade vårdenhetscheferna lyfter fram både den 

faktiska kompetensen och erfarenheten, den kompetens som arbetet kräver 

och den formella kompetensen.  De flesta av vårdenhetscheferna ansåg dock 

att det är den formella kompetensen som ska vara avgörande för vilka 

uppgifter undersköterskan får utföra (Byström, 2013).  

 

Undersköterskorna i Byströms (2013) studie anser att de med sin kompetens 

skulle kunna bidra mer till verksamheten och att de skulle kunna utföra flera 

av de arbetsuppgifter som sjuksköterskorna gör. De nämner framförallt den 

reella och den utnyttjade kompetensen (jfr Ellström, 1992) när de bedömer 

sitt eget yrkeskunnande. Undersköterskorna nämner allt från städning till 

mer avancerade arbetsuppgifter som olika nålstick till att assistera vid 

operation. Den formella kompetensen berörs nästan inte alls av 

undersköterskorna utan de menar att yrkeskunnandet växer fram genom 

erfarenheten och leder fram till vad de kallar en ”klinisk blick” som endast 

kan fås genom det praktiska vårdarbetet. Den kliniska blicken anses den 
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undersköterska ha som kan göra en snabb och övergripande bedömning över 

sjukdomstillståndet hos en patient. Den faktiska kompetensen har utvecklats 

genom ett informellt lärande som pågår jämsides med det dagliga arbetet. 

Undersköterskorna poängterar att det sociala samspelet och 

arbetsgemenskapen är viktigt för lärande på arbetsplatsen (Byström, 2013). 

 

I Törnkvists (2004) avhandling framkommer ett antal krav på 

yrkeskunskaper som de intervjuade enhetscheferna ansåg att vårdbiträden 

(undersköterskor) som arbetar på äldreboenden bör ha. Tre 

kunskapsområden poängterades, kunskap om den äldre (normalt åldrande 

kontra sjukliga förändringar), medicinska kunskaper (åldersrelaterade 

sjukdomar och medicinska åtgärder) och bemötandekunskaper (etik, 

kommunikation). Enhetscheferna menade att den personliga kompetensen 

många gånger väger tyngre än en formell utbildning. I personlig kompetens 

anser enhetscheferna ingår: hur vårdbiträdet är som person (initiativförmåga, 

självständig, kreativ, flexibel), hur hon är mot de äldre (lyhörd, empatisk, 

medkänsla) och förmågan att ingå i ett arbetslag (samarbetsförmåga, pålitlig, 

passa in). Enhetscheferna värderar även om personalen har den 

undersköterskeutbildning som gymnasieskolans omvårdnadsprogram ger. De 

betonar att utbildningen medför kunskaper om en helhetssyn på människan 

och en ökad förståelse för de äldres behov. 

 

Lotta Victor Tillberg (2007)  beskriver och problematiserar vårdarbetarens 

yrkeskunnande i sin avhandling, och prövar om det kan förstås med hjälp av 

analogier till konstnärliga verksamheter. Hon låter vårdarbetare berätta om 

det praktiska arbete de utför i en form av dialogseminarier. Victor Tillberg 

gör en distinktion mellan kompetens och yrkeskunnande när hon beskriver 

vårdarbetares arbetsuppgifter och utgår från att det är uppgiften och inte 

personerna som bestämmer vilken kompetens som krävs. Hon beskriver 

yrkeskunnandet som ”förmågan att hantera en mängd skiftande situationer 

där regler är öppna och mångtydiga” (s 206).  I vårdarbetet sker ett antal 

möten där vårdarbetaren ställs inför situationer som kräver olika lösningar 

från fall till fall vilket inte kan hanteras med regler och arbetsbeskrivningar 

utan måste bedömas och beslutas i stunden. Kompetens blir då, enligt denna 

indelning, ett sätt att arbeta uppgiftsorienterat, på rutin och regelstyrt. Den 

yrkeskunnige kännetecknas med att även under extraordinära omständigheter 

vara kapabel att utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. Utifrån denna aspekt ser 

inte Victor Tillberg formell utbildning eller befattning som ovillkorligen 

bundet till vad som presteras inom yrket. Den formella utbildningen är 

lättare än den faktiska eller reella kompetensen att överföra till en 

yrkeskompetens och det svåraste är att sätta ord på och värdera hur man 

handlar.  
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Birgitta Sandström (1998) anser att det som uppfattas som centralt i 

kompetensbegreppet är att skapa utrymme för reflektion och därefter låta 

slutsatserna påverka arbetet. Hon skriver om den ”svårfångade 

yrkeskompetensen” i sitt arbete med en kompetensutvecklingsmodell för 

barnmorskor. ”Att reflektera över sin egen utgångspunkt och handling är en 

central aktivitet för utvecklandet av omvårdnadskompetens” (Sandström, 

1998, s 45). Sandström pekar på vikten av att tydliggöra yrkets komplexitet 

och att se yrkeskompetensen som en rörelse där en nyutexaminerad 

sjuksköterska kan uppfatta verksamheten på ett annat sätt än vad de erfarna 

gör. Den som är oerfaren kan ställa frågor och se nya lösningar. För eleverna 

i denna studie är det betydelsefullt att reflektera och få återkoppling på 

aspekter i ett yrkeskunnande som inte är fullt utvecklat ännu. Charlotte 

Wegener (2012) har i sin studie med studenter inom vård- och 

omsorgssektorn i Danmark tittat på hur de tillsammans med handledare och 

lärare arbetar med reflektion över situationer under studenternas 

arbetsplatsförlagda lärande. De berör hur studenterna hanterar emotionella 

situationer, nyfikenhet, kritik och spänning samtidigt som de ska bygga en 

yrkesidentitet. 

 

I enlighet med en studie av Maria Hammarén (2002) kan yrkeskunnande 

bara bedömas i relation till sättet att handla. Hon lyfter fram begreppet 

erfarenhetsöverföring som handlar dels om att lära av andras erfarenheter 

och dels om att kvalificera sin egen erfarenhet till kunskap. I förhållande till 

båda aspekterna rör det sig om reflektion av erfarenheten. Hammarén talar 

om erfarenhetsöverföring i bemärkelsen att inte upprepa tidigare begångna 

misstag. Hon sätter erfarenhetsöverföring i samband med yrkeskunnande och 

menar att det då går att skapa en reflekterande praxis. Arbetet sker då inom 

ramen för ett kollektiv som ständigt utsätts för prövning. Men hon vill också 

tala om yrkeskunnande som en helhet med samverkan av olika aspekter av 

kunskap. Kunskap kommer till uttryck i sättet att handla. Hammarén menar 

att yrkeskunnande är knutet till människans språk, det handlar om förmågan 

att se, vilket är knutet till fantasi och inlevelse som påverkar oss när vi 

försöker skapa mening. Yrkeskunnande är kunskap uttryckt i handling men 

det behöver inte innebära en aktivitet utan kan inom vårdarbete handla om 

att man är lugn, inte säger något eller att man inte ingriper alls. Det handlar 

om hur vi brukar omdömet och hur det utvecklas (Victor tillberg, 2007). 

 

I sin avhandling nämner Lotte Alsterdal (2001)  tradition i förhållande till 

yrkeskunnande och att det är önskvärt att människor stannar på en 

arbetsplats för att hinna bli erfarna och kunna fungera som förebilder och 

mästare. För att kunna göra dessa erfarenheter nämner hon tid, närvaro och 

tålamod som grund. I ett exempel från norsk psykiatri pekar hon på att 

yrkeskunnande utvecklas genom närvaro där personal byggt upp sina 
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relationer och sin förståelse av arbetet genom att vara och handla i den 

specifika miljön. För att en bra vårdsituation ska utvecklas krävs att den som 

vårdar och den som blir vårdad lär känna varandra. Yrkeskunnandet kan visa 

sig i betydelser av ”att lära sig förstå, finna sätt att kommunicera, sätta 

gränser på ett riktigt sätt, tolka och handla relevant på signaler” (Alsterdal, 

2001 s 56). 

 

Alsterdal (2001) noterar även uppmärksamheten som en del i 

yrkeskunnandet. Att vara uppmärksam kan innebära att en person omedvetet 

noterar eller har en synlig beredskap. Det handlar oftast om att känna av och 

uppfatta stämningar i luften. Yrkeskunnandet haltar när vissa aspekter av 

detta undervärderas, som antingen den förtroendekunskap som byggs upp i 

vårdmiljön eller den påståendekunskap som ges i utbildning. Ett erkännande 

av och en samverkan av dessa olika aspekter av kunskap är nödvändig för att 

uppnå balans. 

 

Lotta Snickare (2012) pekar på att praxis inom vård- och omsorg är 

värdegrundad och i allt arbete med människor finns en etisk dimension där 

inlevelse, närvaro och förståelse är vital. Denna etiska reflektion är en 

integrerad del av yrket.  Snickare refererar till Johannessens verk om tyst 

kunskap och anger att yrkeskunnande, i verbalt avseende, endast kan 

beskrivas på ett antydande och ofullständigt sätt. Enligt Snickare går tyst 

kunskap inte att formulera i exakta påståenden men hon visar på möjligheten 

att beskriva den verbalt i metaforer, analogier och mönsterexempel. Lärande 

av yrkeskunnande förutsätter vägledning av en erfaren person i konkreta 

arbetssituationer. Uttryck som att ”ha den rätta känslan” (Sipos Zackrisson 

& Baumgarten, 2013), ”att ha en klinisk blick” (Byström, 2013) eller att 

”uppfatta stämningar” (Alsterdal, 2001) tyder på att det finns en 

förtroendekunskap som personal inom vård och omsorg utvecklar genom 

erfarenhet inom yrket.  

 

Att kunna välja och fatta beslut för hur man ska handla i en konkret situation 

kräver ett förnuft som är inlärt genom livets erfarenheter. Detta synsätt 

stämmer väl överens med undersköterskans möte med olika situationer som 

måste lösas på skiftande sätt med utgångspunkt från den hjälpbehövande 

personen. Ett yrkeskunnande inom vård- och omsorgsverksamhet har genom 

olika vetenskapliga studier beskrivits och tycks utmynna i en i stort sett 

överensstämmande slutsats, där en förmåga att kunna fatta beslut i stunden 

och att ha en handlingsberedskap för att kunna möta de mest skilda 

situationer med ett professionellt förhållningssätt, är gällande (jfr Alsterdal, 

2001; Bisholt, 2012; Drugge, 2003; Victor Tillberg, 2007). 

Relationsskapande har genom flera studier bekräftats som en grundläggande 
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aspekt i yrkeskunnande för arbete inom vård- och omsorgssektorn (Drugge, 

2003; Sipos Zackrisson & Baumgarten, 2013). 

 

Att skaffa sig en god handlingsberedskap visar sig utgöra en betydelsefull 

aspekt av yrkeskunnande inom området. (Alsterdal, 2001; Victor Tillberg, 

2007; Törnkvist, 2004). Brist på denna handlingsberedskap uppmärksammas 

av Bisholt (2012) i en studie av den förändrade sjuksköterskeutbildningen 

där det teoretiska lärandet tagit över den kliniska träningen. Studien visar att 

nyutexaminerade sjuksköterskor inte fick tillräcklig möjlighet att utöva sin 

yrkeskompetens i patientsituationer eller att utföra uppgifter på egen hand i 

tillräcklig omfattning. De nyutbildade lärde sig att imitera och söka sin 

kunskap genom de erfarna sköterskorna. Trots den teoretiska kunskapen och 

vetskap om på vilket sätt de ska agera, hade de nyutbildade sköterskorna 

problem med att bedöma vilken kunskap de skulle använda vilket enligt 

Bisholt (2012) tyder på en brist på såväl handlingsberedskap som kompetens 

som krävs inom yrket. Elever inom vård och omsorg träffar ständigt på nya 

situationer i arbetet med människor som inte beter sig likadant eller efter 

någon regelbok och därför behöver de ständigt kunna bedöma och anpassa 

sig efter vad som händer just i ögonblicket. Inom vård och omsorg finns en 

svårighet att lära sig bedöma en situation inom den skolbaserade 

undervisningen och därför är deltagandet i APL av stor betydelse för att 

eleverna ska kunna tillämpa sitt kunnande (jfr Bisholt, 2012; Wegener, 

2012). 

 

Förmågan att skapa relationer till de personer som är i behov av hjälp är en 

viktig aspekt av yrkeskunnande inom vård- och omsorg (Drugge, 2003). 

Konsten att skapa en relation kan inte göras till en rutin och därigenom 

behöver vårdpersonal lära sig sitt jobb om och om igen. Detta bekräftas av 

Maria Bennich (2012) som i sin studie inom äldreomsorgen fann 

relationskompetens som avgörande för en god kvalitet. Omsorgspersonal 

behöver utveckla sina sociala kunskaper som innefattar mångkultur, 

ensamhet och isolering, missbruks- och psykiska problem, samarbete, 

samverkan, förändring och organisation. För att uppnå en bättre balans bör 

relationskompetens och social kompetens kombineras, på en kollektiv nivå. 

Lärande inom omsorgen innebär en förmåga att skapa relationer till varje 

individ samtidigt som det gäller att inte komma för nära vårdtagarna. 

(Drugge, 2003). Kvalitet i hemtjänsten handlar om att kunna utveckla en god 

omdömesförmåga i förhållande till vårdtagarna. 

 

Alla yrken har sina egna normer och regler för vad som är ett väl utfört 

arbete. Dessa normer och regler bör återspeglas i yrkesutbildningen. Under 

utbildningen behöver elever bli medvetna om kvalitetsreglerna i yrket. De 

måste kunna känna igen om ett arbete har utförts tillräckligt bra och om det 
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håller kvalitetsmässigt (Lindberg, 2003). Elever inom vård- och 

omsorgsutbildning ska lära sig att producera en god omvårdnad. För att göra 

det förväntas de lära sig vad en god omvårdnad består i. Lindberg visar i sin 

studie på skillnader mellan lärlingsutbildning och yrkesprogram. De 

intervjuade yrkeslärarna i Lindbergs studie (2003) talade om nödvändigheten 

för elever att anpassa sitt arbete efter situationen, vilket kräver en förmåga 

att kunna bedöma hur situationen är. Detta var något som de inte förväntade 

sig av sina elever förrän senare under utbildningen, eftersom möjligheten att 

anpassa arbetet förutsätter att eleven kan identifiera situationen. Därför kan 

detta bara tillämpas på situationer som eleverna har kommit i kontakt med 

flera gånger enligt Lindbergs informanter. 

Lärande i digital miljö 

Den digitala utvecklingen har fört med sig att vi i vår vardag använder oss av 

kommunikation via olika nätverk. I skolmiljön tar det digitala mediet varje 

dag stora kliv in i undervisningen och blir en allt större och mer självklar del 

av både elevers och lärares vardag. Under flera decennier har forskningen 

talat om hur lärande och utbildning påverkas av ny informations- och 

kommunikationsteknik (Lantz-Andersson & Säljö, 2014; Säljö, 2005). Den 

har beskrivits dels som ett hot mot den form av lärande som bygger på den 

tysta kunskapen såsom intuition och känsla och dels som ”ett löfte om en 

strålande pedagogisk framtid” (Säljö, 2001, s 247). En väl designad teknisk 

lärandemiljö medför ingen garanti för att en lärandeprocess äger rum (Kluge 

et al, 2014). Lärarens roll accentueras i flera aktuella forskningsrön där 

eleverna använt tekniken i undervisningen och där lärarens ingripande och 

möjlighet att stimulera och engagera eleverna varit avgörande för 

lärandeprocessen (jfr Amhag, 2010;  Dialogens betydelse betonas i flera 

studier med nätbaserat lärande (Dysthe, 2003; Svärdemo Åberg, 2004; 

Amhag, 2010) som anknyter till denna studies fråga om återkoppling i den 

digitala dialogen och på vilket sätt den bidrar till yrkeskunnande som 

eleverna ger uttryck för. 

 

Lisbeth Amhag (2010) har i sin avhandling studerat nätbaserat lärande i ett 

flertal grupper av lärarstuderande. I tre olika studier undersöker hon hur 

samspelet fungerar i den sociala interaktionen och på vilket sätt studenter lär 

sig och skapar ny förståelse i denna miljö. Amhag (2010) lyfter i sitt resultat 

fram att studenter utvecklar både en individuell och en kollektiv kompetens 

genom att delta i den nätbaserade dialogen där de både själv skriver egna och 

läser andras texter och samarbetar i olika kursuppgifter. Amhag talar om en 

lärprocess ”mellan jag och andra” som bidrar till en kollektiv kompetens. 

Vad som diskuteras i dialogen påverkas av om kursuppgiften är av abstrakt 

eller konkret karaktär. Studenterna har lättare att argumentera och ge 
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varandra respons om de arbetar med uppgifter som fallbeskrivningar, olika 

dilemman eller exempel från egen eller andras praktik. Abstrakta uppgifter 

som granskning av och diskussion av innehållet i litteratur eller rapporter ger 

studenterna svårigheter med att hitta ett eget perspektiv och att kritiskt 

granska och utveckla vidare. Framgångsrik nätkommunikation handlar om 

att jämföra sin förståelse av ”något” med någon annan nätdeltagares 

förståelse (Björck, 2006). När bedömningsfaktorn finns med i en 

lärgemenskap är deltagarna medvetna om vad som förväntas och blir mer 

påverkade av lärarens inlägg än vad övriga studenter skriver. Det ömsesidiga 

lärandet blir påverkat av lärarens medverkan och ett maktförhållande i 

nätgemenskapen uppstår. I lärgemenskapen skapas en kultur vilket är en 

förutsättning för att ett aktivt lärande kommer till stånd.  

 

Dialog och interaktion i nätbaserade grupper i kurssammanhang behöver 

stöd och respons från lärare för att fungera och utvecklas (Amhag, 2010). 

För de deltagande studenterna i Amhags studie räckte det inte med 

kurskamraternas synpunkter på vad de skrev utan de ville ha lärarens feed-

back och bedömning för att veta att uppgifterna var korrekt utförda. Studien 

visar på att en nätbaserad lärprocess kräver träning i social samhörighet, 

insikt i det egna skrivandet och självtillit samt tillit till andra vilket hon 

menar är en förutsättning för att dialogen ska bli äkta. Den sociala kontexten 

har betydelse för elevers användning och arbete med IT i undervisningen 

(Ludvigsen, 2011). Ett aktivt engagemang, grupparbete, realistiska och 

motiverande arbetsuppgifter, regelbunden interaktion samt återkoppling 

mellan lärare och elever är nödvändiga faktorer för ett fungerande lärande.  

 

I en studie om datorkommunikation i en distansutbildning för vuxna, visar 

Eva Svärdemo Åberg (2004) att både lärare och elever uttryckte fördelar 

med att kunna formulera och reflektera över texter. Genom att eleverna 

kunde läsa andras texter och ta del av återkopplingar från lärarna fick de 

även möjlighet att reflektera över förtjänster och brister i det inskickade 

materialet. Genom den asynkrona, icke samtidiga, kommunikationen ökade 

graden av flexibilitet och tillgängligheten till texter. Denna typ av 

kommunikation kan öka förutsättningarna för lärande genom att de 

studerande utvecklar en förståelse och medvetenhet om hur en fungerande 

dialog i texter skapas och bevaras. Svärdemo Åberg (2004) lyfter fram 

studenternas ovana vid att kommunicera via datorn som skäl till osäkerhet i 

att kommentera varandras texter. Den problematiken är i stort sett eliminerad 

i dagens gymnasieutbildning. Eleverna, som idag arbetar med egna datorer, 

har en annan datorvana med skrivande i sociala medier t ex. Det som skiljer 

sig mot att föra en kommunikation inom utbildningen kan vara det språk 

man använder sig av. I en avhandling om yrkesverksamma inom 

livsmedelsindustrin nämner Mona Nilsen (2009) att deltagarna ”skrev sig till 
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en förändrad förståelse av sitt eget produktionsarbete”. I studien deltar de i 

en fortbildning med interaktion via en chatt och Nilsen menar att det kan ses 

som en arena för att föra in kursdeltagarna i ett samhälle där en färdighet i att 

dokumentera blir allt mer nödvändig. 

 

De flesta studier som är utförda kring kommunikation på lärplattformar 

behandlar distansstudier inom högre utbildning. I sökningen efter nätbaserad 

kommunikation har fokus legat på lärprocessen i den dialog som skapas 

mellan de deltagande. Såväl Dysthe (2003) som Svärdemo Åberg (2004) och 

Amhag (2010) utgår i sina studier från den dialogteori som härstammar från 

Michail Bakhtin. Svärdemo Åberg (2004) använder sig liksom Dysthe 

(2003) av dialogen, som alltid måste inrymma minst två röster. En röst 

existerar alltid tillsammans med andra röster och i en samtidighet i sociala 

miljöer. Mening och förståelse skapas i spänningen mellan många röster och 

i möten mellan olika perspektiv.  

Återkoppling 

Återkoppling ska föra kunskapsprocessen framåt och vara till hjälp för 

elevens lärande. En publicering av elevers arbeten på webben kan bidra till 

ett demokratiskt arbetssätt där varje enskild elev synliggörs (Diaz, 2012). 

Det kan också göra elevernas lärandeprocesser synliga vilket är en grund i 

formativ bedömning. Ett arbetssätt där eleverna skriver online skapar bra 

förutsättningar för eleverna att läsa varandras texter genom att de kan välja 

vilken tidpunkt de själv vill kommentera varandra. En kommunikation via 

webben gör det också möjligt för andra aktörer att delta och kommentera. 

”Genom att synliggöra återkopplingen synliggör man även lärandet och gör 

det mer konkret för eleverna” (Diaz, 2012 s 159). 

 

Coll et al (2013) pekar på studier som visar divergerande resultat när det 

gäller studenters feed-back till varandra. Dessa studier visar att studenter har 

svårt att ge en högkvalitativ feed-back och att de är mer selektiva och har 

mindre förtroende för den feed-back som kommer från andra studenter än 

lärarens återkoppling. Andra studier visar att studenter inte bara litar till att 

få hjälp från lärarna utan kan även använda sig av kamraters feed-back (jfr 

Dysthe et al, 2012). När det gäller pedagogiskt stöd i lärmiljöer online måste 

hänsyn tas till tre aspekter i den gemensamma aktiviteten, social delaktighet, 

uppgiften och innehållet i lärandet (Coll et al, 2013). Deras resultat visar på 

vikten av att lärare har möjlighet att erbjuda dessa olika typer av 

återkoppling. Det är även nödvändigt att ta hänsyn till studenternas förmåga 

att gå in och ge återkoppling. Resultaten visar att läraren försöker anpassa 

sin feed-back till de behov som kan identifieras bland eleverna.  
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Dysthe et al (2012) genomförde i Norge en studie inom i sex olika ämnen på 

gymnasieskolan där syftet var att studera om bedömning och återkoppling 

stöttade elevers lärande. I yrkesämnen användes återkoppling för att 

diskutera lösningar på uppgifter men det var inget som användes i den 

fortsatta undervisningen. Studien går delvis emot vad tidigare nämnts om att 

studenter värdesätter lärares feedback. Eleverna menar att de kan få mer 

adekvata svar från sina kamrater än från lärarna. Studien visade också att 

eleverna sällan använde den återkoppling de fick från lärarna på prov eller 

på uppgifter som de redan lämnat in. Återkopplingen är inte alltid en 

tvåvägskommunikation.  

 

Havnes et al (2012) pekar på studier som visar skillnader mellan lärarens 

avsikt med sin feedback och studenternas uppfattning av densamma. 

Studenter är intresserade av informativ återkoppling som de anser är 

meningsfull och användbar inför framtiden. Lärarna tror inte att studenterna 

är intresserade av någon annan feedback än vilket betyg de fått. 

Diskrepansen pekar på en bättre kommunikation och ömsesidig dialog kring 

lärande (Havnes et al, 2012). I en studie av e-feedback i två olika 

universitetskurser (Dysthe et al, 2011) framkom två olika modeller, en 

auktoritativ modell där läraren ger det ”rätta” svaret och en dialogisk modell 

där både lärare och studenter delger varandra sina kunskaper. Resultatet 

visar på att studerande i högre utbildning gynnas av att utsättas för 

divergerande röster och motstridiga perspektiv. En av de mest övertygande 

fördelarna med e-återkoppling i en nätverksmiljö är det stöd det ger för 

övergången från en till många röster, vilket möjliggör att konflikter och 

störningar blir synliga för deltagarna. 

 

Återkoppling som ges under arbetsprocessen kommer till användning i högre 

grad än den återkoppling som ges efter examination enligt Agneta Grönlund 

(2011). Den studie hon genomför handlar om återkoppling i samband med 

elevernas lärprocess i samhällskunskap på gymnasieskolan. För att 

återkopplingen ska utvecklas i formativ riktning finner Grönlund att den ska 

vara tydlig och individanpassad för att eleven ska kunna använda den i sin 

lärprocess. En återkoppling som är inriktad mot vad eleven uppnått har inte 

visat sig stärka lärandet. Om återkopplingen fokuseras på att korrigera 

elevernas svar är den bara effektiv om den kombineras med återkoppling 

som anger hur eleven kan gå vidare. Återkoppling som utvecklar elevernas 

lärande och deras kapacitet att påverka sin egen utveckling innehåller 

korrekta svar, kommentarer, förslag och frågor (Grönlund, 2011; Hattie, 

2012). 

 

Olika studier visar att den största effekten på lärande har den återkoppling 

som är framåtriktad där elevens lärprocess är i fokus och där eleven har 
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möjlighet att påverka och bedöma sitt eget arbete (Grönlund, 2011; Hattie, 

2012). Den typ av återkoppling som är inriktad på att korrigera har ingen 

effekt om den inte kombineras med återkoppling som talar om hur eleven 

ska gå vidare. Återkoppling som fokuserar på resultat där betyg används, har 

inte visat sig stärka lärande (Hattie & Timperley, 2007). Tidigare studier 

visar skiftande resultat för vilken användning studerande har av andra 

studenters återkoppling (Coll et al, 2013; Dysthe et al, 2012) såväl som på 

vilket sätt de ska tolka återkopplingen från lärare (Havnes et al, 2012; 

Grönlund, 2011; Hattie, 2012). I denna studie undersöks återkopplingen som 

en del av lärprocessen och om den bidrar till yrkeskunnande som eleverna 

ger uttryck för 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning om yrkeskunnande 

inom vård- och omsorgsområdet fokuserar på redan yrkesverksamma och 

vuxen- och lärlingsutbildning. Denna studie ämnar bidra med kunskap om 

vilket yrkeskunnande som elever i gymnasieskolan reflekterar över vid 

genomförandet av sin APL samt på vilket sätt en digital dialog kan bidra till 

denna skriftliga reflektion.  
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Teoretisk ram och centrala begrepp 

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för studien vilken har sin 

grund i den sociokulturella traditionen (Säljö, 2000) och en syn på lärande 

som en situerad praktik (Lave & Wenger, 1991). Eleverna i denna studie ses 

som deltagare i en lärgemenskap via nätet och därför fokuseras även detta 

begrepp som väsentligt för tolkningen av studien.  Yrkeskunnande är ett 

centralt begrepp i studien och jag har valt att använda det perspektiv på 

begreppet som utvecklats av Ellström (1992) och då framförallt hans 

definition av yrkeskompetens som jag uppfattar som relevant för elevernas 

beskrivningar av yrkeskunnande. Vikten av reflektion i samband med APL 

betonas eftersom eleverna i studien antas reflektera över sitt yrkeskunnande. 

Då studien baserar sig på dialog i en digital lärmiljö används de begrepp som 

härrör från Mikhail Bakhtins teori (1981, 1986) och som tolkats och 

utvecklats av Olga Dysthe (1995, 2003). Framförallt har begreppen 

flerstämmighet, meningsskapande, dialog, samarbetslärande och 

återkoppling befunnits ha relevans för lärande av yrkeskunnande i denna 

studie. 

Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska ramen för studien har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande och jag ansluter till den inriktning som i svensk forskning 

företräds av Roger Säljö (2000). Enligt Säljö är det genom interaktion och 

socialt samspel med andra människor som vi kommer i kontakt med 

omvärlden och tar del av en rådande kultur. I interaktionen kan vi dela 

erfarenheter och utveckla kunskaper tillsammans med andra. Individen ska 

ses som en aktiv, bidragande deltagare i sociala praktiker och inte som en 

passiv mottagare av intryck som utan påverkan förs vidare. Lärande och 

utveckling sker genom deltagande i sociala praktiker där nybörjaren lär sig 

av den erfarne och gradvis närmar sig det fulla behärskandet. Till en början 

är nykomlingen helt beroende av yttre stöd från den som är erfaren men 

utvecklar efterhand en allt större självständighet i de färdigheter som 

praktiken kräver (Säljö, 2000). 

 

Lärande sker genom socialt deltagande i en situerad praxis (Lave & Wenger, 

1991). Det skapas i tid och rum och i en ömsesidig relation mellan aktörer. I 

den studerade digitala lärmiljön sker en kommunikation där yrkeskunnande 

beskrivs, diskuteras och kommenteras. Eleverna upplever specifika 
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situationer i ett yrkessammanhang där de betraktas som nybörjare och 

oerfarna (Dreyfus & Dreyfus, 2001). De leds in i yrkesgemenskapen med 

stöd av en yrkeskunnig handledare. För att lyfta fram de upplevda och 

förvärvade erfarenheterna används den digitala miljön för att andra elever 

ska kunna ta del av dessa och jämföra med egna upplevelser och diskutera 

och argumentera uppgifterna. Vi blir till som tänkande och kommunicerande 

personer genom att vi deltar i interaktiva processer (Säljö, 2000). Men vi är 

också individer som ger och tar mening, använder intellektuella och fysiska 

redskap samt kommunicerar och skapar nya sociala praktiker. Den viktigaste 

lärmiljön för oss människor är den vardagliga interaktionen och det naturliga 

samtalet. Det är härigenom vi formas som sociokulturella varelser och det är 

på detta sätt vi lär oss interaktiva färdigheter som vi kan behöva genom hela 

livet. Människans deltagande i praktiker som är historiskt, socialt och 

kulturellt bestämda gör kunskapen beroende av sammanhanget. Kunskap är 

möjlig först i samspel mellan människor och kan sedan bli en del av hur vi 

tänker eller handlar (Jaldemark et al, 2005).  

 

Ett grundläggande begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering, 

som härstammar från Vygotskij (1978). Med hjälp av fysiska och språkliga 

redskap medieras eller förmedlas verkligheten för oss. Vi använder dessa 

redskap eller artefakter för att uppfatta och kommunicera med vår omvärld 

(Säljö, 2000). I ett sociokulturellt perspektiv skapar människan redskap som 

hon använder för sina syften. Mediering kan sägas vara en hjälp i 

lärprocessen oavsett om det är personer eller artefakter som används. De 

redskap vi använder medierar lärande på olika sätt (Dysthe, 2003). 

Exempelvis penna, papper, miniräknare och som i denna studie, datorn, är 

fysiska verktyg som medierar vidareutveckling av innehåll i texter eller egna 

tankar. Att förstå lärande i ett sociokulturellt perspektiv är att följa vad som 

händer i samspelet mellan människor och medierande redskap i sociala 

praktiker. Språket är det viktigaste medierande redskapet (Vygotskij, 1978; 

Säljö, 2000) och används i studien för att förmedla yrkeskunnande. Lave och 

Wenger ser inte språket främst som ett redskap för reflektion över handling 

utan som ett sätt att delta och handla i sociala gemenskaper (Dysthe, 2003). 

Deltagaren i en lärgemenskap medierar världen genom språket och 

interaktionen med övriga gruppmedlemmar.  

 

Vi använder kognitiva resurser som finns inbyggda i de artefakter vi nyttjar, 

som den information som finns lagrad i datorer. Vi fungerar i samspel med 

både fysiska och intellektuella redskap. Användningen av en nätbaserad 

dialog som redskap innebär att deltagarna har möjlighet att få en djupare 

förståelse för den sociala praktik och den kultur som de är en del av (jfr 

Jaldemark et al, 2005). Språket är det mentala redskap som deltagarna i 



 

40 

  

studien använder för att kunna kommunicera och skapa mening genom de 

beskrivningar och reflektioner av yrkeskunnande som de gör. 

Legitimt perifert deltagande, legitimate peripheral participation, kan 

betraktas som ett analytiskt redskap för att förstå lärande (Lave & Wenger, 

1991). En utgångspunkt i denna teori är att lärande av ett yrke sker som en 

integrerad del i en social praktik. Begreppet kan användas för att beskriva 

processen när nykomlingar blir del av en praxisgemenskap. Vid studerandet 

av lärlingar inom skrädderiverksamhet i Liberia upptäckte Jean Lave hur 

lärlingarna genom utövandet av olika arbetsuppgifter successivt förflyttade 

sig längre och längre in i yrkesgemenskapen för att slutligen ha tillägnat sig 

yrket till fullo. Lärande pågår inte bara mellan lärlingar och mästare utan 

framför allt mellan lärlingarna själva (Lave & Wenger, 1991). Det innebär 

att lärande gynnas av att deltagarna har olika kunskaper och färdigheter 

(Dysthe, 2003). Denna syn på lärande flyttar fokus på uppfattningen att 

mästaren undervisar lärlingarna till att de lär sig i gemenskapen. I denna 

studie är eleverna del av en praxisgemenskap när de genomför sin APL.  

 

När vi hanterar omvärlden med fysiska eller intellektuella redskap medierar 

vi verkligheten (Säljö, 2000). Vi upplever omvärlden som den beskrivs för 

oss genom redskap som medför att vi kan tolka, ta ställning och handla på 

olika sätt. I studien används datorn eller mer specifikt en nätbaserad dialog 

som redskap för kommunikation och lärande. Vi använder språket som ett 

redskap för att kunna förstå varandra och ta del av varandras uppfattningar. 

Genom beskrivningar av olika situationer som eleverna tar del av medieras 

en bild av just deras syn på vad de upplever av yrkeskunnande under den 

period de är en del av yrkeskontexten. Det är elevernas beskrivningar av vad 

de uppfattar som förmedlas i den digitala kommunikationen som blir 

utgångspunkt för den vidare dialogen. De övriga deltagarna gör sin egen 

tolkning av det skeende som beskrivs och har sin egen förförståelse och 

kunskap om yrkessituationen.  

Lärgemenskaper 

En lärgemenskap kännetecknas av fokus på själva utbytet och interaktionen 

mellan de deltagande personerna. Den typologi som Urban Carlén (2002) 

formulerade utifrån synen på lärande som en situerad aktivitet (Lave & 

Wenger, 1991) delar in lärgemenskaper på nätet utifrån begreppen deltagare 

och lärmiljö. Med deltagare menas den sociala kontext som deltagaren är 

verksam i. Det andra begreppet är lärmiljö där indelningen baseras på om 

deltagarna endast träffas via nätet eller genom en kombination av fysiska 

möten och nätbaserad interaktion. I denna studie är deltagarna verksamma 

inom en utbildningsrelaterad verksamhet där lärmiljön är blandad med 

fysiska möten i skolmiljön och möten via den nätbaserade 
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kommunikationen. Det finns även ett inslag av att yrkesverksamma deltagare 

är aktiva i den aktuella lärgemenskapen.  

 

Den digitala tekniken i utbildningssammanhang har utvecklats från en 

överföringsmodell till en deltagandemodell (Carlén, 2002). Här finns olika 

former av lärgemenskaper där samarbete mellan elever, lärare och andra 

resurspersoner möjliggör att man tillsammans konstruerar kunskap. En 

lärgemenskap på nätet erbjuder andra möjligheter än ett fysiskt möte 

personerna emellan. Kommunikationen kan ske oberoende av tid och plats 

och kan öppna upp för fler deltagare. För att en lärgemenskap på nätet ska 

bli varaktig krävs att den uppfyller sitt syfte och att deltagarna får ett utbyte 

av det innehåll som delas. Säljö (2004) uttrycker informationsteknikens 

möjligheter att skapa nya lärgemenskaper: 

På en nivå utgör den nya tekniken en förlängning av vår textbaserade tradition 
för att organisera kunskap och utbyta erfarenheter (s 57). 

 

Genom interaktion med andra människor möjliggörs en delaktighet i de 

kunskaper och färdigheter som tidigare generationer i samhället byggt upp. 

Sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikativa 

processer. Mänskligt tänkande och handlande är situerat i sociala kontexter. 

Förutsättningen för ett lärande i ett sociokulturellt perspektiv är enligt Säljö 

(2000) att uppmärksamma samverkan mellan: 1) utveckling och användning 

av intellektuella redskap, 2) utveckling och användning av fysiska redskap 

och 3) kommunikation och olika sätt att samarbeta i olika kollektiva 

verksamheter. I ett sociokulturellt perspektiv antas att tänkandet kan vara en 

kollektiv process, något som äger rum mellan människor likaväl som inom 

dem (Säljö, 2000). Vi ger och tar mening enligt vissa spelregler, vi tänker i 

grupp. Genom att formulera och dela en gemensam förståelse av vad man 

gör kan denna utvecklas i kommunikation. Flera faktorer är avgörande för att 

kommunikation och lärande ska kunna ske (Björck, 2006). Skrivande kan ge 

upphov till reflektion som i en lärgemenskap kan delas av flera andra 

människor. Enligt Björck (2006) handlar framgångsrik nätkommunikation 

om att jämföra sin förståelse av ett speciellt fenomen med en annan 

deltagares förståelse (jfr Dysthe, 2003). 

 

Eleverna i denna studie deltar i flera olika kontexter under sin utbildning. De 

är del av den situerade kommunikativa praxis som vårt skolsystem utgör 

(Säljö, 2000). De blir genom den arbetsplatsförlagda delen av 

yrkesprogrammet även aktörer inom den sociala praxis där de utför sin APL.  

Deltagandet i en social praxis där lärande av kunskaper startar i periferin kan 

gestalta sig på skilda sätt för de olika deltagarna i den digitala 

kommunikationen.  
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Lärande i dialog 

Speciellt relevant för min studie är Dysthes (1995, 2003) tolkning av 

Bakhtins (1981, 1986) dialogteori. Den används här för att närmare kunna 

utforska kommunikationen i den digitala lärmiljön. Flera begrepp med grund 

i Bakhtins teori som använts och utvecklats av Dysthe kommer senare att 

användas i analysen av resultatet. Dessa begrepp är flerstämmighet, 

meningsskapande, dialog och samarbetslärande. 

 

Det är genom kommunikationen med andra som vi får insikt om oss själva 

enligt Bakhtin (1981). Vi använder språket för att kommunicera med andra 

och lärande äger alltid rum i ett samspel vare sig vi talar till varandra eller 

om dialogen sker via en text. Lärande sker utifrån det samspel som 

uppkommer mellan lärare och elev och mellan eleverna sinsemellan. 

Bakhtins teori om en dialog som har förmåga att forma ett lärande finns inte 

i den undervisning som bygger på fråga – svar från lärare till elev, eftersom 

frågan är ställd för att få veta vad eleven lärt sig. Läraren fortsätter till nästa 

elev eller byter ämne vilket inte ger upphov till ett samtal (Dysthe, 1995). I 

en diskussion däremot bygger ett inlägg på ett annat och ger grund för 

dialog. I denna studie uppstår ett samspel i den digitala miljön genom 

kommunikationen tillsammans med andra elever, lärare och handledare där 

en beskrivning kan ge upphov till ett svar men även en ny frågeställning. 

Varje respons på ett inlägg kan ge tankar och reflektion till en ny 

kommentar.  

 

I Bakhtins (1986) syn på dialogen finns två grundläggande aspekter. Den 

första aspekten uttrycker att all förståelse är aktiv och social, den andra att 

meningen växer fram i samspelet med andra. Dialogen skapas i spänningen 

mellan dem som kommunicerar, mellan en själv och andra. Dysthe (1995) 

studerar dialogen genom elevers skrivande och muntliga presentation i 

klassrumsstudier men senare också genom studiet av studenters interaktion i 

en digital diskussion (Dysthe, 2003). Våra aktiviteter på nätet förenar 

vedertagna former av tal och skrift samtidigt som de omformas genom ny 

teknologi och nya krav på kommunikation och skapar nya sätt att uttrycka 

sig.  

 

Vi lär oss genom att vi förstår andras tankar och gör dem till våra egna 

(Dysthe, 2003). När diskussionen är asynkron tenderar inläggen att bli mer 

genomarbetade eftersom studenterna får tid att tänka efter och kan formulera 

sina synpunkter, enligt Dysthe (2003). Hon formulerar begreppet 

läropotential när hon menar att det är näst intill omöjligt att mäta individuellt 

lärande som ett resultat av interaktion men istället utforska samspelmönster 

och läropotentialen i den aktivitet som undersöks. Hon pekar även på att 
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personliga faktorer och kontext avgör hur den enskilda studenten tillgodogör 

sig denna läropotential. Samarbetslärandet i den asynkrona diskussionen 

bygger enligt Dysthe (2003) på att deltagarna kan skriva ner tankar och idéer 

som andra kan vidareutveckla. Med en stark självkritik kan deltagare låta bli 

att skriva och därmed missa möjligheten till medverkan. 

 

När många olika röster kommer i kontakt med varandra skapas en 

flerstämmighet (Dysthe, 1995). Ett samspel uppstår när de olika rösterna 

motsäger eller kompletterar varandra. I Dysthes (2003) undersökning 

framkom att förståelse och insikt byggdes på allteftersom nya inlägg i den 

nätmedierade diskussionen växte fram. Deltagande behöver inte betyda 

interaktion och dialog, vilket är viktigt att betona eftersom läropotentialen 

ligger i interaktionen och bemötandet av andras uppfattningar om det 

diskuterade ämnet. Dysthes (2003) utgångspunkt är att lärande sker genom 

samspel och att språk och kommunikation är grundläggande delar i 

läroprocessen. Hon betonar reflektion över de konkreta handlingar som 

utförs i praktiska utbildningar och vikten av att undersöka den språkliga 

kommunikationen i inlärningssituationer. Både lärare och studenter bär 

ansvar för att deltagarna ska kunna ta till sig de andras ord och för att ny 

kunskap ska kunna skapas. ”I den processen – när vi använder andras texter 

som tankeredskap – kan ny mening och ny förståelse skapas” (Dysthe, 2003 

s 316). 

 

Flerstämmighet uppstår i denna studie i den digitala kommunikationen när 

deltagarna kan ge en direkt respons på vad andra skriver. De olika rösterna 

kompletterar varandra och återger uppfattningar om hanterandet av 

situationer ur flera olika perspektiv. Enligt Bakhtin (1981) svarar vi alltid på 

föregående yttrande när vi uttrycker oss muntligt eller skriftligt. Vi kan 

bekräfta, motsäga, komplettera eller bygga vidare på ett yttrande av en annan 

person. Yttrandena formas utifrån den respons som förväntas från andra 

eftersom det finns en medvetenhet om den som ska läsa eller lyssna. Det 

man förväntar sig är t ex ett instämmande eller en invändning mot det man 

uttalar.  Förståelse skapas i dialogen enligt Bakhtin. Förståelse och respons 

är beroende av varandra och den ena är omöjlig utan den andra. Mening 

skapas av dem som samverkar i bestämda sammanhang och får liv av olika 

röster som interagerar.  

 

Dysthe (1995) använder sig av begreppet läropotential där hon ställer upp 

några villkor för att lärandet ska fungera, äkta engagemang, delaktighet och 

höga förväntningar. Att eleverna är intresserade av innehållet i den 

undervisning som sker är ett äkta engagemang i motsats till 

procedurengagemang, där eleverna försöker vara ”en god elev”. Dysthe 

lyfter fram tre premisser för ett äkta engagemang. Om läraren menar att 
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eleven har något att bidra med och låter eleven bli medveten om att detta ses 

som betydelsefullt. Lika viktigt är att det finns en koppling till vad eleven 

ska lära sig kontra det egna livet och egna erfarenheter samt att eleverna har 

viss kontroll över vad de ska lära sig. Dessa villkor ser jag som 

betydelsefulla för min studie.  

Kunskap 

Kunskap som begrepp är svårfångat och olika indelningar av kunskap har 

gjorts genom tiderna (Gustavsson, 2002; Carlgren, 2011). Som en bakgrund 

till det yrkeskunnande som är i centrum i denna studie nämns några 

perspektiv på kunskap och hur dessa relateras till yrkeskunnandet.  

 

För att söka grunden till en uppdelning av kunskap får vi gå tillbaka till 

Platon som menade att sann och säker kunskap, episteme, kan sökas inom 

vetenskapens ramar, vilken han skilde från begreppet doxa, att ha en åsikt 

eller att tycka något. Aristoteles breddade denna definition till att se kunskap 

som knuten till olika verksamheter. Den teoretiska kunskapen, episteme, var 

förenad med det reflekterande och undersökande livet. Techne, som han 

menade handlar om hantverk och skapande verksamheter är den ena av två 

praktiska kunskaper. Den andra benämner han fronesis, som är knuten till 

det etiska och politiska livet (Gustavsson, 2002). Magdalene Thomassen 

(2007) lyfter också fram fronesis där hon menar att olika kunskapsformer 

sammanstrålar i en kunskap-i-handling. Delar av denna kunskap framhåller 

hon som en tyst kunskap som inte går att beskriva i ord helt och hållet. 

Denna form av kunskap är också personlig och bunden till den individ som 

innehar den. 

 

Den kunskapssyn som under lång tid varit rådande i den svenska skolan har 

sin grund i den rationalistiska kunskapsuppfattningen där praktisk kunskap 

är tillämpad teori. En reaktion mot denna kunskapsuppfattning är ”the 

practice turn”, där ett flertal företrädare lyfter fram den praktiska kunskapen 

i form av handling och erfarenhet ur olika aspekter (Carlgren, 2012). 

Indelningen i de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet är olika aspekter av kunskap som ingår i både teoretiska och 

praktiska ämnen. Kunskapsbegreppet inom skolans ramar vidgades genom 

läroplanen 1992 när dessa former av kunskap etablerades (Gustavsson, 2002; 

Carlgren, 2011).  

 

Carlgren (2011) gör en uppdelning av kunskapsbegreppet i kunnande, 

kunskapsinnehåll och kunnighet. Kunnande står för syfte och mål med 

undervisningen och ses som en process där kunnande vidgas efterhand som 

eleven lär sig. Kunskapsinnehåll är det som eleverna förväntas lära och 



 

45 

  

beskrivs i läro- och kursplaner. Kunnighet står för bedömning av elevernas 

kunnande. Kunnande, kunskapsinnehåll och kunnighet används i relation till 

varandra och utgör varandras förutsättningar. De kan samtliga relateras till 

de fyra kunskapsformerna. I denna studie är det kunnande i form av 

elevernas yrkeskunnande som fokuseras och med denna uppdelning förhåller 

sig kunnande till fakta genom att veta att saker förhåller sig på ett visst sätt, 

förståelse är att veta varför, färdighet är att veta hur något ska hanteras och 

förtrogenhet är att veta vad som ska göras i en viss situation.  

 

Yrkeskunnande inom vård och omsorgssektorn relateras i många fall till det 

som på olika sätt beskrivs som tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap (jfr 

Polanyi, 1983; Johannessen,1988). Förtrogenhetskunskapen är den form av 

kunskap som grundar sig på erfarenhet och handlar om urskiljnings- och 

omdömesförmåga (Carlgren, 2011). Enligt Kjell Johannessen (1988) finns 

två aspekter av tyst kunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap, 

vilka han menar är nödvändiga för att påståendekunskap skall kunna 

formuleras. Att kunskap är inte går att formulera för stunden behöver inte 

betyda att den inte går att uttrycka verbalt. Det sägbara blir detsamma som 

påståendekunskap som jämställs med den vetenskapliga eller teoretiska 

kunskapen. Att veta hur blir liktydigt med färdighetskunskap och innebär att 

kunna göra olika saker. Det vi menar med förtrogenhetskunskap är den 

kunskap som uppnås genom lång tid inom ett yrke och innebär att veta vad 

och varför (Gustavsson, 2002). Om vi för ett resonemang kring den tysta 

kunskapen är det ett sätt att formulera i ord vad vi har utfört. När vi 

reflekterar kring våra handlingar lyfter vi fram den tysta kunskapen och kan 

dela den med andra. ”Praktisk kunskap är i stor utsträckning tyst, men i 

exempel och fallstudier kan den artikuleras genom reflektion” (Carlgren, 

2012, s 121). Det yrkeskunnande som vård- och omsorgsarbete omfattar 

stämmer i många delar överens med Bernt Gustavssons (2002)  resonemang 

kring begreppet praktisk klokhet som han förklarar med att ”möta konkreta 

situationer med lyhördhet och fantasi” (s 108).  

 

Carlsson et al (2007) lyfter i sin beskrivning av sjuksköterskans kompetens 

fram de olika kunskapsformerna som samtliga involveras i ett 

yrkeskunnande. När sjuksköterskan ska ge en patient en injektion är 

färdigheten att sätta nålen på rätt plats en av delarna i ett yrkeskunnande. 

Sjuksköterskan behöver också kunna kommunicera med patienten och skapa 

lugn i situationen. Hon ska ha kunskap om preparatet, hur stor dos som 

behövs och vad som kan hända i kroppen när detta injiceras. För att vara 

yrkesskicklig ska sjuksköterskan även kunna utföra handlingen utan att 

orsaka patienten något obehag. Handlingen sker utifrån sjuksköterskans 

lagrade erfarenheter vilka kan betecknas som förtrogenhetskunskap.  För att 

utöva ett yrke behövs samtliga kunskapsformer (Carlsson et al, 2007).  
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Kunskap kan inte uppstå eller fungera isolerad. En nära sammankoppling 

med kommunikation är nödvändig. Om inte kunskapen går att kommunicera 

är det svårt att betrakta den som kunskap. Inom yrkeslärandets område 

handlar det om att söka formulera det som ibland kallas för "tyst kunskap" 

och i andra sammanhang för "förtrogenhetskunskap", det vill säga, omvandla 

den till kommunicerbar kunskap (Nilsson, 2000). Kunskap är inte bara 

knuten till enskilda människor utan formas även i gemenskap, en kollektiv 

kunskap (Bergendal, 1985).  

Reflektion 

Ett begrepp som är relevant för denna studie är reflektion då eleverna antas 

reflektera över yrkeskunnande i de situationer de får delta i under sin APL. 

Reflektionen är betydelsefull i praktiska utbildningar för att sätta ord på vad 

man gör och varför man gör det (Dysthe, 2003). Den tysta kunskapen 

existerar i våra handlingar, enligt Donald Schön (1983) och när vi medvetet 

tänker på våra handlingar och vad som är utmärkande för dem, både under 

tiden vi utför handlingen och efteråt. Genom att vi reflekterar i det pågående 

handlandet, enligt Schön, så lär vi oss inte endast av erfarenheten utan även i 

denna. I de situationer vi möter i yrket kan vi ställas inför oväntade problem 

som medför att vi måste tänka på ett nytt sätt i själva handlingsögonblicket, 

reflektion och handling blir ett, reflection-in-action. När vi tänker igenom 

vad vi gör utvecklas det sätt vi gör det på. På så sätt lär vi oss något nytt och 

bygger på våra erfarenheter och mönster för vårt handlande. Denna 

reflektion behöver inte uttalas i ord utan kan ske genom en känsla. 

Reflection-in-action utgörs av en emotionell, intuitiv användning av den 

tysta kunskapen. Schön skiljer detta begrepp från det han kallar reflection-

on-action, vilket betyder att vi tänker tillbaka på något vi gjort eller stannar 

upp i vårt handlande för att reflektera över det. För att kunna lyfta fram och 

uttala den kroppsligt förankrade och tysta kunskapen krävs reflektion över 

handlingar och synsätt i vårdverksamheten (Ekebergh, 2015). Eleverna i 

studien antas reflektera i de situationer de deltar i när de genomför sin APL. 

När de sedan beskriver dessa skriftligt i den digitala dialogen reflekterar de 

igen över vad de upplevt. När vi reflekterar tillsammans med andra ges 

förutsättningar för alla som deltar att komma längre i sin förståelse än om vi 

reflekterar på egen hand (Ekebergh, 2015). 

 

Flera studier betonar vikten av reflektion i samband med APL inom 

yrkesprogram (Aarkrog, 2006; Akkerman & Bakker 2012). Enligt Aarkrog 

(2006) sker reflektion över den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i 

skolmiljön eftersom det är svårt att erbjuda tid och plats till reflektion ute på 

arbetsplatserna. Aarkrog anger att studenterna inte är motiverade att 

reflektera förrän de uppfattar sig som fullärda utförare av yrket. Hon visar i 
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sin studie att skillnaderna är stora mellan arbetsplatsen och högskolan som 

lärmiljöer och det är svårt för studenter att omvandla erfarenheterna från den 

praktiska delen av utbildningen till den skolförlagda och tvärtom. Det är 

också svårt för eleverna att hitta en plats där de ges möjlighet att reflektera 

över de händelser de upplever på arbetsplatsen. Lärande genom reflektion 

kan hjälpa studenter i övergången från klassrummet till arbetsplatsen (Sykes 

& Dean, 2013) och stödja deras yrkesmässiga utveckling.  

 

Ekebergh (2015) beskriver reflektionen som central i sjuksköterskans 

utbildning där det handlar om att vara vaken och öppen för vad som händer 

runt omkring. Vid varje möte med en patient i vården finns möjlighet till 

lärande och reflektion. När vi reflekterar tillsammans med andra, uttrycker vi 

vår reflektion inför andra i gruppen. Genom kommunikation i gruppen väcks 

nya frågor som utvecklar reflektionen på ett fördelaktigt sätt vilket ger 

gruppdeltagarna möjlighet att komma längre i sin förståelse än de gör på 

egen hand (Ekebergh, 2015). Reflektionen bör vara fokuserad på varför 

saker och ting fungerar eller inte fungerar på ett visst sätt så att eleverna kan 

dra nytta av denna förståelse vid lösandet av andra nya problem i framtiden.  

 

Den kunnige praktikern kännetecknas av en förmåga att vara flexibel i 

bedömningen i konkreta situationer. Praktisk kunskap ligger underförstått i 

handlingsmönster och i en intuitiv känsla för situationen. Schön (1983) 

menar samtidigt att ett kunnigt handlande är oskiljbart från en 

reflektionsprocess, vi vet inte bara hur vi ska handla utan vi vet också vad vi 

gör. Personal inom vård och omsorg träffar i sitt dagliga arbete på komplexa 

situationer med praktiska och moraliska problem som kräver en lösning. 

Denna typ av situationer är i princip alltid unika och svåra att förutsäga. Hur 

man ska handla är inte självklart givet på förhand, det finns inga klara regler 

eller tillvägagångssätt att rätta sig efter. En god handlingsberedskap skaffas 

genom erfarenhet från olika praxissituationer och bygger på en omfattande 

kunskapsmassa (Thomassen, 2007).  

Yrkeskunnande som begrepp 

Yrkeskunnande är ett centralt begrepp i studien och kan, som tidigare 

framställts, beskrivas utifrån ett flertal perspektiv. Höghielms (2001) 

indelning ger studien en ram till vilken typ av yrkeskunnande som kan 

komma ifråga under elevernas APL-period. Ellströms (1992) definition av 

yrkeskompetens är speciellt intressant för denna studie och ger en möjlighet 

att närmare granska innehållet i det yrkeskunnande som kommuniceras. 

Studien fokuserar på elevernas yrkeskunnande som framkommer i de 

beskrivningar de reflekterar över i sina digitala inlägg. Vid analysen av 
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resultatet relateras elevernas reflekterande över yrkeskunnande till Ellströms 

indelning av kompetensen i olika förmågor.  

 

För att kunna definiera begreppen yrkeskunnande, kompetens eller 

kvalifikationer behövs kopplingen till en speciell uppgift eller kontext enligt 

Ellström (1992). Han definierar begreppet kompetens med att det är en 

individs tänkbara handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext. Kompetensen är uppgiftsrelaterad - vad förmår en individ att 

uträtta i olika situationer eller i relation till olika uppgifter. Från den formella 

yrkeskompetensen till den reella och utnyttjade som kommer till faktisk 

användning i arbetet till den kompetens som verkligen krävs för att uträtta 

arbetet kontra de formella kraven som ställs.   

 

Ellström (1992) skiljer mellan fem olika sätt att definiera 

yrkeskunnande: 

 

1) Yrkeskunnande som formell kompetens - den kompetens 

som förvärvats genom formell utbildning och som kan 

styrkas med betyg eller andra dokument 

2) Yrkeskunnande som reell kompetens - den faktiska 

kompetens som en individ innehar och som kan användas 

för att utföra ett arbete eller lösa en speciell uppgift 

3) Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens - den kompetens 

som individen har och som kommer till faktisk användning 

i arbetet 

4) Yrkeskunnande som den kompetens som verkligen krävs 

för att utföra arbetet på ett bra sätt 

5) Yrkeskunnande som den kompetens som i formella eller 

informella krav ställs på ett visst arbete 

 

Kvalifikation är den kompetens som arbetsuppgifternas karaktär kräver och 

som arbetsgivaren efterfrågar. Begreppet utgår från arbetet och de krav det 

ställer på den personliga kompetensen. För att kunna se vilken sorts 

kompetens och därmed vilket yrkeskunnande som eleverna använder och får 

ta del av under sin APL används Ellströms (1992) indelning av kompetensen 

i förmågor: psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, 

personlighetsfaktorer och sociala faktorer. 

 

Vid studier av yrkeskunnande bör man enligt Ellström (1992) analysera och 

värdera den reella eller faktiska kompetensen hos individen i förhållande till 

den praktiska situation där den används. Formella utbildningskrav vill han se 

som kvalitativt skilda från den reella kompetensen. I studien ligger fokus på 

den faktiska kompetensen, som kommer till användning i de yrkesspecifika 
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situationer som eleverna beskriver. I ett utbildningssammanhang går det inte 

att bortse från den formella kompetensen som eleverna är på väg att 

införskaffa. Men i beskrivningarna av yrkeskunnande är det användningen 

av kompetensen som eleverna reflekterar över. Elevernas kompetens visas i 

de handlingar de utför. Förutsättningen för att de ska kunna agera kompetent 

är beroende av om de har det kunnande som krävs men beror också på den 

kontext som de befinner sig i. Att utföra uppgifter under stress är inte 

jämförbart med en planerad lugn situation (jfr Carlsson et al, 2007). 

 

Elevernas yrkeskunnande kan sägas befinna sig i en uppbyggnadsfas (jfr 

Dreyfus & Dreyfus, 2000) där deltagandet i APL blir en del av den 

kompetens och de kvalifikationer som krävs för yrken inom vård- och 

omsorg. Enligt denna indelning blir handledaren och läraren de experter som 

leder eleverna vidare mot att utveckla yrkeskunnande. Kompetensen är 

situerad och prövas ständigt i olika aktuella situationer. Det handlar om att 

kunna använda sin kompetens och lösa ett problem även när sammanhanget 

förändras (Carlsson et al, 2007). 

 

Relaterat till Lindbergs (2003) studie är yrkeskunnande förmåga att 

identifiera förändrade situationer och att agera flexibelt i dessa. Det vill säga 

att hitta alternativa handlingssätt. När det inte går att genomföra det som är 

planerat men man ändå måste uppnå det önskade resultatet. Lärarna i 

Lindbergs (2003) studie talade om nödvändigheten för eleverna att kunna 

anpassa sitt arbete beroende på situationen vilket också kräver en förmåga att 

kunna bedöma situationen. För att eleverna ska kunna utveckla denna 

förmåga krävs att de kan identifiera situationen vilket förutsätter att de 

befunnit sig i dessa situationer flera gånger tidigare. 

 

Ellströms (1992) uppdelning av kompetensen i olika förmågor delar även 

upp kunskapen. Hans indelning skiljer på de olika formerna av kunskap i en 

handling vilket inte är helt förenligt med ett sociokulturellt perspektiv. Min 

avsikt med att använda Ellströms indelning är att lyfta fram de olika delar av 

ett yrkeskunnande som eleverna beskriver. De olika kunskapsformerna 

(Carlgren, 2012) finns representerade i utförandet av en uppgift i enlighet 

med exemplet om sjuksköterskan ovan (Carlsson et al, 2007).  

 

Det finns enligt Stevenson (2006) en fara i att kodifiera och dela in kunskap. 

Risken ligger i att utgå ifrån att all kunskap är verbaliserbar, så att viktig 

kunskap utelämnas. En annan fara ligger i att yrkeskunnande banaliseras och 

att det sönderdelas så att delarna kan urskiljas men helheten försvinner. Vi 

ska inte reducera yrkeskunnande till att bara vara de delar som går att 

uttrycka med ord. I studien beskriver eleverna i skrift vad de upplever av 

yrkeskunnande. Det är inte studiens avsikt att framställa yrkeskunnande i sin 
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helhet utan det yrkeskunnande som eleverna väljer att beskriva och 

reflektera över.  

Återkoppling 

Ett begrepp som används i studien är återkoppling som ges genom de 

kommentarer som deltagarna skriver till varandra i den digitala dialogen. 

Återkopplingen ska ge eleven stöd och hjälp att utveckla lärande av 

yrkeskunnande under APL. Samtliga deltagare kan ge återkoppling och den 

blir genom den digitala dialogen helt synlig för samtliga i gruppen och kan 

på så vis användas av samtliga deltagare. På arbetsplatser och i 

utbildningssammanhang används termen återkoppling huvudsakligen i 

samband med formativ bedömning i syfte att ge vägledning om en persons 

förståelse eller kapacitet (Eraut, 2006).  Återkoppling används i studien som 

begrepp på de kommentarer som deltagarna i den digitala dialogen ger 

varandra och som en del i lärprocessen. 

 

Återkopplingen som ges av samtliga tre parter i kommunikationen, elever, 

lärare och handledare relateras i analysen av resultatet till den indelning som 

görs av Hattie och Timperley (2007). Effektiv återkoppling ska enligt Hattie 

och Timperley besvara tre frågor: Vart är jag på väg, hur ska jag komma dit 

och vad är nästa steg? Dessa frågor fungerar på fyra nivåer av återkoppling. 

Den första är återkoppling på uppgifts- och produktnivå, och kallas ofta 

korrigerande återkoppling då den ges mest i kommentarer om 

arbetsuppgifter. Den leder till att skaffa mer information och bygga upp 

ytkunskap. På nästa nivå, processnivå, kan återkopplingen hjälpa till att 

utveckla strategier för lärande och hur man kan undvika misstag. Den anses 

mer effektiv för ett djupare lärande. Den tredje nivån, självreglering, 

fokuserar elevens uppföljning av sin egen lärandeprocess. Återkopplingen 

kan ge eleven självförtroende att arbeta vidare med uppgiften. Eleven kan få 

hjälp med att utvärdera sig själv och hur de ska hantera den återkoppling 

som ges. På den sista nivån är återkopplingen riktad mot personen och 

handlar oftast om beröm av något slag. Beröm innehåller inte mycket 

information om hur uppgiften utförts och kan istället försvaga budskapet i 

återkopplingen. Beröm kan enligt Hattie och Timperley (2007) leda till lägre 

engagemang och ansträngning. De olika nivåerna av återkoppling används 

vid resultatanalysen av deltagarnas svar på varandras inlägg i den digitala 

dialogen. Den återkoppling som lämnas i studien ger med sin skiftande 

karaktär olika förutsättningar att gå vidare i lärprocessen 
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Metod 

I detta kapitel ges inledningsvis en redogörelse för valet av metod. Därefter 

redovisas hur urvalet av informanter gått till samt genomförandet av 

datainsamlingen. Indelningen i grupper som deltar i studien samt den 

lärmiljö som används i studien beskrivs. Kvalitativ innehållsanalys som 

använts för att analysera den digitala kommunikationen beskrivs innan 

analysen av datainsamlingen och utmynnandet i kategorier och 

underkategorier presenteras. Slutligen redogörs för studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet samt etiska överväganden.  

Val av kvalitativ metod 

I studien används en kvalitativ metod där den skrivna texten i en nätbaserad 

dialog används som dataunderlag. Texten produceras av de deltagande 

eleverna, lärarna och handledarna som utgår från situationer i den dagliga 

yrkesutövningen på APL-platser inom olika omsorgsverksamheter. 

Elevernas beskrivningar och reflektioner av situationer de möter blir 

studerade och kommenterade av övriga deltagare i den digitala lärmiljön. All 

text som skrivs i det avgränsade web-rummet under den period som eleverna 

gör sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen har tagits med som underlag i 

studien. Texten analyseras efter strukturering av materialet med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys. I den digitala dialogen uttrycks deltagarnas 

upplevelser genom språket och förmedlar en bild av verkligheten, det som 

kan benämnas textens innebördsaspekt. Textens andra huvudfunktion, den 

interpersonella aspekten, framkommer genom de sociala relationer som 

deltagarna har med varandra genom nätkommunikationen (Bergström & 

Boréus, 2005). 

 

Urval 

Eftersom jag var intresserad av att studera en nätbaserad kommunikation 

med elever, lärare och handledare behövde jag göra en förfrågan om intresse 

fanns att medverka. Ett kriterium för mitt urval var att eleverna hade tillgång 

till egna datorer vilket underlättar en asynkron kommunikation. Det andra 

kriteriet för val av skola var att det fanns ett vård- och omsorgsprogram.  

  

Valet av skola gjordes utifrån den satsning på en-till-en-datorer som den 

aktuella skolan var i färd med att genomföra. Att eleverna har tillgång till en 
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egen dator dygnet runt gör det möjligt för dem att när som helst kunna göra 

sina inlägg och kommentarer. Valet av årskurs 2 grundar sig på att eleverna i 

denna årskurs har sin APL-period under vårterminen vilket tidsmässigt 

passade in i studien. De har också kommit längre i sin utbildning och 

dessutom varit med om en APL-period under årskurs 1. Att välja årskurs 1 

kan ge andra aspekter av yrkeskunnande och kunde varit intressant att 

jämföra med men det går inte att rymma tidsmässigt inom denna studie. 

Årskurs tre är inte aktuell då mitt val är att göra studien inom program som 

finns i Gymnasiereformen 2011. På den utvalda skolan finns en klass per 

årskurs på vård- och omsorgsprogrammet.  

 

Lärarna som deltar undervisar i den kurs där APL ingår, Vård- och 

omsorgskunskap 2. Lärarna tillfrågades och visade sig vara intresserade av 

att pröva en ny form av kontakt med eleverna under det arbetsplatsförlagda 

lärandet. Lärarna konstruerade uppgiften som eleverna ska besvara utifrån de 

kriterier som gäller för kursplanen i kurs Vård- och omsorg 2. Som forskare 

har jag varken varit inblandad i utformandet av uppgift eller deltagit i den 

digitala kommunikationen.  

 

Efter kontakt med rektor och lärare som visade sig vara positiva till att delta 

i studien presenterades upplägget för eleverna i årskurs två. Jag informerade 

lärare och elever om hur jag tänkt mig att den digitala kommunikationen 

skulle gå till. I klassen finns 26 elever. Två av dessa gör sin APL i annat 

land. De övriga 24 eleverna ställde sig positiva till att delta i 

kommunikationen och samtyckte även till att jag läste deras inlägg och att 

jag skulle använda materialet i en forskningsstudie. 

 

För att kunna genomföra studien med tre deltagande parter måste även några 

handledare bli intresserade av att delta. Eleverna i den utvalda klassen skulle 

genomföra sin APL inom kommunens social- och omsorgsverksamhet. 

Urvalet av handledare gjordes bland de 24 handledare som var utsedda att ta 

emot eleverna. Utifrån en lista med aktuella handledare ställdes en förfrågan 

om intresse för deltagande dels via ett mail-utskick och dels genom direkt 

kontakt via en handledarträff där en del av de aktuella handledarna deltog. 

Efter det första mail-utskicket svarade två handledare att de kunde tänka sig 

att delta. Efter handledarträffen anmälde sig ytterligare två. Då skickades 

ännu ett mail till de handledare som ännu inte svarat och som arbetar inom 

äldreomsorgen där de flesta elever är placerade. Svar inkom då från två 

handledare som efter en mer ingående beskrivning av deras förväntade 

insatser visade intresse att delta. Jag har valt att endast ha med sex 

handledare, en per grupp, för att få en balans med en lärare och flera elever i 

gruppen. När eleverna genomför sin APL i de olika verksamheterna inom 

vård- och omsorg, har samtliga en handledare på plats. Det är sex av dessa 
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handledare som deltar i denna studie. Av dessa handledare arbetar två med 

personer med kognitiv funktionsnedsättning, i boende och i daglig 

verksamhet. Övriga fyra handledare är verksamma inom äldreomsorgen, tre 

av dem på äldre/demensboende och en inom hemtjänstverksamhet.  

Den digitala lärmiljön 

Den skola som utvaldes för studiens genomförande har beslutat att Google 

Apps ska användas för all kommunikation i undervisningen. Google Apps är 

en värdtjänst som möjliggör för företag och skolor att använda produkter 

från Google, som exempelvis e-post, Google dokument och Google 

kalender, på en unik domän. Därför var det naturligt att elever och lärare 

fortsatte att använda ett redskap de är bekanta med. Jag hjälpte handledarna 

att installera Google Drive och stämde av att de kunde hantera funktionen 

med att kommentera elevernas inlägg.  

 

Google Drive är en gratistjänst som introducerades 2012 och är en 

molnlagringstjänst. Det innebär att användaren får ett lagringsutrymme 

tillgängligt på nätet för att man ska kunna komma åt sina filer och dokument 

via vilken dator som helst med internetuppkoppling. Google Drive har också 

en kraftfull sökfunktion som innebär att man snabbare kan få fram sina filer. 

I Google Drive finns även möjlighet att dela dokument och filer med de 

personer man önskar och att bjuda in dessa att redigera i dokumenten. Här 

kan man kommentera innehåll och chatta direkt i tjänsten (Diaz, 2012).  

 

Samtliga deltagare har fått information om hur själva kommunikationen 

kommer att ske i Google Drive. En utförlig skriftlig beskrivning finns också 

på själva startsidan. Eleverna har fått tre uppgifter som ska beskrivas och 

kommenteras i lärmiljön. De ska beskriva en vårduppgift och en 

omsorgsuppgift utifrån planering, genomförande och utvärdering. Dessutom 

ska de beskriva och diskutera faktorer som de upplever påverkar 

arbetsmiljön på APL-platsen (se bilaga 2 för utförlig uppgift). Eleverna 

skriver sina inlägg med beskrivningar av vård- och omsorgssituationer i 

dokumentet och får och ger svar och återkoppling i kommentarsfältet.  

 

Det är framförallt funktionen med att dela dokument med andra och att 

kunna skriva i samma dokument under hela den pågående kommunikationen 

som används i studien. Samt möjligheten att skriva kommentarer direkt till 

ett författat inlägg. I den digitala lärmiljön sker kommunikationen asynkront, 

vilket medför att deltagarna inte alltid går in direkt och svarar på varandras 

inlägg. Ibland kan ett inlägg förbli okommenterat medan nya svar skrivs och 

först långt senare kommer en reaktion på det första inlägget. Några av de 

deltagande handledarna anger att de har uppfattat att de endast ska göra 
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kommentarer då den elev som de handleder skriver sina inlägg. Andra inlägg 

har lämnats utan kommentarer av både lärare, handledare och elever. Varför 

en del av inläggen blivit mer kommenterade än andra går det inte att få svar 

på men när eleverna själv har upplevt situationer som liknar den som den 

första eleven beskrev tenderar de att återge dessa. I bilaga 1 visar en 

skärmdump från web-kommunikationen den miljö som deltagarna möter i 

Google Drive.  

Användning av begrepp 

I studien används ordet brukare om de personer som är i behov av hjälp från 

personal inom kommunens social- och omsorgsverksamhet. Brukare är ett 

samlande begrepp för dem som får insatser från socialtjänsten. 

Socialstyrelsen rekommenderar användningen av begreppet på en 

övergripande nivå men menar att det inte bör användas i kontakten med 

individen då det kan beteckna ett avståndstagande (Socialstyrelsen, 2013). I 

citaten från elever, lärare och handledare finns andra benämningar på 

personer som är i behov av hjälpinsatser och de har då fått stå kvar. Dessa 

kan då omtalas som vårdtagare, omsorgstagare, patient eller boende men det 

är brukaren som avses. Citaten som är hämtade från den digitala dialogen har 

behållits i stort sett ordagrant och endast ändrats vid större skriv- eller 

stavningsfel.  

Datainsamling 

Datainsamlingen sker inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram där 

APL ingår som en del i vissa av de programgemensamma kurserna (Gy 

2011). Eleverna genomför sin APL i verksamheter som finns framförallt 

inom kommunens social- och omsorgsverksamhet. Exempel på APL-platser 

är äldreboende, boende för personer med demenssjukdom, 

hemtjänstverksamhet, boende och dagliga verksamheter för personer med 

kognitiv funktionsnedsättning. 

 

Den klass som deltar i studien går i årskurs 2 och studerar enligt den nya 

Gymnasieförordningen, Gy 2011 De 24 eleverna delas in i sex grupper där 

fyra grupper består av fyra elever, en grupp av fem och en grupp av tre 

elever. Indelningen av elever är beroende av den typ av verksamhet de 

praktiserar inom. I varje grupp deltar även en lärare och en handledare. Två 

lärare har hand om tre grupper vardera. Handledarna medverkar endast i en 

grupp vardera (se fig.1). 
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Fig, 1. Schematisk översikt över gruppindelningen. Respektive lärare har kontakt 

med tre grupper vardera, men grupperna har sinsemellan ingen kontakt.  

 

Efter urvalet av handledare har jag besökt och instruerat dem i funktionen av 

Google Drive och på vilket sätt uppgiften är konstruerad. Därefter har endast 

kontakt via mail hållits med någon handledare som fick problem med 

tillkomst till Google Drive. Även lärare och elever har erhållit instruktion 

om tillvägagångssätt och eleverna är informerade om att denna uppgift ingår 

i bedömningen av deras APL. Den är således obligatorisk för ett samlat 

betyg på hela kursen i Vård- och omsorgsarbete 2. Det är lärarna i kursen 

som sätter betyg. Min studie av kommunikationen påverkar på inget sätt 

bedömningen av elevernas insatser.  

 

Upplägget med att arbeta i den digitala lärmiljön under elevernas APL och 

att använda Google Drive som redskap har jag initierat. Efter instruktion till 

de deltagande är jag endast observerande och avläser vad som sker i den 

digitala miljön. Frågorna i uppgiften är konstruerade av de deltagande 

lärarna och ska ge underlag för bedömningen av APL-perioden. Frågorna är 

av öppen karaktär för att eleverna fritt ska kunna beskriva situationer de 

upplever under APL-tiden. Uppgiften skall lösas under de veckor som 

 
Lärare 2 

Grupp A 
Handledare 

4 elever 

Grupp C 
Handledare 

4 elever 

Grupp F 
Handledare  

4 elever 

Grupp B 

Handledare 

5 elever 

Grupp D 

Handledare 

3 elever 

Grupp E 

Handledare 

4 elever 

 

Lärare 1 
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eleverna utför sin APL. Denna är schemalagd under veckorna 15 - 18 

vårterminen 2013. Uppgiften består av tre frågeställningar som eleven har att 

ta ställning till i förhållande till verksamheten där de genomför sin APL. 

Eleverna ska beskriva vårduppgifter, omsorgsuppgifter och 

arbetsmiljöfaktorer som de kommit i kontakt med under sin APL (se bil 2). 

 

Eleven startar med att besvara en av frågorna och får sedan kommentarer av 

lärare, handledare och de elever som vill svara. Eleverna lyfter fram exempel 

från sin APL där de deltar i vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 

vård- och omsorgsområdet. Dessa exempel har eleverna själv, eller med 

hjälp av handledaren, valt ut som lämpliga situationer för att beskriva en 

arbetsuppgift som tillhör den gängse rutinen inom verksamheten. 

 
Genom att använda den digitala plattformen och där forma mindre 

diskussionsgrupper ges samtliga elever möjlighet att diskutera de 

frågeställningar som blir aktuella. I små grupper har varje elev större 

möjlighet att få uttrycka sig och kan lättare komma till sin rätt än i ett större 

sammanhang. I större grupper finns det risk för att inte alla elever deltar. 

Eleverna är vana vid den digitala miljön, både genom att datorer används 

som pedagogiska hjälpmedel i dagens skolundervisning och genom de 

alltmer utvecklade sociala medier som är en del av elevernas vardag. Detta 

var en av utgångspunkterna för mitt val att förlägga kommunikationen till en 

digital miljö. I den dialog som förs i Google Drive kan eleverna skriva korta 

inlägg och berätta om en enskild händelse och därefter få en kommentar från 

någon av de andra deltagarna. Det kan upplevas lättare att gå in i den digitala 

lärmiljön och göra ett inlägg som kan ta några minuter att författa än att sätta 

sig och skriva ett längre stycke text. Genom att inläggen är möjliga att göra 

när som helst under dygnets timmar finns möjligheten att ge sig själv tid att 

tänka igenom vad som ska skrivas. Det ges även tid till att läsa igenom 

andras inlägg i lugn och ro och därefter kommentera dessa utifrån egen 

kunskap och erfarenhet. Kanske har eleven varit med om att utföra en 

uppgift på samma sätt eller ser andra alternativ till den beskrivna situationen.   

APL på den studerade skolan 

I denna studie undersöks aspekter av yrkeskunnande som eleverna 

reflekterar över när de genomför sin APL-period. Eleverna i studien har 

under tre terminer haft skolförlagd undervisning och där fått en grund i det 

yrkeskunnande som krävs för arbete inom vård- och omsorgssektorn. På 

varje APL-plats finns en handledare utsedd för att vägleda eleven. Vård- och 

omsorgslärarna på skolan har kontakt med varje APL-plats genom besök och 

trepartssamtal vid minst ett tillfälle under de fyra veckor som APL pågår. 

Under årskurs 1 på vård- och omsorgsprogrammet får eleverna komma ut på 



 

57 

  

sin första APL-period under fyra veckor där de får pröva på yrket de utbildar 

sig till. Under denna första APL-period går eleverna till en början bredvid 

handledaren och avsikten är att de ska lära sig hur olika arbetsuppgifter ska 

utföras. Efter hand får eleverna pröva på att utföra vissa uppgifter själv med 

handledaren vid sin sida. Under det andra studieåret genomförs APL-period 

två där eleverna bör ha tillägnat sig mer kunskap inom yrkesområdet och 

därför ska kunna utföra fler handlingar självständigt, dock alltid med 

handledaren närvarande. Studien genomförs i relation till denna andra APL-

period som utförs inom kommunens social- och omsorgsverksamhet. På den 

studerade skolan genomför eleverna under åk 3 två APL-perioder, där den 

senare, som sker under elevernas sista termin, är kopplad till det 

gymnasiearbete som ingår i en yrkesexamen.  

Beskrivning av grupperna och deltagarnas aktivitet 

Deltagandet och aktiviteten skiljer sig åt i de olika grupperna och beskrivs 

nedan. Totalt förekommer 37 olika trådar och 177 inlägg och kommentarer.  

Trådarna är av mycket varierande längd. Den kortaste består av ett inlägg 

och en kommentar och den längsta av 15 kommentarer på det första inlägget. 

Inläggen skiljer sig mycket åt och vissa elever berättar allt i ett enda inlägg 

medan andra gör flera inlägg för att svara på uppgiften.  

Grupp A 

I grupp A utför samtliga elever sin APL i boendeformer för äldre och den 

deltagande handledaren är anställd inom kommunens äldreomsorg. En vård- 

och omsorgslärare deltar. Tre av fyra elever har svarat på uppgiften. Två av 

eleverna är aktiva och beskriver situationer från sin APL som de är 

uppmanade att göra. De får också svar från läraren och handledaren och ger 

varandra kommentarer på inläggen. Två olika trådar förekommer i grupp A, 

den ena längre med flera inlägg och ett antal kommentarer och den andra av 

kortare karaktär. Totalt görs 10 inlägg och kommentarer.  

Grupp B 

I grupp B är handledaren mer aktiv och skriver flera kommentarer på 

elevernas beskrivningar. En av eleverna gör inga inlägg eller kommentarer. I 

grupp B är två av eleverna inom kommunens hemtjänstverksamhet och tre 

av eleverna är på kommunens äldreboende och utför sin APL. Handledaren 

är verksam inom kommunens äldreomsorg och en vård- och omsorgslärare 

deltar. 10 trådar kan utläsas och 47 inlägg och kommentarer. 

Grupp C 

Grupp C består av fyra elever som deltar i APL inom äldreomsorgen och på 

boende för äldre. En vård- och omsorgslärare är delaktig i 
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kommunikationen. Handledaren är anställd inom äldreomsorgen i 

kommunen. I grupp C är samtliga fyra elever aktiva med att skriva sina svar 

på uppgifterna. En av eleverna gör sina inlägg under de sista dagarna under 

APL och får inga kommentarer från de andra. Övriga elever har då redan 

haft en livlig interaktion med varandra och med läraren. Här är även 

handledare såväl som läraren aktiva. I denna grupp kan utläsas 8 olika trådar 

med 34 inlägg och kommentarer.  

Grupp D 

I grupp D är både handledaren och läraren liksom de tre eleverna mycket 

aktiva och kommunikationen löper på med både inlägg och respons. I grupp 

D genomför de tre deltagande eleverna sin APL inom kommunens LSS-

verksamhet (stöd till personer med funktionsnedsättning), där även 

handledaren är verksam. En vård- och omsorgslärare deltar. Här förekommer 

5 trådar med 39 inlägg och kommentarer.  

Grupp E  

Grupp E består av två elever som har sin APL förlagd till 

hemtjänstverksamhet i kommunen och två elever deltar inom LSS-

verksamhet. Handledaren har sin tjänst inom LSS-området. En vård- och 

omsorgslärare deltar. I grupp E förekommer 7 olika trådar där samtliga fyra 

elever är aktiva efter en början där lite tveksamheter kring utförandet fanns. 

Det görs 25 inlägg och kommentarer i denna grupp. 

Grupp F 

I grupp F deltar tre av fyra elever samt läraren i dialogen. En av eleverna 

samt handledaren gör inga inlägg eller kommentarer överhuvudtaget. Här 

finns fem olika trådar med 22 inlägg och kommentarer. I denna grupp 

förekommer den längsta tråden med 15 kommentarer på ett första inlägg. 

Samtliga fyra elever i gruppen genomför sin APL inom äldreboende i 

kommunen. Handledaren är också verksam inom äldreomsorgen.  

Kvalitativ innehållsanalys 

I studien används kvalitativ innehållsanalys för att kunna analysera den 

digitala dialogen. Kvalitativ innehållsanalys (content analysis) är en 

forskningsteknik för att kunna dra replikerbara och giltiga slutsatser från 

texter inom ramen för deras användning (Krippendorff, 2004). Ett 

kännetecken för kvalitativ innehållsanalys är att metoden, i stor utsträckning, 

fokuserar på ämnet och sammanhanget, och betonar skillnader mellan och 

likheter inom koder och kategorier. Vad som ytterligare är utmärkande för 

kvalitativ innehållsanalys är att den behandlar manifest samt latent innehåll i 

en text. Det manifesta innehållet, det som texten uttrycker, det uppenbara, 
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presenteras ofta i kategorier, medan teman ses som uttryck för det latenta 

innehållet, det vill säga har en underliggande mening. I studien används 

endast indelningen i kategorier för att presentera det manifesta innehållet.  

 

Graneheim & Lundman (2004) föreslår att en lämplig enhet för denna typ av 

analys är ett material som är stort nog att kunna betraktas som en helhet men 

inte för stort för möjligheten att kunna utforska de olika enheterna i 

materialet och föra in dem i ett sammanhang under analysen. En domän är 

en del av texten som berör ett speciellt område och som går att identifiera 

med en låg grad av tolkning. 

  

Konstruktionen av kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. En 

kategori är en grupp av innehåll som delar en gemensamhet. Ingen data som 

relaterar till syftet skall exkluderas  på grund av brist på en lämplig kategori. 

Inte heller skall data falla emellan två kategorier eller passa in i mer än en 

kategori. En kategori svarar på frågan vad och kan identifieras som en röd 

tråd genom koderna. En kategori avser främst en beskrivande nivå av 

innehållet och kan på så sätt ses som ett uttryck för det uppenbara innehållet 

i texten. En kategori omfattar ofta ett antal underkategorier med olika nivåer 

av abstraktion. Underkategorierna kan sorteras och sammanställas till en 

kategori eller en kategori kan uppdelas i underkategorier.  

Användning av kvalitativ innehållsanalys 

Texten som skall analyseras är skriven i ett avgränsat web-rum i Google 

Drive och behöver struktureras utifrån skrivna inlägg och kommentarer. Det 

är all text i den nätbaserade dialogen som analyserats. Både de inlägg där 

eleverna beskriver och reflekterar över yrkeskunnande och de kommentarer 

som betraktas som återkoppling på inläggen. En genomgång av texten är 

gjord genom att innehållet i de sex olika studiegrupperna ordnas utifrån vem 

som skrev ett inlägg som svar på uppgiften som ska beskrivas och vem som 

kommenterat denna. Denna uppdelning utmynnar i flertalet 

kommunikationstrådar av olika längd. Innehållet i dessa trådar har sedan 

analyserats med utgångspunkt i den arbetsgång för kvalitativ innehållsanalys 

som redovisats. De olika trådarna i dialogen varierar mycket och vissa är 

långa med upp till 15 kommentarer på det inledande inlägget medan andra 

inlägg inte kommenterats överhuvudtaget. Vid analysen är deltagarna 

kodade utifrån gruppbokstav och ett nummer på respektive elev, lärare och 

handledare i den grupp de tillhör. Grupperna är avidentifierade och har fått 

benämningarna A – F. Eleverna i de olika grupperna benämns med nummer t 

ex elev A:1, F:4 osv. I varje grupp finns endast en lärare och en handledare 

och dessa benämns lärare A, handledare F osv.  
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För att kunna ge ett svar på frågan om vilket yrkeskunnande som synliggörs i 

elevernas reflektioner från APL, användes analysmetoden kvalitativ 

innehållsanalys. Analysarbetet genomfördes med hjälp av analysmall enligt 

Graneheim & Lundman (2004). Vid analysarbetet sökte jag även efter den 

återkoppling som gavs i kommentarerna från deltagarna i de olika grupperna. 

Kommentarerna indelades i kategorier efter den typ av återkoppling jag 

kunde finna. I resultatet visas även en indelning efter vem som skrivit 

kommentaren, elever, lärare eller handledare vilket markerades i 

analysmallen.  

 

Det första momentet efter noggrann genomläsning av det insamlade 

materialet, är att identifiera de s k meningsbärande enheter (Graneheim & 

Lundman, 2004) som finns i den text som den digitala kommunikationen har 

resulterat i. Ett exempel på hur arbetet med att ta fram meningsbärande 

enheter gått till ges nedan:  

Jag satt snett framför så vi såg varandra. Brukaren kan bara kommunicera med 
ljud så jag fick se så hon hade tuggat färdigt. Om hon ville ha mer öppnade 
hon munnen annars knep hon ihop munnen. Maten var mosad så det var lätt 
att tugga och svälja. Gav lite i taget och dricka emellan. När brukaren inte 
ville ha mer dricka slog hon bort pipmuggen som hon fick dricka ur (Elev 
E:4). 
 

Detta inlägg från en elev innehåller flera innebörder och har därför vid 

analysen delats upp i flera meningsbärande enheter. En del av detta inlägg 

har indelats i underkategorin pedagogiskt förhållningssätt och därefter 

kategorin att utföra en uppgift och en del i underkategorin kommunikation 

som sedan tillförts kategorin relationellt kunnande. 

 

En meningsenhet kan utgöras av ord, meningar och stycken av text som 

genom sitt innehåll eller sammanhang hör ihop (Graneheim & Lundman, 

2004). Vid analysen har varje mening tagits med och i de fall meningen är 

lång eller innehåller flera innebörder har dessa kortats av och delats in var 

för sig i tabellen. Därefter har en sk kondensering av texten utförts, där 

denna kortats av med syftet att bli mer lätthanterlig. Den kondenserade 

texten har sedan abstraherats och försetts med en kod. Koden är en 

beteckning på en meningsenhet och anger kortfattat dess innehåll. De olika 

koderna sammanställs till kategorier. En kategori består av flera koder med 

liknande innehåll. Innehållet i en kategori ska vara närbesläktat och skilja sig 

från innehållet i andra kategorier. En kategori ska svara på frågan vad och 

anknyta till innehållet på en beskrivande nivå (Graneheim & Lundman, 

2008). Vid analysen av texten från den digitala kommunikationen har arbetet 

gått från att betrakta helheten i de inlägg som gjorts till att dela upp dessa. 

Vissa inlägg har behållits som hela för att inte meningen i dem ska gå 
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förlorad. Andra inlägg har delats upp i flera meningsbärande enheter då 

innehållet har kunnat hänföras till flera olika kategorier. Detta har gjorts då 

jag sett att själva innebörden i inlägget hanterar många olika aspekter av 

yrkeskunnande.  

 

Vid genomgång av materialet framkommer att det är olika delar av de 

yrkesspecifika situationer som eleverna deltar i som lyfts fram och 

kommuniceras. Dels är det beskrivningar av vård- och omsorgsinsatser som 

eleverna antingen deltagit i eller utfört på egen hand. Dessa beskrivningar 

kan vara antingen mycket detaljerade eller mer bristfälligt återgivna. 

Dels är det beskrivningar där andra sidor av yrkets innehåll med brukarens 

beteende och relationen till brukaren står i fokus. Eleverna har olika sätt att 

uttrycka sig på och vissa elever är mycket kortfattade och koncisa i sina 

beskrivningar av utförandet medan andra elever fångar upp brukarens 

reaktion, återger sina egna upplevelser och känslor. 

 

Användningen av kvalitativ innehållsanalys vid analysen av det insamlade 

dataunderlaget hjälpte mig att se på vilket sätt jag skulle kunna ordna de 

olika inläggen i kategorier. Sättet att arbeta är tidskrävande och varje 

meningsbärande enhet måste betraktas om den ska behållas som den är eller 

delas upp på flera. Innehållet i de meningsbärande enheterna kunde ibland 

passa in i mer än en kategori men då fick beslut tas om att hänföra det till 

endast en av kategorierna. Vid analysen användes analysmallar för att sortera 

in materialet, enligt det sätt att arbeta som Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver.  

Kategorier 

Fem kategorier framkom vid analys av datainsamlingen: relationellt 

kunnande, kunskap om brukarens situation, att kunna utföra en uppgift, 

känslorelaterat kunnande och kunskap om arbetsmiljö. Under dessa 

kategorier finns ett antal underkategorier som visar vad eleverna valt att lyfta 

fram i sina beskrivningar. Inom kategorin relationellt kunnande återfinns 

beskrivningar av bemötande och kontakt med brukaren där 

kommunikationen är av stor betydelse. I denna kategori har jag valt att ta 

med beskrivningar av bemötande där brukaren genom sitt beteende har fått 

eleven eller annan personal att bemöta brukaren på ett sätt de inte hade 

förutsett. Kategorin känslorelaterat kunnande omfattar de beskrivningar där 

eleven lyft fram någon form av reaktion på hur själva uppgiften blir utförd, 

på vilket sätt den kan upplevas av brukaren samt andra tankar kring 

medkänsla med brukaren. Dessa beskrivningar är mer inriktade på person, 

upplevelse och känslor.  
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Under kategorin kunskap om brukarens situation finns beskrivningar av de 

sjukdomar och funktionsnedsättningar som eleven träffat på under APL-

perioden. Eleven har med sig kunskaper från den skolförlagda 

undervisningen men får i den reella yrkesmiljön uppleva hur brukarna 

påverkas av olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och ta del av de 

konsekvenser de medför för brukarens livssituation. Här ingår också de 

beskrivningar som innehåller elevernas uppfattningar om brukarens 

livskvalitet. I kategorin att kunna utföra en uppgift beskriver eleven 

utförandet av de vård- och omsorgsuppgifter som i stort sett utförs dagligen 

inom verksamheten. Denna typ av yrkeskunnande är ofta genomgånget och 

prövat i de övningar som genomförs i skolans metodsal. Det sätt som en 

uppgift utförs på har stor betydelse för den som tar emot hjälpen. Eleverna 

får i skolmiljön ta del av hur de ska arbeta utifrån ett pedagogiskt 

förhållningssätt. I denna underkategori finns de beskrivningar samlade som 

skildrar hur eleverna genom att arbeta strukturerat och metodiskt försöker 

stödja brukaren. Arbetsmiljön skulle beskrivas i en av uppgifterna som 

eleverna fick och dessa beskrivningar redovisas under en egen kategori där 

inläggen påvisar arbetsplatsens betydelse och hur personalens situation 

påverkar yrkesutövandet. Jag har valt att ha med arbetsmiljön som en 

kategori av yrkeskunnande eftersom elevernas reflektioner involverar 

brukarnas välbefinnande. Kategorierna baseras på elevernas reflektioner om 

yrkeskunnande under APL. De kategorier som framkommit vid den 

kvalitativa innehållsanalysen relateras vid analysen av resultatet till 

Ellströms (1992) indelning av yrkeskompetens. 

Återkoppling 

En av forskningsfrågorna som skulle besvaras i studien var hur återkoppling 

ser ut i den digitala miljön och på vilket sätt den bidrar till det 

yrkeskunnande som eleverna ger uttryck för. Återkoppling ses i studien som 

en del av kommunikationsprocessen där återkoppling är mottagarens 

reaktion på det sända budskapet. Återkoppling har visat sig i ett flertal 

studier (Hattie, 2012) som en av de mest kraftfulla faktorerna för lärande och 

blir på så vis av betydelse i lärprocessen. 

 

De svar som görs på det första inlägget som eleverna ska göra enligt 

uppgiften bildar tillsammans en ”tråd” och varje tråd består av ett antal 

kommentarer av olika karaktär. Vid genomläsning av den digitala 

kommunikationen kunde urskiljas fem olika sätt att kommentera det första 

inlägget eller andras kommentarer på. Kommentarerna ger återkoppling på 

det yrkeskunnande som beskrivs. Denna återkoppling på andras inlägg och 

svar har betydelse för hur kommunikationen fortlöper. Vid arbetet med den 

kvalitativa innehållsanalysen kunde även återkopplingen indelas i olika 
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kategorier: 

 

- återkoppling med bekräftelse på att en arbetsuppgift har 

utförts på rätt sätt      
- återkoppling med förklaring  
- återkoppling som följs upp av en fråga och utvecklar 

händelsen 
- återkoppling som uppmuntrar handlandet 
- återkoppling genom att återge en liknande situation  

 
I en och samma tråd kan finnas återkoppling av olika slag beroende på vem 

som ger den och till vad slags inlägg som gjorts. Återkopplingen har också 

delats in efter vem som skrivit, elever, lärare eller handledare, eftersom det 

visar sig ha betydelse för den fortsatta utvecklingen av dialogen. 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

För att kunna redovisa ett material som bygger på trovärdighet måste flera 

olika aspekter inbegripas enligt Graneheim & Lundman (2004). Det är även 

en fråga om hur väl kategorier och teman motsvarar insamlad data dvs ingen 

relevant data får exkluderas och ingen irrelevant data tas med. I studien har 

samtligt material från den digitala dialogen tagits med och genomgått 

arbetsgången för kvalitativ innehållsanalys. Vid analysen har en del av 

inläggen delats upp i flera meningsbärande enheter eftersom de innehåller 

olika betydelser. I textanalyser är det oftast tolkningsaspekten som blir en 

fråga för trovärdigheten och textläsningen måste genomföras på ett grundligt 

och omsorgsfullt sätt.  

 

Trovärdighet handlar också om att bedöma likheter i och skillnader mellan 

kategorier. Ett sätt att förhålla sig till detta är att visa representativa citat från 

texten (Graneheim & Lundman, 2004). Vid redovisningen av resultatet har 

samtliga kategorier exemplifierats med ett eller flera citat. Ett resultat kan 

anses giltigt om det lyfter fram det som är utmärkande eller typiskt för det 

som var avsett att beskrivas. En noggrann redogörelse för studiens urval och 

analysförfarande ger läsaren möjlighet att själv ta ställning till giltigheten i 

tolkningen. Trovärdighet handlar också om forskarens förförståelse och 

erfarenhet och på vilket sätt denna har påverkat analysen. Den förförståelse 

som kan ha speciell betydelse för analysen av innehållet i dialogen är min 

yrkeserfarenhet från äldreomsorgen och tillika läraryrket. Det finns en risk 

att jag som lärare inom vård- och omsorgsutbildning tolkar in mer i 

elevernas beskrivningar än vad någon som inte är bekant med området gör. 

Å andra sidan kan jag förbise sådant som jag uppfattar som självklart och 
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som en annan forskare hade tillräknat större betydelse. Genom att klart 

redogöra för alla steg i forskningsarbetet och visa citat med utdrag ur 

elevernas beskrivningar och andra kommentarer försöker jag bygga på 
trovärdigheten i studien. 

 

Generalisering är försök att använda tolkningar eller slutsatser av en studie 

även i andra situationer (Larsson, 2009). Det kan också handla om att förstå 

andra människor än de som ingår i en studies empiri. Studien grundar sig på 

ett relativt litet material, en klass som kommunicerar med två lärare och sex 

handledare. Det är därför inte möjligt att dra alltför generella slutsatser av 

denna forskning. Resultatet visar dock på likheter mellan de sex olika 

grupperna som kommunicerar vilket kan bero på lärarens sätt att ge 

återkoppling men också på att elever tar efter varandra och skriver ungefär 

på samma sätt som övriga i gruppen. Ett resultat kan säkert se annorlunda ut 

med andra deltagare men mycket av det som dialogen återger skulle troligen 

stämma överens med studier i andra klasser med elever på samma program. 

Det finns en möjlighet att även andra yrkesprogram skulle uppvisa 

motsvarande resultat vid liknande studie.  

Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att inta ett förhållningssätt med en ständigt 

närvarande medvetenhet och en öppenhet gentemot deltagarna och med det 

material som inhämtas. Det handlar om att vara flexibel i processen och helt 

enkelt se vad som visar sig i det material som analyseras. Att vara beredd på 

att nya etiska utmaningar kan uppkomma under studiens fortskridande och 

att helt enkelt utgå ifrån de regler och principer som gäller för en ansvarsfull 

etisk hållning.  

 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) handlar forskningsetiska överväganden om att 

hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är lika viktiga och där 

kunskapsintresset ställs mot skyddet av individen. Ny kunskap kan bidra till 

individens och samhällets utveckling och ibland kan ny kunskap bara 

erhållas om de medverkande utsätts för en viss risk. 

Anonymitet 

I det digitala forumet används de deltagandes namn eftersom systemet är 

uppbyggt så att man ser vem som gjort de olika inläggen och 

kommentarerna. En möjlighet hade varit att använda alias för alla men 

lärarna behöver kunna se vem som skriver för att senare kunna bedöma 

elevernas inlägg. I min behandling och analys av texten ges de enskilda 

deltagarna en kod som inte ska kunna härledas till vem som skrivit vad. 
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Naturligtvis kommer de personer som varit inne i samma grupp och 

diskuterat att kunna känna igen ett inlägg som kommenteras i min text men 

övriga kan inte se vem som skrivit vad. 

Informerat samtycke 

Eftersom min studie genomförs i ett digitalt forum såg jag det som intressant 

att ta del av McKees och Porters (2009) genomgång av forskningsetik på 

Internet. Enligt McKee och Porter (2009) uppför människor sig på nätet som 

om deras konversationer var privata även om de arkiveras i olika chatlogs. 

Som en konsekvens har det medfört en förändring i forskares attityder i 

riktning mot större transparens och en större medvetenhet gällande att söka 

informerat samtycke. Även om jag avser att studera en kursuppgift som skall 

utföras av samtliga elever i en kurs finns det anledning att söka informerat 

samtycke eftersom eleverna annars kan tappa sin tilltro till mig som 

forskare/lärare.  

 

Grundregeln är att informerat samtycke skall gälla i all forskning med 

människor (Codex, 2013). Ett medgivande till att delta ska inte bara ges i 

början av en studie utan vara pågående och måste ibland omförhandlas 

utifrån den riktning som undersökningen tar, t ex vid transkribering eller 

publicering enligt Miller och Bell (2002).  

 

Efter kontakt med och medgivande av rektor för genomförande av studien på 

den aktuella gymnasieskolan togs kontakt med lärare och elever på vård- och 

omsorgsprogrammet. Efter information om studiens upplägg samtyckte 

samtliga till att delta. Kontakten med handledarna gjordes via mail och de 

kunde då själv anmäla sig och därmed samtycka till deltagande. Eleverna har 

gett sitt enskilda samtycke skriftligt till att jag får ta del av den digitala 

kommunikationen i forskningssyfte.  

 

En komplex fråga för internetforskare är om vilken typ av forskning de ska 

göra - textbaserad eller personbaserad. Vanligtvis uppstår inte dessa etiska 

frågor när det gäller textmaterial men konversation online öppnar fler etiska 

frågeställningar. En av de grundläggande frågorna gällande 

Internetforskning är att bestämma vad som är av allmän och av privat natur 

på nätet (McKee & Porter, 2009). När forskning sker i öppna sociala forum 

på nätet uppkommer flera etiska frågeställningar som inte är direkt 

överförbara när det handlar om ett slutet forum för utvalda deltagare. Jag ser 

inte samma etiska problematik när det gäller det digitala forum jag ämnar 

studera. Men som McKee och Porter (2009) anger vet vi inte vad som 

händer med det material som läggs ut på Internet idag och de etiska 

ställningstaganden vi gör i nutid kanske inte är relevanta om tio år.  
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Tystnadsplikt 

En viktig fråga i detta sammanhang handlar om sekretess. Finns det risk att 

eleverna skriver något om tredje person, det vill säga, de omsorgstagare som 

de möter under sin APL-tid. Eleverna skriver under regler gällande 

tystnadsplikt och får instruktioner om att avidentifiera de personer de 

beskriver men jag ser en potentiell risk att det kan förekomma skrivningar 

som röjer omsorgstagaren. Det finns en risk att något som borde falla under 

sekretessen trots allt skrivs in i det digitala forum där det kommer att vara 

fler deltagare som kan läsa samt att jag som forskare tar del av materialet. 

McKee och Porter (2009) tar upp problematiken med att forskning på 

Internet kan medföra att tredje person skadas genom att förekomma på sidor 

som andra publicerar t ex. Mitt material hämtas från en sluten 

kommunikation så risken för att de ska bli utlämnade är ändå liten. Samtliga 

deltagare har tystnadsplikt. 

Makt 

Maktfrågan blir aktuell eftersom det i varje grupp finns tre till fem elever 

och en lärare och en handledare. Läraren och handledaren besitter kunskap 

och erfarenhet som inte eleverna ännu erhållit. Läraren ska bedöma och 

betygssätta det som eleverna skriver. Handledaren handleder en av eleverna i 

gruppen och ska dessutom göra en bedömning av hans/hennes prestationer 

under hela praktiktiden. Eleverna är i skolmiljön vana vid att deras alster 

ständigt blir bedömda och betygssatta och därför torde det inte vara 

annorlunda när uppgiften förflyttas till en digital miljö. Möjligtvis kan 

öppenheten inför kurskamraterna påverka vad man skriver och sättet man 

skriver det på. Det finns i relationen mellan eleverna ett maktförhållande 

som är svårt att relatera till som forskare. Detta kan resultera i att någon elev 

uppfattar att andra kan mer och skriver bättre och därmed tar mer plats i 

själva kommunikationen. Jag tar dock min utgångspunkt i att de frågor som 

kommuniceras är av den art att de är specifikt knutna till APL-tiden och inte 

borde påverkas av relationer mellan eleverna. Det kan även finnas en 

spänning mellan lärare och handledare som grundar sig i vem som har 

yrkeskunnande och på vilket sätt man vågar berätta om hur man ska utföra 

en uppgift. Men jag är medveten om dessa omständigheter och kommer att 

vara vaksam vid bearbetningen av materialet.  
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Resultat 

I kapitlet redogörs för det resultat som framkommit vid analysen av 

dataunderlaget. Presentationen utgår från de forskningsfrågor som styr 

studien. Det yrkeskunnande som synliggörs genom elevernas beskrivningar 

av situationer de upplever under sin APL har vid analysen kategoriserats och 

redovisas under respektive kategori och underkategori. Därefter återges den 

återkoppling på yrkeskunnande som uppkommer genom deltagarnas 

kommentarer i den digitala lärmiljön.  

Synliggörande av elevers yrkeskunnande 

Yrkeskunnande innefattar olika aspekter av kunskap och lärs både i 

skolkontexten och i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. I den 

skolförlagda delen av utbildningen ska eleverna enligt kursplan ges 

undervisning om hur de ska bemöta brukare och utveckla ett professionellt 

förhållningssätt (Skolverket, 2011). Ute i verksamheten får eleverna möta 

brukarna och pröva det yrkeskunnande de lärt sig under den skolförlagda 

undervisningen. I den yrkesspecifika kontexten får de på allvar pröva sina 

kunskaper och utveckla dessa. I elevernas beskrivningar ingår situationer där 

eleven återger sin upplevelse av den kultur och praxis som de inte tidigare 

mött eller som de reagerar på. Det yrkeskunnande som kunnat utläsas ur 

elevernas beskrivningar presenteras här under de kategorier och 

underkategorier som framkommit ur den kvalitativa innehållsanalysen: 

Indelning i kategorier 

Som tidigare presenterats framkom fem kategorier vid analysen av 

datainsamlingen. Här presenteras det yrkeskunnande som eleverna beskriver 

under rubrik för respektive kategori och underkategori (fig.2). 
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Relationellt kunnande 

- bemötande 

- kommunikation 

Kunskap om brukarens situation 

- sjukdom/funktionsnedsättning 

- livskvalitet 

Att kunna utföra en uppgift 

- handlag 

- pedagogiskt förhållningssätt 

- handlingsberedskap 

Känslorelaterat kunnande 
- empati 

- tillit 

- integritet 

- etiska ställningstaganden 

Kunskap om arbetsmiljö 

- arbetsplatsens betydelse 

- personalens situation 
  

Fig. 2 Sammanställning av kategorier och underkategorier 

 

Relationellt kunnande 

Inom kategorin relationellt kunnande återfinns beskrivningar av bemötande 

av brukaren och hur kommunikationen med brukaren har fungerat.  

Bemötande  

I den nätbaserade dialogen finns inlägg som visar på att eleverna fått hantera 

speciella bemötandefrågor. De berättar om händelser där brukaren genom 

sitt beteende har fått eleven eller annan personal att bemöta brukaren på ett 

sätt de inte hade förutsett.  

Igår på dagen skulle jag träffa en vårdtagare för första gången eftersom hon 
inte hade varit hemma innan. När vi kom dit så varnade min handledare för att 
hon kunde vara på dåligt humör ibland. Jag brukar alltid höja rösten när jag 
ska prata med de äldre för att dom ska höra och det gjorde jag även denna 
gången. Då fick jag en omedelbar utskällning " DU behöver inte skrika! vi är 
inte på någon jävla dansbana". Det var tur att min handledare hade förvarnat 
mig! annars hade jag nog inte vetat vad jag skulle svara (Elev B:3). 

 

En av eleverna beskriver att hon har en föreställning om att hon ska tala 

högre till äldre människor och brukar använda sig av ett höjt röstläge för att 
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de ska höra. Eleven hamnar i en, för henne, oförutsedd situation som hon 

inte vet hur hon skall hantera och lyckas behålla sitt lugn och inte ta 

händelsen personligt. Genom de andra deltagarnas respons får hon också 

bekräftelse på svårigheten att avgöra vilket röstläge som är lämpligt och att 

hon hanterade situationen på ett professionellt sätt när hon förblev lugn och 

inte tog åt sig. Jag vill här visa både elevens inlägg och den återkoppling hon 

får på sin reflektion då den är ett tydligt exempel på den form som dialogen 

får på lärplattformen.  

 

Eleven får en uppmuntrande respons från läraren som också vill veta hur 

eleven hanterade situationen efteråt.  

Bra att du var beredd på en negativ reaktion från vårdtagaren! Gick det bra i 
övrigt att hjälpa honom eller prata med honom senare? Vad fick du göra för 
uppgift? (Lärare B). 

 

Elev B:4 bekräftar tillvägagångssättet och ger dessutom en uppmuntran till 

B:3.  

Ja ibland är det svårt att veta vad man ska ha för röststyrka när man pratar 
med dem. Men du skötte dig bra att kunna hålla dig lugn och inte börjar skrika 
tillbaka igen. Eller att du tar det åt dig (Elev B:4). 

 

Lärare B ställer ytterligare frågor om elevens hanterande av brukarens 

utskällning.  

B:3, tror du att du har kunnat hantera personens dåliga humör bättre nu när du 
visste att det eventuellt kan förekomma (och det förekom ju) Hade det varit en 
skillnad om du inte visste om det? (Lärare B). 

 

Eleven svarar med en förklaring på skillnaden om hon inte blivit förvarnad 

av sin handledare.  

Ja det hade varit en stor skillnad. Om min handledare inte hade berättat för 
mig att hon kunde vara lite ilsk ibland kanske jag inte hade förstått att hon va 
så mot alla och tagit det mer personligt (Elev B:3). 

 

Elev B:1 kommer in i dialogen och ger en positiv och bekräftande 

återkoppling. 

Bra att du var förberedd och att du visste att det kunde hända, du gjorde ett 
professionellt jobb B:3, du tog det lugnt och du skrek inte tillbaka och tog åt 
dig. (Elev B:1). 

 

Detta inlägg är ett av flera med ett liknande innehåll. De beskriver 

situationer där eleverna råkar in i händelser där brukaren har ett beteende 



 

70 

  

som eleven inte var beredd på. I något fall har handledaren förvarnat om 

brukarens irritation eller ilska. Dessa beteenden har då visat sig vara 

sjukdomsrelaterade. Beskrivningar av denna typ har fått flest återkopplingar, 

framförallt från andra elever.  
 

Bemötande finns även reflekterat i en situation där eleven berättar om en 

mycket orolig brukare som varit upprörd över mardrömmar och inte kunnat 

sova. 

Jag satt hos henne en lång stund och höll henne i handen. Efter ett tag 
lyckades jag få in samtalet på ett annat spår och hon var snart lugn igen (Elev 
B:2). 

 

I reflektionen återger eleven att hon själv fått möjlighet att sitta hos brukaren 

och använda sig av sitt yrkeskunnande för att få brukaren lugn igen.  

Kommunikation 

Inlägg som handlar om kommunikation med brukaren visar att eleverna i 

flera fall fått använda sig av alternativa sätt att få kontakt. De beskriver 

situationer där kroppsspråk och beröring varit de enda sätt som brukaren 

klarat av att tolka. Det har framförallt gällt de brukare med demenssjukdom 

eller kognitiva funktionsnedsättningar. De elever som genomfört sin APL 

inom LSS-verksamhet (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

SFS 1993:387) berättar om hur de använder sig av teckenspråk för att kunna 

göra sig förstådda.  

Jag la på tandkräm på tandborsten och bad honom öppna munnen, jag fick be 
honom några extra gånger efter som att han inte riktigt förstod vad jag menade 
(Elev C:1). 
 
Vi har ju 6 brukare och en utav dem använder bilder också, fast bilderna målar 
man själv och det är ju som ett schema för dagen. Det är ju bara 3 av dessa 
som inte kan prata utan vi använder ibland teckenspråk men oftast ger vi bara 
korta kommandon så de förstår vad vi ska göra (Elev D:3). 
 
Vi använder olika tecken till vissa brukare. En tjej kan göra tecken själv och 
visar på så sätt vad hon vill t ex lyssna på musik, läsa mm. Det underlättar 
väldigt mycket att hon kan kommunicera med hjälp av teckenspråk eftersom 
hon inte kan säga vad hon vill med ord. Med en annan brukare gör vi tecken 
med hennes egna händer eftersom hon varken ser eller hör särskilt bra. Då tar 
man t ex hennes hand och för den upp till munnen vilket betyder att det är 
dags att äta (Elev D:1). 

 

Eleverna beskriver framförallt de tillfällen när de fått använda sig av 

alternativa sätt att kommunicera.  
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Kunskap om brukarens situation 

Under kategorin kunskap om brukarens situation finns beskrivningar av de 

sjukdomar och funktionsnedsättningar som eleven träffat på under APL-

perioden. Eleven har med sig kunskaper från den skolförlagda 

undervisningen men får i den verkliga yrkesmiljön uppleva hur brukarna 

påverkas av olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och ta del av de 

konsekvenser de medför för brukarens livssituation. Här ingår också de 

beskrivningar som innehåller elevernas uppfattningar om brukarens 

livskvalitet.   

Sjukdom/funktionsnedsättning 

I en beskrivning av en person som fått en stroke (hjärnskada) berättar eleven 

om de problem som brukarens afasi medför. Hon får veta hur afasin kan 

yttra sig och att personalen inte tränar på att talet ska komma tillbaka. Hon 

berättar om att de fokuserar på träning av brukarens arm som också blivit 

påverkad av stroke 

Det är en person som har fått en stroke/afasi och det enda hon säger är ja eller 
nej, alla andra ord har “försvunnit”. Hon tränar inte så mycket på det faktiskt, 
dom tror att hon aldrig kommer kunna prata normalt igen eftersom att stroken 
satte sig på en speciell del i hennes hjärna. Där emot tränar hon mycket på att 
försöka använda sin arm som har blivit drabbad och försvagad som hon 
upplever som jätte tung. Det är hennes rehab kan man väl kalla det (Elev E:3). 

   

Eleven får här se vilka konsekvenser sjukdomen stroke kan medföra. Hon 

gör en reflektion över att personalen inte tränar talet med personen som fått 

afasi (talsvårigheter). Eleven nämner att brukarens stroke drabbat en viss del 

av hjärnan men utvecklar inte var i hjärnan. Personalen tränar brukarens arm 

och eleven svävar lite i sin beskrivning om det är hennes rehabilitering. Hon 

får också ett svar från lärare E som först ger en bekräftelse på att eleven 

uppfattat konsekvensen av stroke rätt och att träning av armen kan betraktas 

som rehabilitering. Därefter utvecklar hon sin förklaring och ger exempel på 

vad man som personal kan göra för att träna talet.  

 

Det är alldeles rätt som du skriver, E:3. Träning av armen, träning för att klara så 

mycket som möjligt igen är rehabilitering. Även talet kan rehabiliteras, ibland 

försvinner afasin efter ett tag, eller i alla fall blir bättre. Det är svårt att träna på 

det ensam, ibland kan det hjälpa att spela musik/låtar hon tycker om, det kan 

locka fram låttexten eller i alla fall några ord (Lärare E). 

 

En annan elev är med om en situation när hon ska hjälpa till att duscha en 

brukare som på grund av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har syrgas 

dygnet runt och har svårt att vara utan denna även korta stunder. Brukaren 
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var även beroende av andra mediciner i gasform för att vidga luftvägarna 

enligt elevens inlägg. Eleven beskriver en duschsituation och hur denna kan 

utvecklas till mer än en rutinuppgift.  

En torsdag var det dags för henne att duscha. Detta innebar att vara snabb då 
dem valde att lämna syrgasen i rummet under den relativt korta tiden i 
duschen. Hon rosslade sämre än vanligt men det löste sig. Men att sedan ta 
henne från duschstolen tillbaka till sängen var inte lätt. Hon kunde knappt 
andas och vi fick skynda oss att klä på och lägga henne (Elev B:2 ). 

 

Denna händelse skiljer sig från andra duschsituationer som eleverna 

beskriver genom det utsatta läge som brukaren befinner sig i när hon måste 

vara utan syrgas under duschningen.  

 

Eleverna ger ett flertal beskrivningar där de nämner brukarnas olika 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Beskrivningarna handlar inte så 

mycket om själva sjukdomen som om konsekvenserna av den. De behandlar 

på vilket sätt sjukdomen/funktionsnedsättningen påverkar det dagliga livet 

för brukaren och hur personalen ska kunna utföra en uppgift i varje unikt 

fall. Eleverna anger på vilket sätt insatser måste anpassas efter 

sjukdom/funktionsnedsättning och i vilken utsträckning de har kunnat vara 

delaktiga i omhändertagandet av brukaren. Flera av eleverna har under sin 

APL mött personer med demenssjukdom och ger en bild av hur denna 

sjukdom kan ge återverkningar på sättet att arbeta. 

Livskvalitet 

Flera inlägg lyfter fram situationer som eleverna sett och upplevt som 

positiva för brukarnas livskvalitet. Ett par exempel visar på vad eleverna 

lägger märke till och vad de tar initiativ till att förgylla dagen för brukarna. 

En elev reflekterar kring den mat som brukaren serverades. Eleven verkar 

förvånad över att brukaren får lite extra gott på lördagskvällen och 

reflekterar över att det kan ha betydelse för personens livskvalitet.  

Igår jobbade jag kvällen och en sak som jag la märke till lite extra var att en 
person vi var hos fick en extra god måltid med massa olika sorter som macka, 
kokta ägg, frukter, godis till efterrätt och till och med en öl till det. Det 
reagerade jag på och såg det som en väldigt positiv sak att lyxa till det lite 
extra på lördagskvällen för dom äldre. Jag tror att det har stor betydelse i deras 
tillvaro i livet faktiskt :) (Elev E:3). 

 

En annan elev tog initiativ till promenad med brukarna och återger 

handlingen i positiva ordalag.   
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Jag har jag gått ut med tre damer. Jag frågade den första om hon ville ut och 
det uppskattade hon. Sen efter lunchen så kom en dam till mig och frågade om 
jag hade lust och hänga med henne ut. Så jag tog med mig en annan dam 
också. Det var riktigt skönt för de att komma och i det varma vädret fast det 
var lite blåsigt. En som satt i rullstol ville jätte gärna sitta lite ute extra för att 
kunna njuta av solen, så då fick vi göra det. Hon var jätte glad och tackade 
mig för att jag hade frågat henne om hon ville ut tillsammans med mig och en 
annan dam. Hon sade att det får bli fler gånger (Elev B:4). 

 

En elev noterar omständigheter som försvårar och kan ge en sämre 

livskvalitet. Eleven beskriver att det finns faktorer som har betydelse för de 

äldres möjligheter att umgås med andra och att kroppens funktioner kan 

begränsa kommunikation och samvaro. Eleven gör en reflektion över hur 

åldrandet kan påverka möjligheterna till umgänge med andra äldre. 

Stämningen dem äldre emellan kunde skilja sig. Då det både var kort- och 
långtidsboende så hade vissa inte chansen att lära känna andra. Men de på 
långtidsboendet hade bott tillsammans en längre tid. Dock så spelar ju mycket 
in när det gäller att lära känna någon. Det fanns nog många där som skulle 
kunnat vara vänner egentligen, men att ork och hörsel kan förvärra chanserna. 
De flesta var för trötta för att umgås och många hörde så dåligt att dem inte 
kunde prata med varandra (Elev B:2). 

 

Inläggen visar att eleverna får ta del av situationer där de på olika sätt 

reagerar och reflekterar över hur brukarna lever sitt dagliga liv. När eleven 

skriver om att brukarna skulle kunna umgås lite mer så reflekterar hon över 

vad det beror på att de inte tar kontakt med varandra och om deras situation 

kan förbättras. 

Att kunna utföra en uppgift 

I kategorin att kunna utföra en uppgift beskriver eleven utförandet av de 

vård- och omsorgsuppgifter som i stort sett utförs dagligen inom 

verksamheten. Det sätt som en uppgift utförs på har stor betydelse för den 

som tar emot hjälpen.  

Handlag 

I denna underkategori finns beskrivningar av hur eleverna gått tillväga vid 

olika rutinuppgifter som kan sägas ske i stort sett dagligen inom vård- och 

omsorgsverksamheter. Flera av elevernas beskrivningar är grundliga och går 

noggrant igenom vad som görs i själva utförandet. Förutom de angivna 

citaten har eleverna berättat om hur insulingivning går till, om deltagande 

vid byte av inkontinenshjälpmedel, matning, hjälp vid dusch, på och 

avklädning, sänggående med flera uppgifter. När eleven berättar om hur en 
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blodsockerprovtagning går till så gör hon det med en steg för steg metod. 

Hennes beskrivning är grundlig och omsorgsfull och hon verkar angelägen 

om att alla delar i momentet ska komma med och att hennes utförande ska få 

ett bra omdöme.  

Det var en dag då jag och min handledare var på väg in till en boende på 
morgonen som min handledare frågade mig om jag ville kolla blodsockret på 
den boende. Jag tänkte med en gång att det skulle få vara roligt att sätta 
kunskaperna på prov nu efter vi precis gått igenom detta i skolan. Vi kom in 
till den boende och förklarade att vi skulle ta ett kapillärblodprov och också 
varför (kolla blodsocker kurvan). Jag började med att sprita mina händer och 
sedan tog jag på handskar. Jag tog sedan fram det jag behövde ut ur skåpet 
och gick igenom stegen för hur jag skulle göra. Jag torkade sedan av 
brukarens finger med handdesinfektion och väntade en liten stund till det hade 
torkat. Jag sa till brukaren att jag skulle sticka och sedan stack jag, brukaren 
reagerade inte ens så det kändes bra. Jag torkade bort första droppen och 
sedan tog jag den andra droppen och blodsockret låg på en bra nivå. Jag bad 
brukaren trycka lite lätt med lite papper på fingret så det inte kommer någon 
droppe där det inte ska vara. Man var självklart lite nervös, lite också för att 
man har en handledare som bedömer men det gick bra och jag blev nöjd! 
(Elev C:1). 

 

Beskrivningen av handlingen är fokuserad på att beskriva hela utförandet så 

detaljerat som möjligt. Eleven skriver att hon berättade för brukaren innan 

hon skulle sticka så brukaren var beredd på det och att brukaren inte 

reagerade på sticket vilket indikerar att det är bra gjort. I momentet krävs 

kunskap om vad som ska göras och hur det ska gå till. Beskrivningen visar 

på såväl kunskaper om tillvägagångssätt som ett praktiskt handlag. Eleven är 

helt fokuserad på det tekniska i momentet och skriver ingenting om hur det 

kan upplevas av brukaren att en elev ska ta blodprov för första gången. 

 

Ytterligare en beskrivning återger rutinen för borttagande och fastsättande av 

morfinplåster. Eleven beskriver en rutinuppgift som personalen gör dagligen 

hos denna brukare och som är viktig att få öva under APL. En noggrann 

genomgång av genomförandet med flera anvisningar om hur man bör gå 

tillväga för att brukaren ska få en yrkesmässigt väl utförd vård och för hur 

personalen ska skydda sig. Elevens beskrivning tyder på att hon har fått noga 

instruktioner av handledaren av det handlingssätt som brukas inom 

verksamheten. Eleven ger genom sin beskrivning tips till övriga i gruppen 

om hur de kan utföra arbetsuppgiften på ett smidigt sätt. 

En utav dom få vård uppgifter jag har gjort är att ge morfinplåster och mitt 
genomförande var att jag skulle först ta på mig handskar för att skydda mig 
själv så jag inte får morfin på mig eller något liknade sedan skulle jag ta bort 
det gamla och kolla datumet på det gamla plåstret så man ser att brukaren har 
fått plåstret dagen innan eller om det är ett jätte gammalt plåster sen tar man 
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bort plåstret och så torkar man med en blöt torklapp för att få bort det gamla 
morfinet och sen innan man tar det nya plåstret ska man skriva dagens datum 
och detta kan man göra på ett bord så det inte blir kladdigt och lättare att läsa, 
sen sätter man plåstret där inte brukaren kan nå det och ta bort den och på ett 
nytt ställe på kroppen helst på skulderblad området där det få sitta i fred utan 
att något sliter bort det (Elev C:3). 

 

Denna typ av inlägg beskriver utförande av uppgifter där eleverna berättar 

att de får använda kunskaper från skolundervisningen i yrkeslivet. 

Beskrivningarna är strukturerade och noggranna och ger inte upphov till mer 

än enstaka återkoppling.  

Pedagogiskt förhållningssätt 

Att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt utgör en del av kursen 

Vård- och omsorg 2 där denna APL ingår.  Det handlar om att arbeta med ett 

synsätt där brukarens förmågor tas tillvara och ett stödjande arbetssätt 

används. Eleven berättar om hur hon hjälper en brukare, som är 

halvsidesförlamad efter en stroke, med att tvätta händerna och göra rent 

naglarna. Brukaren hör dåligt så eleven får använda kroppsspråket för att 

visa vad hon menar. Eleven berättar nedan att hon stödjer brukaren genom 

att låta henne få torka sig med den hand som hon kan använda.  

Så jag visade att jag skulle tvätta hennes händer, sen öppnade jag vattenkranen 
och tvättade först den ena handen med tvål och sen tog jag också bort det som 
fanns under naglarna. Sen tvättade jag handen som hon inte kan röra eftersom 
hon är halvsidesförlamad. Eftersom hon är förlamad i den handen så fick jag 
hålla hennes hand i min hand hela tiden medan jag tvättade den. Efteråt 
pekade jag på handduken och då tog hon fram den och torkade sin ena hand 
och sen hjälpte jag henne med den andra (Elev C:2). 

 

En annan beskrivning fokuserar både på att hela tiden berätta för brukaren 

vad som ska ske och att få honom att göra det han klarar av på egen hand.  

Eleven utgår från hur det skulle kännas att själv få hjälp  

Så jag tänker alltid på hur jag själv skulle känna om någon skulle byta om på 
mig så jag ber honom göra så mycket som möjligt själv så han känner att han 
kan lita på mig och att jag samtidigt förklarar vad vi ska göra och berättar vad 
han ska börja med att ta på sig. Så när jag utför så ber jag alltid han hjälpa till 
så han lär sig att göra saker (Elev D:1). 

 

Flera beskrivningar innehåller reflektioner över hur eleven själv skulle känna 

det om de var i brukarens ställe.  
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Handlingsberedskap 

Vikten av att ha en beredskap för vad som kan hända inom yrkesutövningen 

betonas genom den beskrivning av en händelse som en av eleverna varit med 

om. Den visar att det finns tillfällen då det gäller att veta hur man ska handla 

och att kunna fatta snabba beslut. 

Idag när jag jobbade kväll så kommer det in en man som egentligen ska vara 
på demensavdelningen. Men personalen har gett mannen koden till dörrlåset 
så han kommer ut och personalen har ingen koll på honom. Som jag 
personligen tycker är mycket oansvarigt eftersom det är dem som har ansvaret 
för honom. Tillbaka till händelsen. Han gick ner i korridoren där han inte ska 
vara bland våra vårdtagare, och jag sa till honom snällt att det får han inte vara 
och att han skulle vända och gå tillbaka. Han började bli hotfull, men då 
ignorerade jag det. Men han lyssnar inte och ska gå in på ett rum där han 
absolut inte hör hemma och det här gången säger jag med samma trevliga ton 
att han är tvungen att vända. Och då vände han sig mot mig och skriker att jag 
ska dra åt pipsvängen (dock inte dem trevliga orden jag använda, men ni 
förstår), och jag tycker han är hotfull. Samtidigt som jag vet hur han har stängt 
in personalen i hörn och vissa har till och med låst in sig för att dem rädda för 
honom och att han beter sig hotfullt. Hur ska man göra? Har ni varit med om 
något liknande? Och vad skulle ni göra i en sådan här situation? (Elev F:2). 

 

Eleven berättar att hon försöker hantera situationen med lugn och samtal i en 

trevlig ton men att detta inte hjälper utan får mannen att bli mer hotfull. Det 

finns många frågor att ställa till hur denna situation kunde uppstå och svar att 

söka hur man ska hantera brukaren på ett professionellt sätt. Eleven ställer 

också frågor till sin grupp och vill ha svar på hur andra skulle hantera en 

liknande händelse. Frågorna föranleder en dialog där förslag på vad man kan 

göra kommer fram. Eleven som blivit utsatt för den hotfulla brukaren tar upp 

det som skett med sin handledare på plats men får till svar att det inte går att 

göra så mycket eftersom personen har en demenssjukdom och inte är 

medveten om sitt beteende.  

Men jag ifrågasatte hela situationen men fick inget bra svar tillbaka, bara att 
personalen på mannens avdelning borde ta mer ansvar för sina vårdtagare. 
Men samtidigt så ser jag detta som en erfarenhet. Att det finns hotfulla 
människor, eftersom mannen var dement så är han troligtvis inte riktigt 
medveten om hur han beter sig (Elev F:2). 

 

Eleven skriver själv att hon ser händelsen som en erfarenhet och ger sin egen 

åsikt om ansvarsfrågan. Hon reflekterar vidare kring personalens ansvar och 

hur man ska behandla personer med demenssjukdomar.  
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Känslorelaterat kunnande 

Kategorin känslorelaterat kunnande omfattar de beskrivningar där eleven lyft 

fram någon form av reaktion på hur själva uppgiften blir utförd, på vilket sätt 

den kan upplevas av brukaren samt andra tankar kring medkänsla med 

brukaren. Dessa beskrivningar är mer inriktade på person, upplevelse och 

känslor.  

Empati 

Eleverna visar genom sina inlägg att den relationella aspekten av 

yrkeskunnandet är viktig för dem att få ta del av under APL-perioden. 

Många av de situationer som eleverna möter ute i verksamheten stöter de på 

för första gången under utbildningen. I arbetet med människor utgör 

medkänsla och empatisk förmåga en väsentlig del av yrkeskunnandet 

(Skolverket, 2011). 

 

I en av beskrivningarna visar eleven genom sitt sätt att beskriva mötet med 

brukaren att hon tänker på hur brukaren vill ha en hjälpinsats utförd. Hon 

relaterar till hur hon själv skulle vilja ha det i samma situation och uttrycker 

en medkänsla och insikt. Eleven visar på svårigheten med att borsta tänderna 

på en annan person och vad hon måste göra för att brukaren ska gapa mer. 

Det är en speciell situation för eleven eftersom brukaren har svårigheter med 

att kommunicera och endast använder kroppsspråk.  

Jag har varit mycket hos en tjej som har autism och som inte kan prata, att hon 
inte kan prata gör att jag vet inte alltid vad hon vill ha eller hur hon vill ha det. 
Så jag försöker tänka på hur jag själv skulle vilja ha det. När jag borstar 
hennes tänder försöker jag att inte borsta för hårt eller för löst, men måste visa 
med kroppsspråket ofta att hon ska gapa mer så jag når alla tänder (Elev D:3). 

 

Inlägget beskriver en praktisk insats med tandborstning där eleven får träna 

på handlaget och där hon upptäcker svårigheten med att borsta tänderna på 

en annan person. I sin förklaring över tillvägagångssättet visar eleven att hon 

blir medveten om att hon måste använda icke-verbal kommunikation för att 

brukaren ska förstå vad hon menar.  

Tillit 

Situationer som beskriver hur eleverna genom olika handlingar är måna om 

att bygga upp en tillit hos brukaren finns det flera beskrivningar av. I ett 

exempel anger eleven att hon genom beröring försöker få brukaren att känna 

tillit och försöker visa omtänksamhet genom extra insatser. Genom att ägna 

sig åt aktiviteter som brukaren tycker om försöker eleven få brukaren att bli 

trygg och känna tillit tillsammans med henne.  
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Jag försöker visa henne att hon kan vara trygg med mig genom att klappa på 
hennes kind och armar. Häromdagen pysslade jag med hennes hår och 
lyssnade på dansband, vilket hon uppskattade väldigt mycket. Min handledare 
har haft henne flertal gånger så jag vet på ett ungefär hur hon vill ha saker och 
ting (Elev D:3). 

 

Här förekommer flera inlägg där eleverna berättar om situationer där de 

reflekterar över hur de ska få brukaren att känna förtroende för dem även om 

de är elever och endast stannar en kort tid på APL-platsen. Eleverna visar på 

insatser som de gjort för att få brukaren lugn eller tillitsfull.  

Integritet 

Att känna till var gränserna går och visa respekt för hur andra människor 

upplever närhet är en del av det yrkeskunnande som eleverna uttrycker i sina 

berättelser. Inlägg från eleverna visar på hur de försöker sätta sig in i 

situationen av att vara beroende av hjälp från andra. 

Jag är på ett boende för personer med autism och där så har vi väldigt mycket 
aktiviteter te.x när vi åker och badar så brukar jag alltid hjälpa till. Jag brukar 
alltid själv tänka hur jag ska utföra en uppgift som att ta av och på honom 
kläderna på bästa sätt så han inte känner att jag kränker hans integritet 
eftersom personer med autism inte gillar för mycket närhet (Elev D:1). 

 

Eleven beskriver hur hon på bästa sätt ska kunna hjälpa en brukare med av- 

och påklädning utan att kränka hans integritet. Hon nämner att hon har 

vetskap om att personer med autism inte tycker om närhet och att hon 

använder denna vetskap i sitt handlande. Några av eleverna har genomfört 

sin APL inom kommunens socialomsorg på boende för personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar och de anger samtliga genom olika 

beskrivningar hur de tänker kring begreppet integritet och hur de ska 

undvika att utföra handlingar som brukaren kan tycka är obehagliga. 

Eleverna skriver om hur de försöker sätta sig in i hur det skulle vara att leva 

med en funktionsnedsättning och att det hjälper dem i deras arbete. I elevens 

beskrivning framgår att hon tänker kring begreppet integritet och hur hon ska 

handla för att inte kränka personen. Hon betonar sitt tillvägagångssätt med 

brukaren för att han ska känna tillit samtidigt som hon visar att hon förklarar 

för honom på ett pedagogiskt sätt. Eleven har fått utföra en uppgift som 

kräver både praktiskt handlag och eftertanke för att kunna bli utförd på bästa 

sätt. Eleven får träna på en vanligt förekommande uppgift som av- och 

påklädning men med en brukare som har svårt att hantera närhet. I elevens 

beskrivning går att utläsa att hon har kunskap om hur personer med autism 

reagerar. 



 

79 

  

Etiska ställningstaganden 

Ett av inläggen behandlar en situation där eleven ställs inför en etisk 

frågeställning. Eleven beskriver en brukare som bortskämd, ensam och 

vilsen, vilket föranleder läraren att gå in och fråga eleven om dessa begrepp. 

Läraren undrar om begreppen används på APL-platsen. När eleven berättar 

att handledaren tycker de ska undvika larmen kommer flera reaktioner från 

framförallt de andra eleverna.  

Dock har vi en äldre man som nyligen kommit till våran avdelning som jag 
inte kommit underfund med än. Han är en mysig och gullig man, men 
fruktansvärt borskämd. Han ringer och ringer på larmet, till och med när vi 
står framför honom. Tror han känner sig ensam och vilsen. Och mycket 
svordomar får man på sig. Men jag vet inte hur man ska få han att inte känna 
sig så ensam. Min handledare tycker att vi ska undvika larmen när vi precis 
har varit där och hjälpt honom, med olika saker. Eftersom det finns fler som 
behöver vår hjälp. Men någon som har något tips på hur man kan hjälpa den 
gamla söta mannen? (Elev F:3). 

 

Situationer som utmynnar i etiska ställningstaganden beskrivs i flera fall och 

eleverna visar genom ifrågasättande av personalens handlingar att de har 

reagerat på sättet att bemöta brukaren. 

Kunskap om arbetsmiljö 

Arbetsmiljön skulle beskrivas i en av uppgifterna som eleverna fick och 

dessa beskrivningar redovisas under en egen kategori där inläggen påvisar 

arbetsplatsens betydelse och hur personalens situation påverkar 

yrkesutövandet. Genom elevernas reflektioner om arbetsmiljön visar de sitt 

kunnande om hur brukaren kan påverkas i sin dagliga livssituation när 

arbetsmiljön inte är bra.  

Personalens situation 

I en av de angivna uppgifterna skulle eleverna beskriva och diskutera 

faktorer som de upplever påverkar arbetsmiljön på APL-platsen. Denna 

uppgift har inte beskrivits av alla elever. Det finns elever som har 

uppmärksammat att en dålig miljö kan påverka både personal och boende.  

Jag har praktik på ett äldreboende. Luftkonditioneringen fungerar inte som det 
ska så det kan vara ganska dåligt luft där. De äldre har också påpekat att det är 
dåligt luft där vilket jag kan hålla med om för när man varit inomhus en hel 
dag är det skönt att komma ut, även om det bara är en liten stund. Detta 
påverkar oss som arbetar där också eftersom man kan bli ganska seg i 
huvudet, vissa dagar är det bättre och vissa dagar är det sämre. Till exempel 
när det är varmt ute och solen skiner rakt in i dagrummet (Elev C:2).  



 

80 

  

Eleven nedan reflekterar över den psykosociala arbetsmiljön och att 

brukarna blir påverkade av om personalen inte fungerar tillsammans. Eleven 

som var på ett arbetsställe under fyra veckor hann uppfatta en dålig stämning 

och även utfrysning av personal. 

Men något som jag reagerade på var att personalen på avdelningen jag 
jobbade på inte kom överens med varandra. Så det påverkar arbetsmiljön på 
avdelningen att det är småtjafs och gnabb mellan dem i gruppen. Jag tycker att 
den gruppen hade behövts splitras och bytas ut. Eftersom det påverkar 
vårdtagarna om inte personalen riktigt kan samarbeta (Elev F:2). 

 

Flera andra elever beskriver arbetsmiljön som trevlig och tillåtande och att 

det var en god stämning personalen emellan.  

Arbetsplatsens betydelse 

Eleverna berättar om att det finns lokaler som används som boende trots att 

utrymmena inte är ändamålsenliga och orsakar problem för både personal 

och brukare. En av eleverna beskriver sin APL-plats och hur små utrymmen 

kan medföra att tekniska hjälpmedel inte används på rätt sätt. Hon reflekterar 

över att det kan återverka på brukaren som ju ska utsättas för dessa brister i 

miljön varje dag.  

När det kommer till faktorer som kan påverka min arbetsmiljö så kan jag 
faktiskt bara komma på en sak och det är utrymmet. Vi har några som sitter i 
rullstol och vissa som behöver lift och jag kan uppleva att det är väldigt lite 
utrymme i deras rum men speciellt i korridorerna. Det kan lätt bli klumpigt 
och omständligt när man kanske ska vända eller svänga eller så, vilket kan bli 
en stressfaktor för brukaren (Elev C:1). 

 
Jag tyckte också att de hade gjort det väldigt fint och mysigt, det var mycket 
färgglada saker och mycket lampor och olika ljus eftersom det skulle 
stimulera brukarnas olika sinnen och det gjorde också lokalen mer hemtrevlig. 
De hade även en uteplats utanför där man kunde sitta (Elev D:2). 

 

Eleverna visar genom sina beskrivningar att de reflekterar över både 

personalens arbetssituation och över brukarnas upplevelser. Uppgiften om 

arbetsmiljö har gett beskrivningar som inte föranlett så mycket dialog men 

visar på att elevernas lagt märke till arbetsmiljöns betydelse.  

Återkoppling i den digitala dialogen 

I den uppgift som eleverna ska utföra ingår att ge återkoppling på de inlägg 

och kommentarer som andra deltagare gör i den digitala kommunikationen. 

Lärare och handledare skall gå in och ge återkoppling på elevernas inlägg 
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utifrån den kunskap och de erfarenheter de har från yrkesområdet. Den 

återkoppling som ges via kommentarerna skiljer sig mycket åt och en 

kommentar har stor betydelse för om en beskriven uppgift blir fortsatt 

diskuterad eller om den förblir obesvarad. Återkoppling har skett på olika 

sätt beroende på om den förmedlas av elever, lärare eller handledare och 

presenteras här uppdelad på respektive deltagarkategori. Därefter presenteras 

återkopplingen utifrån de fem kategorier som kunde analyseras ur 

dataunderlaget och som representerar olika återkopplingskaraktär. Jag har i 

vissa fall valt att återge stora delar av den dialog som förekom då jag är 

angelägen om att visa och lyfta fram innehållet i de skilda typerna av 

återkoppling.  

Handledarnas återkoppling 

Kommentarerna från handledarna har varit få men de handledare som 

deltagit har framförallt gett en förklarande återkoppling där de beskriver hur 

de själva brukar utföra en uppgift eller där de ger råd och tips om hur man 

ska bemöta en brukare på bästa sätt. Handledarna ger också bekräftande 

återkoppling där de utvecklar en situation som eleven beskrivit och ger sin 

syn på utförandet utifrån sin yrkeserfarenhet. Handledarna ger i sina 

återkopplande kommentarer även beröm åt elevens handlande när en uppgift 

är rätt utförd eller när eleven har tänkt och förstått uppgiften på det sätt som 

används ute i verksamheten.  

Jag förstår precis vad du menar med att det är svårt att få komma nära de 
boende. Jag tycker att det är bra att du fokuserar på en och lär dig så mycket 
som möjligt vad det gäller henne. För det mesta som du lär dig där har du 
nytta och glädje av vid nästa möte med en ny person. Det bästa du gör tycker 
jag är att du försöker att förstå och tolka. För det är det man ägnar sig åt 
väldigt mycket i arbetet med utvecklingsstörda (Handledare D).  
 
Vad skönt för damen att få hjälp med sin handhygien. Det och nagelvård är 
tyvärr något som ibland blir eftersatt men är fantastiskt viktigt förstås 
(Handledare C). 

Roligt att det gick bra! Bara man har förberett lite så går det smidigt. Jag 
brukar se till att jag tagit fram en handuk el trasa att lägga på golvet som 
vårdtagaren kan stå på efter dusch. Att man tagit fram rena kläder o 
handdukar som man ska torka med. Att man låter vårdtagare göra så mycket 
som möjligt själv, så dom känner sig delaktiga (Handledare B). 

Lärarnas återkoppling 

Lärarnas respons till eleverna har varit skiftande. Framförallt förekommer 

återkoppling med frågor och förklaring men också med bekräftelse och 

uppmuntran. I vissa grupper har läraren varit mer aktiv och kommenterat 
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oftare än i andra. Samma lärare kan ha varit mer pådrivande i en grupp än i 

en annan. Lärarens återkoppling har visat sig ha betydelse för hur dialogen 

utvecklar sig och i flera fall gör läraren försök med att ställa frågor som inte 

besvaras.  

När det gäller matning så är det mycket som spelar roll kring hur situationen 
blir och upplevs för vård- och omsorgstagaren. Om mannen du matade var 
väldigt trött så är det troligen svårt att få till ett samtal under tiden, annars 
kanske man pratar lite avslappnat under tiden. Vad säger ni andra? Har ni 
genomfört någon matning? (Lärare C). 

 

Läraren ger i exemplet återkoppling på det inlägg som en elev skrivit om att 

mata en brukare. Hon börjar med att förklara vad det kan bero på om det inte 

gick att få något svar från brukaren under måltiden. Därefter ställer hon en 

fråga till hela gruppen som dock förblir obesvarad. 

Elevernas återkoppling 

Hos de elever som deltagit i den digitala kommunikationen har 

engagemanget varierat. I vissa grupper har eleverna varit de som drivit 

dialogen framåt och ställt både frågor och kommit med bekräftande respons. 

De inlägg som är av etisk karaktär och svåra att besvara har fångat elevernas 

intresse mest av allt. Även de oförutsedda situationer som beskrivs har lett 

till längre diskussioner.  

 

Ett inlägg som föranleder en av de längsta trådarna i kommunikationen är en 

situation där brukaren börjar slåss när personalen vill hjälpa henne och där 

eleven hamnar mitt i händelsernas centrum och får försöka hitta ett sätt att 

avleda och lugna brukaren. Händelsen kräver ett beslut och ett direkt 

handlande. Situationen ger upphov till att nya frågor ställs kring att handla 

emot brukarens vilja och kring ”vem personalen är där för”?  Eleven berättar 

om en speciell händelse som handlar om att ha en omdömesförmåga när man 

utför en uppgift. Hon ställs inför en situation som kan vara svår att förbereda 

sig på innan man hamnar i den. Hennes handledare berättar innan att hon ska 

vara beredd på att brukaren kan slåss men eleven har inte tidigare träffat 

personen de ska hjälpa och vet inte vad hon kan möta när hon stiger in i 

rummet. Personalen har erfarenhet av situationen och bestämmer snabbt att 

de ska lämna kvinnan en stund och försöka senare. Eleven gör ett försök att 

tala om för brukaren att de är där för att hjälpa henne. Nedan visas dialogen i 

sin helhet som ett exempel på hur eleverna ställer frågor som kan utveckla 

tankarna kring händelsen. Bägge lärarna går in och tar fasta på elevernas 

reflektioner och försöker få fram fler kommentarer kring den etiska aspekten 

i diskussionen men det är elevernas frågor som är uppkomst till den etiska 

frågeställningen. 
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Detta hände första dagen på min APL. Jag följer med min handledare och en 
annan tjej från personalen in till en vårdtagare. Min handledare berättar att 
hon slåss när man ska ta henne upp ur sängen som regel, och att jag därför ska 
ha uppsikt. Min handledare och den andra försöker hjälpa vårdtagaren upp 
men hon slåss och säger till dem att försvinna och hålla händerna borta från 
henne. Hon ber mig att skjutsa ut min handledare och den andra som försöker 
få på henne selen, jag svarar att det kan jag inte göra- dem är ju här för att 
hjälpa dig komma upp ur sängen så du kan få ditt morgonkaffe. Hon ger sig 
inte och vi bestämmer oss för att låta henne ligga en stund till och göra ett nytt 
försök senare. Vi konstaterar att vi måste gå rakt på sak nästa gång och göra 
det snabbt och bestämt och att det kanske är bättre om vi inte är så många inne 
på rummet (Elev F:4). 

 
Jag undrar lite hur du kände när du försökte hjälpa vårdtagaren? Personligen 
tycker jag det är fruktansvärt när man nästan gör något mot deras vilja. Men 
vad tyckte du? (Elev F:2). 
 
Jo, där håller jag såklart med dig! I detta läget tror jag nog dock att min 
handledare och medarbetare tänkte att vi ska jobba mer bestämt för att 
vårdtagaren inte ska bli så arg. Men har inte så mycket koll själv på hur 
vårdtagaren fungerar då jag bara varit hos henne en gång. Men det verkade 
som att det gick bättre när vi hade låtit henne ligga ett tag till och när det bara 
gick in två personer att hjälpa henne (Elev F:4). 
 
Jag tycker du hanterade din situation bra, men något jag tänkte på om din 
handledare skulle gått in först till vårdtagaren och berättat att hon har med sig 
en elev och en annan tjej så att man förvarnade henne på det, tror du det skulle 
blivit enklare och fått upp henne då? eftersom det gick bättre efter ett tag när 
de bara var 2 stycken med in i rummet (Elev F:3). 
 
Bra reflektion, elev F:3! Vad tror ni andra? Är det bra att alltid tala om vad 
man ska göra? Kan det hjälpa en svår situation att bli bättre? (Lärare F). 
 
Jag tror absolut på att man ska berätta för i det här fallet dementa människor 
(men även för andra med) att man har en elev med sig och vad eleven heter. 
För då kanske förhoppningsvis vårdtagaren känner sig mer bekväm med att 
veta vem det är och varför den är med. Och som jag tycker är jätte viktigt är 
att man ska berätta hela tiden vad man gör så det inte händer något plötsligt, 
för då kanske vårdtagaren blir rädd, känner sig hotad kanske, ja det vet man 
inte. Och om man även är medveten om att vårdtagaren är lite knepig då är det 
naturligtvis ännu viktigare att berätta allt som man gör. Överdriv istället för att 
inte säga något. Så tycker jag i alla fall (Elev F:2). 
 
Känns lite som att man "tvingar" dem. Är de rätt eller fel? Som dem säger, vi 
gör det för deras bästa (Elev F:2). 
 
En kommentar som ni alla i gruppen kan fundera på och reflektera över: gör 
vi alltid det som är bäst för vård- och omsorgstagaren eller gör vi det som är 
bäst för oss som personal? (Lärare F). 
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Här fångar läraren upp den fråga som ställs av elev F:2 och som F:2 redan 

tidigare i dialogen försökt få svar på. När läraren går in och styr upp 

diskussionen blir det fler reaktioner på de frågor som ställs av eleverna. 

Elevernas frågor kan ibland ”försvinna” i kommunikationen och förbli 

obesvarade. Genom att läraren lyfter frågeställningen och riktar sig till 

samtliga i gruppen finns en möjlighet att frågan bli uppmärksammad och 

eleverna kan fortsätta föra en dialog. På så vis blir det en utveckling av det 

första inlägget med efterföljande dialog. 

En mycket svår fråga, för mig skall alltid vårdtagaren komma i första hand, 
och vi skall finnas till för dem och ge dem det stöd som behövs. Men tyvärr så 
kanske det aldrig fungerar fullt ut pga tidbrist och personalbrist. Ett exempel - 
Ska alla vårdtagare äta lunch klockan 12, fast Kalle 85 aldrig ätit lunch kl 12 
utan frukost då istället. Bara för att man hamnar på ett boende så ska man helt 
plötsligt anpassa sig efter ställets rutiner, På mitt ställe där jag var, så fick jag 
mig en funderare när jag hörde en personal "sucka" för att en viss vårdtagare 
alltid ville äta på rummet. Jag tänkte då för mig själv, för vems skull är du här 
för? (Elev F:3). 
 
Bra reflektioner kring "vem vi är där för". Det är bra tänkt kring vissa 
uppgifter där man måste tänka på sig själv, som F:2 beskriver: arbetsställning 
tex, som kanske inte alltid är lika bra ur vårdtagarperspektiv. Det är också 
viktigt som du nämner F:3, att försöka individanpassa aktiviteterna, för 
någonstans måste vi väva in allas olikheter och egna viljor i vård- och 
omsorgsarbetet (Lärare E). 

 

Elevens fråga om det är rätt att tvinga brukare att ta emot hjälp ger 

kommentarer från andra elever som ställer ytterligare etiska frågor på sin 

spets. Läraren är också aktiv och ställer nya frågor och bekräftar 

resonemanget.  

Återkoppling av olika karaktär 

Återkopplingen är av olika karaktär och har utifrån analys av dialogen i 

datamaterialet delats in i fem olika kategorier (se s 59) och redovisas här 

under respektive rubrik. 

Återkoppling med bekräftelse 

När återkoppling med bekräftelse ges av eleverna innehåller den oftast en 

beskrivning där den kommenterande eleven har utfört en handling eller 

upplevt en situation på liknande sätt. Det är tydligt att vissa situationer och 

frågeställningar får direkta reaktioner från de andra eleverna och svar 

kommer ganska omgående.  



 

85 

  

Jag planerar genom att ta fram de saker jag behöver och delar och mosar 
maten eftersom hon lätt sätter i halsen. Jag hjälper henne genom att lägga upp 
mat på en sked och ge den till henne så att hon själv kan ta skeden och föra 
den till munnen och äta. Hon kan även dricka själv om hon får glaset i handen 
även om det rinner lite utanför ibland. Jag tror att det är viktigt att man låter 
brukarna göra så mycket som de kan själva även om de spiller och slabbar lite, 
det gör att de inte tappar de förmågor de faktiskt har och det är klart att det är 
skönare att äta själv än att bli matad (Elev D:2). 

 

Ett bekräftande svar kommer från eleven D:1 som stödjer eleven D:2 i 

hennes beskrivning av hur hon hjälper en brukare med att äta. Hon ger stöd 

genom att säga att hon gör på liknande sätt och att "det är ett bra sätt". Hon 

bekräftar också den andra eleven i hennes tolkning av brukarens förmåga. 

Detta är nästan precis så jag också får göra och jag tycker det är ett bra sätt för 
dem att lära sig att äta själva annars kanske dem tappar förmågan att göra det 
själva om man inte låter dem göra någonting själv, jag hjälper också till med 
maten att matbitarna inte ska vara för stora och det och jag tycker det funkar 
väldigt bra! (Elev D:1). 

 
Just matningen kan man räkna som en vårduppgift också, det är mycket som 
ingår i matning: hygien (både mun- och övrig kring ätandet). Det är bra att du 
beskriver hur du lägger upp planeringen och hur du gör sedan. Bra. D:2! Du 
tänker igenom de olika stegen och samtidigt tänker du på personens integritet 
och låter henne göra så mycket hon kan själv (Lärare D). 

 

Elev D:2 får en kommentar från läraren i gruppen där hon förklarar att 

matning också kan ses som en hälso- och sjukvårds uppgift. Läraren ger 

också återkoppling på elevens utvärdering och bekräftar hennes förståelse av 

brukarens självständighet och integritet.  

Återkoppling med förklaring  

I följande dialog verkar läraren ta fasta på elevens resonerande sätt att närma 

sig det förhållningssätt som är lämpligt i situationen och ställer frågor kring 

hennes uppfattning om brukarnas reaktioner på detta. Därefter ger lärare D 

en förklaring där hon försöker redogöra för svårigheten med att som ny 

personal eller elev, möta brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. Hon 

möter med sin förklaring elevens tidigare beskrivning om att ”boenden blir 

nervösa av nya människor”.  

Jag har inte gjort så jättemycket själv då vissa boenden blir nervösa av nya 
människor. Jag har varit mycket hos en tjej som har autism och som inte kan 
prata, att hon inte kan prata gör att jag vet inte alltid vad hon vill ha eller hur 
hon vill ha det. Så jag försöker tänka på hur jag själv skulle vilja ha det. När 
jag borstar hennes tänder försöker jag att inte borsta för hårt eller för löst, men 
måste visa med kroppsspråket ofta att hon ska gapa mer så jag når alla tänder. 
Jag försöker visa henne att hon kan vara trygg med mig genom att klappa på 
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hennes kind och armar. Häromdagen pysslade jag med hennes hår och 
lyssnade på dansband, vilket hon uppskattade väldigt mycket. Min handledare 
har haft henne ett flertal gånger så jag vet på ett ungefär hur hon vill ha saker 
och ting (Elev D:3). 
 
 
Hur tänker du kring autism, D:3? Du beskriver t ex beröring eller 
kommunikation - upplever du att personerna reagerar olika på det? Vad är det 
för arbetsuppgifter som förekommer på din praktikplats? (Lärare D). 

 
Vi har bara en person med autism på mitt ställe, det är svårast att veta vad hon 
vill av dem alla, men hon är lättast för mig att jobba med. Jag hjälper till med 
det jag kan hos de olika boende, men eftersom att inte alla gillar nya 
människor så har jag fått vara väldigt mycket hos denna tjejen med autism och 
det rullar på med henne. Jag lagar mat till henne, byter blöja, går ut och går, 
tvättar henne osv. Hos henne gör jag allt man kan göra, men hos andra så blir 
det lite städ och hjälp med lift och sådant! (Elev D:3). 

 
Tack, D:3! Det är också bra att personalen tänker på att “nya kollegor” måste 
komma in i omsorgstagarnas liv med en viss försiktighet - just på grund av att 
personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att 
möta nya människor och är beroende av det kända och rutinmässiga. Det är en 
bra erfarenhet för dig som elev, ett tydligt arbetssätt som visar också hur stor 
kunskap detta verksamhetsområde fordrar från personalen (Lärare D). 

 

Eleven skriver om svårigheten att närma sig personer med autism. Brukaren 

kan inte kommunicera verbalt vilket försvårar för personalen att kunna ta 

reda på vad brukaren vill. Eleven beskriver att hon använder sig av 

kroppsspråket för att kunna göra sig förstådd. I ovanstående dialog ställer 

läraren flera frågor som eleven ger ett direkt svar på. Läraren avslutar 

dialogen med en förklaring om hur personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar reagerar vid förändringar.  

Återkoppling som följs upp av en fråga och utvecklar uppgiften 

När läraren ställer en fråga direkt till en elev kommer svaret inte alltid direkt 

utan eleven avvaktar innan svaret skrivs in. Ett exempel visar en beskrivning 

där eleven anger steg för steg hur hon och handledaren arbetat tillsammans 

med sänggåendet hos en brukare. Läraren kommer direkt med uppföljande 

frågor som eleven svarar noggrant på. 

Jag har utfört en uppgift under min praktik och då hjälpte jag till med att lägga 
en patient för natten. Jag började med att jag gjorde i ordning sängen så 
draglakan och glidlakan och sådant var på plats. När jag gjort det så skulle jag 
byta kläder på personen och min patient är rullstolsbunden så det blev svårare 
men det gick bra! Vi använde lift för att lägga personen, så vi fick ta på en 
sele runt vår patient och sedan köra till sängen. Där var det dags för blöjbyte 
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och innan så hade vi tagit fram tvättlappar och en ny blöja att ta på innan 
natten (Elev B:1). 
 

Läraren följer upp elevens beskrivning med flera direkta frågor. Hon ställer 

också en fråga där eleven kan tänka igenom svaret och reflektera över hur en 

förflyttning bör ske på bästa sätt när man arbetar tillsammans med annan 

personal.  

Roligt att du är först ut med uppgiften! En fråga: hur gjorde du med sängen? 
Är du och undersköterskan som du gjorde förflyttningen tillsammans med lika 
långa? Vad behöver man tänka på när man är olika lång och tex. bäddar 
sängen tillsammans eller förflyttar en omsorgstagare tillsammans, tex, med 
hjälp av en lift som ni gjorde? (Lärare B). 

 

Eleven svarar och har genom frågorna fått möjlighet att ytterligare tänka 

igenom hur hon har utfört arbetsuppgiften. Hon svarar på de direkta frågorna 

och ger sedan sin reflektion över hur hon utfört uppgiften. Hon visar att hon 

är inställd på att arbeta så försiktigt som möjligt för att inte brukaren ska få 

ont.  

Jag la draglakanet så man kan förflytta och sedan la jag ett skydd mot 
avföring över och gjorde så att det låg slätt och fint. Nej vi är inte lika långa, 
vi gjorde så att hon förflyttade och när vi skulle byta blöja så höll jag i honom 
(när vi vände honom) och detta var i hennes höjd eftersom att jag inte skulle 
göra några förflyttningar som skulle kunna skada mig (Elev B:1). 
 
Jag kunde hjälpa till genom att tänka på att personen hade ont i ben och ena 
armen så när jag skulle ta på byxor fick jag vara mycket försiktig där och när 
det gällde tröjan så fick jag vara försiktig med ena armen. För min skull så 
behövde jag tänka på att göra ett så gott jobb jag kunde för att min brukare 
skulle vara nöjd (Elev: B:1). 

 
Handledaren i gruppen kommer med ett förtydligande och berättar om det 

arbetssätt hon brukar använda. 

När man lägger någon för natten som man ska ta i lift är det bra att ta på 
nattkläderna på överkroppen först innan man sätter på selen. Då har man det 
klart till vårdtagaren ligger i sängen. Sedan e det bara nedre tvätt o blöjbyte 
kvar. Brukar vara det smidigaste (Handledare B). 

 
I samma grupp finns ett exempel på ett inlägg från en av eleverna, där hon 

berättar att hon duschat en brukare och att det gått bra och att brukaren var 

nöjd, men beskriver inget om tillvägagångssättet. Här har varken lärare eller 

handledare gått in och kommenterat.  

Igår så hjälpte jag en dam att duscha, Min handledare berättade lite vad man 
ska ta de lite extra lugnt med. När jag duschade henne, sade hon att det märks 
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att jag har gjort det här förut och att hon va glad för att det gick bra. Brukaren 
sade till min handledare att hon skulle tacka mig för det och att det gick bra. 
Det var bra att hon brukaren var glad och att hon var tacksam för hjälpen, inte 
alla som är det (Elev B:4). 
 

De kommentarer som gavs på inlägget är alla från andra elever i gruppen och 

är av uppmuntrande slag: 

Vad roligt att hon blev så glad! du måste ha gjort ett bra jobb. Förstår att det 
känns bra när de berättar att det är nöjda och tackar för hjälpen! (Elev B:3). 
 
Att hon blev nöjd visar att du gjorde ett bra jobb och hon kände sig säker! 
BRA! :D (Elev B:1). 

 

I ovanstående exempel går det inte att utläsa på vilket sätt eleven har 

hanterat duschsituationen. De kommentarer som ges medför inte heller att 

det blir någon dialog som utvecklar beskrivningen.  
 

Bägge exemplen är hämtade ur samma grupp men i det andra exemplet får 

inte eleven några uppföljande frågor och ges därmed inte möjlighet att 

utveckla sin beskrivning av uppgiften närmare vilket sker i det första 

exemplet där lärarens frågor medför att eleven får tänka igenom det sätt hon 

utfört uppgiften på och fortsätta sin beskrivning. Även handledaren 

poängterar och förtydligar det arbetssätt som eleven använder sig av. 

Återkoppling som uppmuntrar handlandet 

Eleven beskriver hur hon hjälper en brukare med påklädning och berättar 

samtidigt hur hon tänker kring personens behov av integritet med speciell 

hänsyn till hans funktionsnedsättning. 

Jag brukar alltid själv tänka hur jag ska utföra en uppgift som att ta av och på 
honom kläderna på bästa sätt så han inte känner att jag kränker hans integritet 
eftersom personer med autism inte gillar för mycket närhet. Så jag tänker 
alltid på hur jag själv skulle känna om någon skulle byta om på mig så jag ber 
honom göra så mycket som möjligt själv så han känner att han kan lita på mig 
och att jag samtidigt förklarar vad vi ska göra och berättar vad han ska börja 
med att ta på sig (Elev D:3). 

 

Eleven får en bekräftelse från en annan elev med uppmuntran till att ha utfört 

handlingen på bästa sätt. 

Jag tycker att det är bra att du har funderat på innan hur du ska göra för att det 
ska bli så bra som möjligt för honom, som det här med integriteten och att du 
ska låta honom göra så mycket han kan själv. Sen tycker jag också att det är 
bra att du tänker dig in i hur du hade velat att någon annan gjorde mot dig 
(Elev D:1). 
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Eleverna skriver gärna uppmuntrande kommentarer till varandra och 

försöker vara positiva i sin återkoppling.  

Igår så hjälpte jag en dam att duscha, Min handledare berättade vad man ska 
ta de lite extra lugnt med. När jag duschade henne sade hon att det märks att 
jag har gjort det här förut och att hon va glad för att det gick bra. Brukaren 
sade till min handledare att hon skulle tacka mig för det och att det gick bra. 
Det var bra att brukaren var glad och att hon var tacksam för hjälpen, inte alla 
som är det (Elev B:4). 

 
Vad roligt att hon blev så glad! Du måste ha gjort ett bra jobb. Förstår att det 
känns bra när de berättar att de är nöjda och tackar för hjälpen! (Elev B:3). 

 

Eleven som beskriver duschsituationen nämner inte så mycket om 

tillvägagångssätt utan skriver bara att det gick bra. Någon mer återkoppling 

kommer inte på detta inlägg.  

Återkoppling genom att återge en liknande situation 

Här visas delar av en dialog mellan två elever som diskuterar brukarnas 

förmåga till kommunikation och ger varandra återkoppling på hur de 

använder sig av teckenspråk på olika sätt. 

Vi har ju 6 brukare och en utav dem använder bilder också, fast bilderna målar 
man själv och det är ju som ett schema för dagen. Det är ju bara 3 av dessa 
som inte kan prata utan vi använder ibland teckenspråk men oftast ger vi bara 
korta kommandon så de förstår vad vi ska göra (Elev D:3). 

 
I svaret kommer en beskrivning av ett liknande sätt att kommunicera med 

brukarna.  

Vi använder olika tecken till vissa brukare. En tjej kan göra tecken själv och 
visar på så sätt vad hon vill t ex lyssna på musik, läsa mm. Det underlättar 
väldigt mycket att hon kan kommunicera med hjälp av teckenspråk eftersom 
hon inte kan säga vad hon vill med ord. Med en annan brukare gör vi tecken 
med hennes egna händer eftersom hon varken ser eller hör särskilt bra. Då tar 
man t ex hennes hand och för den upp till munnen vilket betyder att det är 
dags att äta (Elev D:1). 

 

I en återkoppling av denna karaktär ges ingen direkt bekräftelse på att arbeta 

på liknande sätt eller uppmuntran utan bara en ytterligare beskrivning av ett 

sätt att kommunicera med brukaren.  
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Resultatanalys 

I detta kapitel analyseras resultatet med utgångspunkt i de forskningsfrågor 

som ställts i studien. Ett resonemang förs i relation till de centrala begrepp 

och den teoretiska grund som studien tar avstamp i. De aspekter av 

yrkeskunnande som synliggörs i den nätbaserade dialogen betonas liksom de 

aspekter som inte alls kommer ifråga. Yrkeskunnande analyseras med 

utgångspunkt i de förmågor av yrkeskompetens som Ellström (1992) 

definierar. Dialogens betydelse för hur yrkeskunnande kommer till uttryck 

relateras till Bakhtin (1981, 1986) och Dysthe (1995, 2003) med grund i 

synen på samspelets och dialogens betydelse för lärande. Resultatet visar att 

återkopplingen som sker i dialogen är av skiftande karaktär. Dessa olika 

former av återkoppling relateras till den nivåindelning som Hattie och 

Timperley (2007) funnit.  

Yrkeskunnande – olika dimensioner 

Det yrkeskunnande som synliggörs i elevernas beskrivningar visar på en del 

av vad en yrkeskompetent undersköterska ska kunna enligt gällande 

styrdokument för vård- och omsorgsprogrammet (Skolverket, 2011). 

Elevernas yrkeskunnande relateras till den del av yrkeskunnandet som 

behandlar kompetens (Ellström, 1992). I Ellströms teoriutveckling av 

begreppet yrkeskunnande ingår både kompetens och kvalifikation. 

Kvalifikation är eleverna på väg att skaffa sig genom den 

gymnasieutbildning de genomgår. Kompetensen, det vill säga vad en individ 

förmår att uträtta i olika situationer och är kopplad till handlandet kan utläsas 

ur beskrivningarna och återkopplingen i dialogen. Resultatet visar att 

elevernas beskrivningar och reflektioner täcker en stor del av yrkeskunnande 

som svarar mot de förmågor som Ellström använder i sin indelning. 

Resultatet har indelats i fem olika dimensioner av yrkeskunnande i analysen. 

Balansera känslor – en emotionell dimension  

Det är inläggen som behandlar medkänsla, empati och etiska 

ställningstaganden som fått mest reaktioner i form av kommentarer från 

övriga deltagare i kommunikationen. Ellström (1992) använder begreppet 

affektiva faktorer som innefattar förmågor som värderingar och 

engagemang. Dessa aspekter av yrkeskunnandet tydliggörs även i andra 

studier (Drugge, 2003; Törnkvist, 2004; Wegener, 2012). Vikten av att 

kunna sätta sig in en annan människas upplevelser av sjukdom, ensamhet, 
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utanförskap och ständiga behov av stöd och hjälp visar sig i elevernas 

reflektioner över de levnadssituationer de får ta del av. Denna typ av 

yrkeskunnande är vid analysen av det empiriska materialet indelat i 

kategorin känslorelaterat kunnande. Eleverna reflekterar i sina beskrivningar 

över hur de på bästa sätt kan hjälpa brukarna utan att kränka deras integritet 

eller på annat sätt undvika obehagliga situationer för den enskilde. 

Beskrivningarna ger en inblick i hur eleverna tänker kring dessa 

svårhanterade yrkesuppgifter. Förmågan till värdering och insikt är del i 

kompetensbegreppet och finns även representerat i andra kategorier som 

brukarens livskvalitet. En av dessa aspekter visar på att eleverna reflekterar 

över hur de ser på brukarnas levnadssituation och deras dagliga liv. Ett 

exempel som tidigare redovisats skildrar hur en elev förvånas över att 

brukaren får extra god mat på lördagen, ett annat hur en elev blir medveten 

om promenadens betydelse för de äldre boende samt ytterligare ett, där en 

elev upptäcker att de boende har svårigheter att umgås med varandra på 

grund av bristande ork och sämre hörsel. I beskrivningarna visar eleverna att 

de funnit en insikt i hur det kan vara att leva tillsammans med andra och att 

vara begränsad i sin livssituation. Ett dilemma beträffande det affektiva 

yrkeskunnandet är att hitta en balans mellan medkänsla och medlidande. 

Eleverna uttalar vid flera tillfällen empati för brukarna och visar genom de 

beskrivna handlingarna förståelse för den svåra balansgången men denna 

aspekt av yrkeskunnandet behöver stort stöd från de redan yrkesverksamma 

som kan ge sin syn på hur problem av etisk och känslomässig karaktär kan 

lösas. Eleverna lyfter fram situationer där de menar att personalen inte 

handlat på ett etiskt korrekt sätt och det är då extra viktigt att få diskutera 

detta med andra yrkesverksamma för att få veta om det är ett godtagbart 

beteende.  

Tro på sig själv - en personlighetsdimension 

En svårighet för eleverna är när de hamnar i situationer där de plötsligt ska ta 

ställning och ha klart för sig vilka värderingar som gäller. Då är det viktigt 

att också känna sig själv och veta vilken människosyn och vilka normer och 

värden som är betydelsefulla. Självförtroende och självuppfattning är delar 

av den personliga kompetensen (Ellström, 1992) och visar sig inte alltid 

tydligt i den digitala kommunikationen. Eleverna skall i den givna 

uppgiften utvärdera sitt eget genomförande av en arbetsuppgift och det 

framgår att de gärna vill tala om att deras insats fungerat bra och att både 

deras handledare och brukarna berömt dem. Att eleverna är osäkra i början 

på ett yrkeslärande behöver inte alltid vara en nackdel. Om eleven tror sig 

om att kunna utföra uppgifter självständigt eller säger sig ha kunskap om 

åtgärder som ska utföras finns faran att det resulterar i ett misslyckande för 

eleven och kan medföra risker och obehag för brukaren. Elevernas tro på sig 
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själv framkommer i den utvärderande delen av uppgiften men samtliga anger 

att de klarat av att utföra de arbetsuppgifter de skriver om. I de inlägg som 

anger svåra etiska situationer eller oförutsedda händelser kan skymtas en 

osäkerhet i den beskrivning som eleverna gör. Första gången de ställs inför 

en uppgift som de inte tidigare konfronterats med är det nästintill omöjligt 

att veta vad som ska göras och att tro på att man klarar av det (jfr Lindberg, 

2003).  

Utföra en uppgift - en färdighetsdimension 

En annan del av yrkeskunnandet redovisas när färdigheten och handlaget 

lyfts fram i den detaljerade beskrivningen av tillvägagångssättet av en 

uppgift. Den elev som beskriver hur hon tar ett blodsockerprov på en brukare 

gör detta på ett mycket utförligt sätt och hon visar att hon har både 

kunskapen om hur det ska gå till och hur hon praktiskt ska ombesörja 

uppgiften. Eleven får i ett sådant moment möjlighet att visa vad hon lärt sig i 

den skolförlagda undervisningen och tar chansen att få pröva och utöva 

kunskaperna i yrkeslivet. Denna beskrivning liksom andra som metodiskt 

återger en specifik omvårdnadshandling får kommentarer som är 

uppmuntrande och berömmande men för inte dialogen vidare. Att ha ett gott 

handlag är en av de förmågor som enligt Ellström (1992) ska ingå i 

kompetensen. Gällande arbete i vård- och omsorg lyfts framförallt den 

relationella aspekten av yrkeskunnande fram men vikten av att ha ett gott 

handlag och kunna utföra de vardagliga uppgifterna på ett korrekt sätt med 

hänsyn till de hygienföreskrifter som gäller. Vissa uppgifter är sådana som 

måste utföras varje dag och kanske också flera gånger om dagen. Dessa 

rutinuppgifter måste en yrkesutbildad undersköterska behärska (Törnqvist, 

2004). 

Utveckla en handlingsberedskap - en problemlösande dimension 

Ytterligare en aspekt av yrkeskunnandet blir synliggjort när eleverna 

beskriver situationer som de ställs inför och som de inte tidigare mött under 

utbildningen. Dessa situationer är av en karaktär som ofta förknippas med 

den ”tysta” svårverbaliserade kunskapen (Polanyi,1983; Johannessen, 1988) 

och som tillhör de dilemman som även yrkeserfarna undersköterskor kan ha 

problem med att lösa. I dessa fall är det extra viktigt att få synpunkter från 

framförallt handledarna i verksamheten men även lärarna för att se olika 

alternativa möjligheter till lösning. Hur man ska lösa olika problem och 

kunna fatta snabba beslut ingår i de kognitiva förmågor som Ellström (1992) 

lyfter fram som viktiga i kompetensbegreppet vilket även framhålles av 

Thomassen (2007) som talar om kunskap-i-handling. I yrkeskunnande ingår 

att utveckla en handlingsberedskap inför de oförutsedda situationer som 

personal inom vård- och omsorgsverksamhet kan ställas inför (Victor 
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Tillberg, 2007; Thomassen, 2007). Bisholts (2012) studie uppmärksammar 

bristen på handlingsberedskap hos nyutexaminerad vårdpersonal. I de 

situationer med etiska frågeställningar, som den brukare som slåss när 

personalen vill hjälpa eller den brukare som snäser åt eleven som talar med 

hög röst, är det nödvändigt att utveckla en handlingsberedskap. Handledarna 

kan hjälpa till att förklara t ex vad som ligger bakom en brukares speciella 

beteende eller vad en sjukdom kan ge för konsekvenser. En yrkesmässig 

handlingskompetens är ett resultat av en lång erfarenhet inom yrket och 

eleverna lär sig genom att delta och successivt bli del av yrkesgemenskapen 

under det arbetsplatsförlagda lärandet. Eleverna visar genom sina 

reflektioner över handlingar att de börjar bygga upp en beredskap för att 

fatta snabba beslut i stunden.  

Skapa kontakt – en social dimension  

Den sociala kompetensen kan uttryckas genom förmågan att kommunicera 

och att samarbeta med andra (Ellström, 1992). Kontaktskapande är en 

betydelsefull del i yrkeskunnande inom vård- och omsorg (Skolverket, 2011) 

och det kan ta tid när eleverna ska försöka kommunicera med brukarna för 

första gången. I flera av inläggen ger eleverna exempel på hur de får 

använda olika typer av teckenspråk för att kunna få någon kontakt med 

brukaren. Det handlar om de brukare som har en kognitiv 

funktionsnedsättning och inte klarar av att uttrycka sig verbalt. När eleverna 

beskriver på vilket sätt de lyckats få brukaren att förstå vad de menar genom 

ett alternativt kommunikationssätt går det att utläsa att de verkligen fått delta 

i och pröva sin förmåga i bemötande. Även svårigheter i kommunikationen 

och kontakten med äldre brukare beskrivs och då är det personer med 

demenssjukdom eller stroke som eleverna mött. Samarbete är en del av 

kompetensbegreppet. Det har inte framkommit mer än vid någon enstaka 

beskrivning om eleverna samarbetat med personal under APL. När de går 

bredvid en handledare arbetar de oftast tillsammans när handledaren 

samtidigt visar hur olika yrkesmoment ska utföras. I en beskrivning berättar 

eleven om hur hon och handledaren hjälps åt med att lägga en person för 

natten och vilka olika moment respektive person gör. Eleverna går bredvid 

handledaren under hela sin APL och utför många uppgifter tillsammans med 

handledaren eller annan personal och därför blir inte denna del av 

yrkeskunnande framlyft som övriga aspekter. Den sociala aspekten av 

yrkeskunnande inom vård- och omsorg behandlas även i andra studier (jfr 

Alsterdal, 2001). 
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Yrkeskunnande och digital dialog 

Den digitala miljön uppfattas här som en gemenskap där de deltagande i 

början är i utkanten av det centrala handlandet eller kunnandet och 

successivt arbetar sig in i. Som oinitierad ska man kunna veta vad och hur 

något skall göras för att få en djupare förståelse och mening för att så 

småningom bli en fullvärdig medlem i gemenskapen (Lave & Wenger, 1991; 

Svärdemo Åberg, 2004). Det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 

2000) är grundstomme för studien och den nätbaserade dialogen används 

som redskap för elevernas uttryck av yrkeskunnande. Resultatet visar att den 

asynkrona dialogen som uppkommer mellan de deltagande parterna ger 

möjlighet till att reflektera över yrkeskunnande tillsammans med andra. 

Utifrån Dysthes (2003) tolkning av Bakhtins teori om dialogens betydelse 

har jag valt ut vissa begrepp som visat sig användbara för analys av 

resultatet. Dessa begrepp är flerstämmighet, meningsskapande, dialog och 

samarbetslärande. Begreppen används för att analysera lärande i gemenskap 

i den digitala miljön. 

Flerstämmighet 

Lärande sker genom deltagande och främjas av att deltagarna har olika 

kunskaper och färdigheter (Lave & Wenger, 1991; Dysthe, 2003). 

Deltagarna i studien besitter olika kunskaper om vård- och omsorgsområdet. 

Lärarna innehar de kunskaper som krävs för vård- och omsorgsutbildning. 

De har även kunskaper och färdigheter gällande verksamhetsfältet genom sin 

tidigare yrkesutövning inom vård och omsorg. Handledarna bidrar med den 

mest aktuella kunskapen från yrkesmiljön och eleverna har sina kunskaper 

från den skolförlagda undervisningen och erhållna insikter från tidigare 

APL. Eleverna förväntas också vilja veta mer om hur yrkeskunnande 

används i verksamheten. Samtliga deltagare för också med sig erfarenheter 

från olika sociala och kulturella kontexter. De olika premisserna hos 

deltagarna ger en grund för att olika syn på och olika uppfattning om 

agerande i yrkesspecifika sammanhang blir redovisade och diskuterade i 

interaktionen.  

 
I studien utför deltagarna sin APL i kommunens social- och 

omsorgsverksamheter. Eleverna har sin placering i skilda äldreboenden, i 

hemtjänsten, i gruppboende och daglig verksamhet för personer med 

kognitiv funktionsnedsättning. Genom de olika placeringarna skiljer sig det 

yrkeskunnande som eleverna tar del av under sin APL. I den digitala 

lärmiljön berättar eleverna om sina olika erfarenheter och delger varandra 

kunskaper om de olika verksamheterna. Förståelse och insikt byggs på 

genom varje röst som motsäger eller breddar den andres uppfattning. Genom 

den digitala dialogen i Dysthes (2003) undersökning blev studenternas röster 
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belysta från många olika perspektiv vilket hon menar skapar en potential för 

utveckling av deras tänkande. I denna studie har eleverna endast fått 

instruktionen att ”kommentera” de övriga elevernas inlägg och verkar ha 

tolkat detta som att de ska skriva en kortare respons. De har inte blivit 

uppmanade att göra inlägg för att föra diskussionen vidare. Trots det finns 

flera exempel där lärarens frågor men också elevernas kommentarer visar på 

en potential för att ett lärande ska ske. En elev lyfter fram en upplevelse som 

fick henne att tänka över den röststyrka som hon använder och hur hon 

hanterade en oväntad utskällning av en brukare. Situationen ger upphov till 

många kommentarer och lyfter nya frågor till diskussionen. Återkoppling 

och svar indikerar att även de andra i gruppen gjort reflektioner över 

händelsen.  

Meningsskapande 

Mening är något som uppstår i dialogen och i samspelet mellan dem som 

kommunicerar (Bahktin, 1981; Dysthe, 2003). Alla yttranden formas utifrån 

den respons som man förväntar sig från den som läser. Det finns alltid en 

medvetenhet om vem man vänder sig till, oavsett om det handlar om tal eller 

skrift. Förståelse uppstår när vi svarar på ett yttrande. I studien är det givet 

vem deltagarna vänder sig till men de kan inte veta om de ska få svar och 

från vem svaret kommer. Vi kan inte mäta elevernas förståelse men vi kan 

utifrån Bakhtins resonemang anta att den uppstår när de läser inlägg och 

respons i kommunikationen. De som kommunicerar genom någon form av 

medier samarbetar i skapandet av mening enligt Bakhtin (Dysthe, 2003).  

 

Mening skapas av relationen mellan egna och andras ord eftersom de består 

av olika röster (Bahktin, 1981; Amhag, 2010). När de olika rösterna och 

synsätten bryts mot varandra kan en ny mening och förståelse skapas 

(Dysthe, 1995). I den digitala dialogen möts de olika rösterna från elever, 

lärare och handledare och andras uppfattningar och synsätt får utrymme och 

bidrar till lärande. Genom användning av språket i gemenskap med andra 

kan mening skapas i den digitala dialogen. Mening uppstår när de olika 

deltagarnas åsikter reflekteras. Elevernas röster får betydelse i den skrivna 

dialogen. Deras syn på hur olika situationer kan lösas möts av bekräftelser 

och ger upphov till nya frågeställningar. På så vis kan möjligheter skapas till 

att se en mening i de egna reflektionerna.  Eleverna kan få en medvetenhet 

om att de inte bara skriver för ”skrivandets skull” utan att andra läser och 

återkopplar deras inlägg och att de har betydelse för ett gemensamt lärande. 

Samarbetslärande 

Det sociokulturella perspektivet att se på lärande används för tolkningen av 

den digitala dialogen. Lärande tillsammans med andra i en lärgemenskap är 
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utgångspunkten för både Säljö (2000) och Dysthe (2003)  i deras studier av 

hur människor tänker och lär kollektivt i en interagerande kontext. Elevernas 

deltagande i den digitala dialogen var obligatoriskt och de hade som uppgift 

att skriva in två olika situationer de deltagit i under sin APL. Dessutom 

skulle de, enligt direktiven, kommentera andra elevers inlägg. Precis som det 

kan ske med andra uppgifter i skolmiljön, fanns det i vissa grupper elever 

som inte deltog och detta kan ha påverkat samspelet i gruppen och hur 

dialogen utvecklade sig. Eleverna var inte fler än tre till fem per grupp och 

när inte alla deltar blir det märkbart i den lilla gruppens dynamik. Det fanns 

trots detta en utvecklad dialog mellan de elever som deltog och handledare 

och lärare. I samtliga grupper finns inlägg som lyfter fram yrkesspecifika 

kunskaper och genom deltagarnas respons och möjlighet till reflektion kan 

ett lärande i samverkan ske. Elevernas uppdrag var inte att samarbeta och 

finna lösningar kring en gemensam uppgift utan att enskilt beskriva 

situationer inom verksamheterna de deltar i. Men genom att en dialog och en 

uppmärksamhet kring de olika inläggen har uppkommit kan ett samarbete 

kring lärande av yrkeskunnande sägas ha skett. Dysthe (2003) lyfter fram 

svårigheten av att mäta individuellt lärande i betydelsen utökad förståelse 

och utveckling av begrepp i en interaktion. Hon använder begreppet 

läropotential och menar att det är möjligt att analysera aspekter hos både 

denna och i de samspelmönster som finns i en digital kommunikation. 

Användarna av lärgemenskaper uppmuntrar varandra att utveckla sitt 

skrivande (Björck, 2006).  En kombination av skrivande och dialog kan leda 

till fler möjligheter att lära än skrivandet i sig själv. För att lärandet ska bli 

ömsesidigt är dialog en viktig del av processen (Björck, 2006; Dysthe, 

2003). I några av trådarna i studien har eleverna tagit över och ger varandra 

återkoppling utan att vare sig handledare eller lärare deltar. I andra trådar är 

det först när läraren går in och ställer en fråga som dialogen går vidare. Om 

läraren är mycket aktiv i lärgemenskapen minskar möjligheterna till dialog 

mellan studerande (Björck, 2006). 

Dialog 

Dialogen i studien är central och för att förstå innebörden i vad som sker 

mellan de deltagande parterna i interaktionen används Dysthes (1995, 2003) 

tolkning av Bahktins dialogbegrepp. I studien används den digitala dialogen 

som ett redskap för att mediera reflektionerna över det yrkeskunnande som 

deltagarna uttrycker. Genom den skriftliga dialogen blir språket det 

intellektuella redskap som ger deltagarna möjlighet att interagera och skapa 

ny kunskap (jfr Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Studiens resultat visar att 

yrkeskunnande av olika dimensioner synliggörs genom den nätbaserade 

dialogen mellan elever, lärare och handledare. Elevernas reflektioner över 

olika situationer anger att de fått tänka igenom värderingar och på så vis är 
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på väg att skaffa sig ett yrkeskunnande som kan hänföras till förmågan 

affektivt kunnande (Ellström, 1992). Bland elevernas inlägg kan märkas en 

upprördhet över hur brukarna måste inrätta sig efter rutiner och personalens 

inställning till både brukare och sitt arbete. När eleverna skriver om vad de 

upplever under sin APL kan de berätta om nya metoder eller hjälpmedel som 

inte läraren har använt eller ens känner till. Utvecklingen sker snabbt och det 

är den yrkesverksamma handledaren som kan bidra med kunskap om vad 

som händer “just här och nu”. Av den anledningen är handledarens kunskap 

en viktig kugge för elevernas lärande. När inte handledarna deltog i den 

utsträckning som förväntats blir dialogen något snävare och det är 

framförallt elevernas och lärarnas röster som hörs.  

 

De flesta inläggen ledde till dialog även om vissa av dem endast besvarades 

av en annan deltagare. De längsta dialogerna pågick under flera av de fyra 

veckorna som APL-perioden varade och där eleven troligen gått in i 

lärmiljön lite senare och upptäckt en fråga som verkade intressant att 

besvara. Tanken med den asynkrona dialogen är just möjligheten att kunna 

gå in och ur diskussionen när man själv vill. Oftast fick ett inlägg respons 

ganska direkt och dialogen avslutades efter någon dag.  

 
En diskussion där en etisk frågeställning om att tvinga demenssjuka personer 

för deras eget bästa, engagerar tre av fyra elever samt läraren i gruppen. 

Handledaren deltar inte alls med någon kommentar i denna grupp. Hennes 

syn på det förhållningssätt som diskuteras hade kunnat ge andra lösningar 

och perspektiv till yrkeskunnandet. Det är betydelsefullt för eleverna att få 

tillgång till olika sätt att bedöma och att finna olika lösningar på en 

svårhanterad situation.  De elever som deltar är mycket aktiva och ger ett 

intresserat intryck. De lyckas, tillsammans med lärarens frågor, genom sina 

kommentarer att föra dialogen vidare och därigenom skapa en potential för 

ett lärande av den yrkespraxis som avhandlas. Det är i dialogen som 

förståelsen vidgas och får nya meningsdjup (Svärdemo Åberg, 2004; 

Bakhtin, 1990, 1997). Etiska dilemman är en del i yrkeskunnandet som är 

nödvändiga att ställas inför i en yrkeskontext. Genom egen reflektion och 

genom att ta del av andras normer och värderingar kan en kunskap byggas 

för en framtida handlingskompetens. Dysthe (2003) framhåller att både 

lärare och studenter bär ansvar för att deltagarna ska kunna ta till sig de 

andras ord och för att ny kunskap ska kunna skapas. I Bakhtins teori är 

förståelse centralt och aktiv förståelse uppkommer när yttranden kommer i 

kontakt med varandra. Själva svaret, återkopplingen eller responsen utgör 

grunden för förståelsen och responsen och förståelsen är ömsesidigt 

beroende av varandra.  
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Det finns i ett par av grupperna elever som inte deltar aktivt. De skriver inga 

inlägg eller kommentarer och det är svårt att veta varför de inte medverkar. 

Har de inte uppfattat vad som förväntas av dem, vet de inte hur man gör 

inläggen eller har de svårt att formulera sina upplevelser till en text? 

Frågorna blir många. Det går inte heller att utesluta deras lärande i 

gemenskapen. De har ju sina erfarenheter av de situationer de deltagit i 

under sin APL och kan, om de går in och läser vad som skrivs i web-

kommunikationen, jämföra sina upplevelser med de andra i gruppen samt 

följa den dialog som försiggår där. Som Dysthe (2003) poängterar är inte 

deltagande detsamma som interaktion och dialog. Viljan att lära är beroende 

av om eleven upplever lärandet som meningsfullt vilket hänger ihop med om 

lärande anses värdefullt i den grupp som eleven ingår i. En miljö där eleven 

känner sig accepterad kan vara avgörande för motivationen att lära och delta 

aktivt, ”eleven känner sig uppskattad som någon som kan något och någon 

som kan betyda något för andra” (Dysthe, 2003 s 38). 

Återkoppling i dialogen 

Kommentarerna från handledarna har varit få men de handledare som 

deltagit har framförallt gett en förklarande återkoppling där de beskriver hur 

de själva brukar utföra en uppgift eller där de ger råd och tips om hur man 

ska bemöta en brukare på bästa sätt. Handledarna ger också bekräftande 

återkoppling, gärna med beröm åt elevens handlande. Handledarens 

bekräftelse ger ett djup åt elevens inlägg och visar att en handling är rätt 

utförd eller att eleven har tänkt och förstått uppgiften på det sätt som 

används ute i verksamheten. Lärarnas respons till eleverna har varit 

skiftande. Framförallt förekommer återkoppling med frågor och förklaring 

men också med bekräftelse och uppmuntran. I vissa grupper har läraren varit 

mer aktiv och engagerad än i andra. Samma lärare kan ha varit mer 

pådrivande i en grupp än i en annan. Lärarens kommentarer har visat sig ha 

betydelse för hur dialogen utvecklar sig. Tidigare forskning (Dysthe, 2003; 

Hattie, 2012) visar att läraren har ett ansvar att försöka få med sig eleverna i 

en diskussion kring de uppgifter de vill att eleverna ska besvara. Hos de 

elever som deltagit i kommunikationen har engagemanget varierat. I vissa 

grupper har eleverna varit de som drivit dialogen framåt och ställt både 

frågor och kommit med bekräftande respons. De inlägg som är av etisk 

karaktär och svåra att besvara har fångat elevernas intresse mest av allt. 

Även de oförutsedda situationer som beskrivs har lett till längre 

diskussioner. Dessa långa diskussionstrådar med flera olika typer av 

återkoppling öppnar för en läropotential i den digitala dialogen (jfr Dysthe, 

2003). 
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Dialogen för hela tiden framåt och utvecklar den ursprungliga händelsen och 

sättet att hantera denna. De aspekter av yrkeskunnandet som framkommer 

kan sägas bygga en handlingsberedskap för att kunna klara av liknande 

situationer i framtiden. Eleverna lär sig genom att tänka igenom den 

beskrivna vård- eller omsorgssituationen och vad de ska skriva som respons 

på denna. Den digitala dialogen uppmuntrar eleverna att beskriva liknande 

situationer som de deltagit i och att reflektera kring den etiska 

frågeställningen som uppkommer i kommunikationen. Här är det elevens 

fråga om det är rätt att tvinga brukare att ta emot hjälp som sätter igång den 

fortsatta diskussionen som också får andra elever att ställa ytterligare etiska 

frågor på sin spets. Läraren ställer även hon nya frågor och bekräftar 

resonemanget.  

 

Den återkoppling som ges via kommentarerna skiljer sig mycket åt och 

denna återkoppling har stor betydelse för om en beskriven uppgift blir 

fortsatt diskuterad eller om den förblir obesvarad. Jag har valt att se på 

återkopplingen utifrån den variation av kommentarer som kan utläsas ur 

resultatet eftersom de på olika sätt påverkar den fortsatta dialogen. Hattie & 

Timperley (2007) gör en indelning av återkoppling på fyra nivåer. De fyra 

nivåerna motsvarar de inlärningsfaser som Hattie & Timperley beskriver 

som nybörjare, kompetent och skicklig. I det följande används dessa nivåer 

för att analysera den återkoppling som resultatet visar.  

Återkoppling med bekräftelse 

När denna typ av respons ges av handledarna och lärarna är det med 

bekräftelse på att eleven har förberett en insats med att planera för vad som 

ska göras och tagit fram den utrustning som behövs. När eleverna bekräftar 

varandras insatser verkar det vara med intentionen att tala om att de gjort på 

samma sätt. Detta kan medföra att de påverkar varandra och att de på så vis 

blir tryggare i sitt yrkeskunnande och vågar fortsätta skriva (jmf Säljö, 

2004). Denna typ av återkoppling kan jämföras med den första nivån i den 

indelning av återkoppling som görs av Hattie & Timperley (2007). 

Återkopplingen är inriktad på uppgiften och leder till att skaffa ytkunskap. 

Ofta är återkopplingen av korrigerande natur och ska tala om ifall eleven 

utfört uppgiften på ett riktigt sätt. I studien är återkopplingen som ges endast 

av positiv och bekräftande karaktär. Ingen av de deltagande går in och talar 

om att någon handlat på fel sätt.  

Återkoppling med förklaring 

Handledarna har ett yrkeskunnande inom just sitt specialområde från den 

verksamhet där de är anställda. Deras yrkeskunnande kan komplettera det 

som lärarna förmedlar i sin undervisning i skolan. Handledarnas medverkan 
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var tänkt att fördjupa det yrkeskunnande som eleverna lär sig under APL. De 

handledare som deltog engagerade sig i elevernas inlägg och svarade med 

förklarande återkoppling och fick flera av trådarna att spinna vidare med nya 

kommentarer. De har den aktuella kunskapen inom just sitt specialområde. 

Läraren ska ha kunskaper om vård- och omsorgsverksamheten i allmänna 

drag medan handledaren kan komplettera med sina kunskaper om just den 

arbetsplats och de arbetssätt hon själv använder sig av. Även lärarna bidrog 

med förklarande återkoppling men ställde uppföljande frågor för att få 

eleverna själv att tänka igenom och komma med förslag på svar. 

Återkoppling med förklaring är även den inriktad mot uppgiften (jfr Hattie & 

Timperley, 2007). Här handlar det om att ge och skaffa sig mer information 

om de situationer och arbetsuppgifter som ska lösas och utföras. Eleverna får 

genom denna form av återkoppling extra kunskaper för den uppgift som de 

beskrivit. Genom återkopplingen ges de möjlighet att reflektera över vilka 

kunskaper de redan har och vad de behöver komplettera sitt yrkeskunnande 

med. Det fanns även återkoppling med ett förklarande svar som kan 

uppfattas som ”så här gör man” och som inte följdes upp med vidare frågor 

eller kommentarer.  

När man lägger någon för natten som man ska ta i lift är det bra att ta på 
nattkläderna på överkroppen först innan man sätter på selen. Då har man det 
klart till vårdtagaren ligger i sängen. Sedan e det bara nedre tvätt o blöjbyte 
kvar. Brukar vara det smidigaste (Handledare B). 

 

Handledaren har enligt instruktion angående uppgiften fått veta att hon ska 

bidra med sitt yrkeskunnande. När handledaren berättar om det ”bästa sättet” 

att hjälpa en person som man måste förflytta med lift så får hon en reaktion 

från eleven som utförligt beskrivit en situation om sänggående för en person 

som ska använda lift. Handledaren får ett kort svar från eleven om att det var 

så hon gjorde och dialogen avstannar här. Möjligen uppfattar eleven 

handledarens återkoppling som onödig eller kritisk eftersom eleven redan 

berättat att hon utfört uppgiften på det sätt som förklaras av handledaren. 

Återkoppling som följs upp av en fråga och utvecklar händelsen 

En del av eleverna har återgett livfulla beskrivningar av yrkessituationerna 

och har med sina kommentarer fått dialogen att föra vidare och bli till en 

lärandesituation, i enlighet med studier av Säljö (2000) och Dysthe (2003). I 

yrkeskunnandet ingår att utveckla en handlingsberedskap inför de 

oförutsedda situationer som kan ske och det är just de inlägg som behandlar 

de oväntade händelser som inte går att helt förbereda sig på som fångar 

elevernas intresse och får dem att bli aktiva i dialogen. Deras frågor har fått 

fler elever att gå in i en diskussion och på så vis ställa nya frågor till 

varandra. Lärarens kommentarer har visat sig ha betydelse för hur dialogen 
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utvecklar sig och som Dysthe (2003) och Amhag (2010) visat har läraren ett 

ansvar att försöka få med sig eleverna i en diskussion kring de uppgifter de 

vill att eleverna ska besvara. En enkel fråga som läraren nedan ställer kan 

leda till många fler kommentarer och få deltagarna att tänka i ett vidare 

sammanhang.   

Om du tänker på andra situationer där du var inblandad, är det lätt eller svårt 
att låta brukaren göra de saker som de kan göra själva? (Lärare A). 

 

Denna typ av återkoppling kan relateras till den nivå som Hattie & 

Timperley (2007) benämner processnivå då frågor som ställs besvaras och 

leder vidare och möjliggör ett fördjupat lärande. Genom de frågor som ställs 

får eleverna möjlighet att tänka i nya banor och därigenom komma in på 

andra frågeställningar som kan ge upphov till att söka vidare kunskap. 

Strategier för att komma vidare i yrkeskunnandet kan vara att föra ett 

resonemang kring de specifika situationer som ett deltagande i 

yrkesverksamheten innebär. En betydelsefull del av yrkeskunnande inom 

vård och omsorg handlar om att bygga upp en handlingsberedskap (jfr 

Bisholt, 2012; Drugge, 2003) vilket frågor kring lösning av problematiska 

situationer kan bidra till.  

Vad bra att du känner att du utvecklas efter att ha utfört en uppgift flera 
gånger! Finns det någonting du skulle vilja förändra i denna uppgift? Hjälper 
mannen till med det han kan själv överlag? (Lärare F). 
 

I ovanstående citat ger läraren först en uppmuntrande återkoppling men 

fortsätter sedan med frågor som kan hjälpa eleven att tänka over vad det är 

hon gjort i den uppgift hon beskrivit. Återkoppling på processnivån är i 

högre utsträckning generaliserbar till andra uppgifter än den 

uppgiftsrelaterade återkopplingen vilket Hattie & Timperley (2007) betonar.  

Återkoppling som uppmuntrar handlandet 

Eleverna skriver till varandra med uppmuntrande ord och respons ges inte 

bara som uppgiftsrelaterade kommentarer utan även som beröm och glada 

tillrop som ”fortsätt jobba på samma sätt” och ”jättebra tänk!” eller en 

”smiley.” Denna typ av respons på inläggen kan inte sägas vara utvecklande 

för lärande av yrkeskunnande men kan stärka elevernas tilltro till sig själv 

och att deras utförande åtminstone inte är fel. Även lärarna och handledarna 

bistår med uppmuntran men på ett mer återhållsamt vis. Eleverna behöver få 

veta om deras beskrivning av yrkessituationer är korrekta eller ej. Hattie 

(2012) har jämfört olika effekter relaterade till sambandet mellan 

återkoppling och lärande och fann att beröm riktat mot eleven som person 

var en av de former av återkoppling som var minst effektiv. Hans resultat 
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visar att berömmande återkoppling sällan leder till positiva effekter på 

lärande. Återkopplingen som ges av eleverna i denna studie verkar i vissa 

fall, som när den ges som uppmuntrande utrop, vara spontan och ges snabbt 

efter ett inlägg. Det verkar dock som om eleverna efter beröm från andra 

elever i gruppen känner sig sporrade att våga och vilja skriva vidare. På så 

vis kan den uppmuntrande återkopplingen indirekt påverka motivationen till 

lärande.  

Återkoppling genom att återge en liknande situation 

När eleverna ska kommentera ett inlägg så beskriver de ofta en liknande 

situation de själv varit med om. Det kan vara att de arbetat på samma sätt 

och styrker genom sin respons den första elevens inlägg. Ingen av eleverna 

skriver att de utfört en uppgift på ett alternativt sätt. I något fall läggs en 

komplettering till. Detta kan bero på en osäkerhet om de egna kunskaperna 

kring handlingen. Även om eleverna deltar i yrkesspecifika uppgifter och ser 

hur personalen arbetar kan de säkert uppleva att de inte innehar tillräckliga 

kunskaper för att våga sig på att ifrågasätta eller rätta till det som andra 

elever beskriver. De frågor som kan ställas på uppgiftsnivån handlar om hur 

väl uppgiften har utförts och om den är rätt eller fel (jfr Hattie 2012). På 

processnivån inriktas frågeställningar på de strategier som eleven har använt 

sig av och om det finns alternativa vägar att gå. Relaterat till Hatties 

nivåindelning kan återkoppling av denna karaktär placeras på uppgiftsnivån.  

Återkopplingsnivåer 

När återkopplingen i studien relateras till Hattie & Timperley (2007) görs 

bedömningen att återkopplingen framförallt är på uppgifts- och processnivå. 

Den återkoppling som förekommer vid reflektion över att kunna utföra 

uppgifter eller kunskaper om brukarnas situation har framförallt fått 

återkoppling på uppgiftsnivån. Beröm gavs mest i form av att eleverna 

uppmuntrade varandra och ibland av läraren eller handledaren som skrev att 

uppgiften utförts på ett bra sätt. Om återkopplingen är av typen ”jättebra 

gjort, tycker jag ” eller ”bra reflektion!” så leder det inte vidare och kan till 

och med försvaga budskapet i återkopplingen enligt Hattie & Timperley 

(2007). När uttryck av uppmuntrande eller berömmande karaktär 

förekommer i den digitala dialogen kommer det oftast ett svar från den som 

får uppmuntran. Det verkar dock som att sådana uttryck motiverar deltagarna 

och får dem att fortsätta skriva. När endast beröm ges kan frågan inställa sig 

om inlägget inte befanns så intressant att gå vidare med eller om det ansågs 

så bra utfört att det inte fanns så mycket mer att säga.  

 

På nivån självreglering är det elevens uppföljning av sin egen 

inlärningsprocess som återkopplingen ska stödja. De olika former av 
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återkoppling som ges i studien går inte att relatera till denna nivå. De frågor 

som kan ställas gällande självregleringsnivån handlar om vilken kunskap 

eleven måste ha för att veta vad hon gör. Det är elevens egenkontroll som 

styr sättet att arbeta på (Hattie, 2012). När eleven får återkoppling med en 

fråga om att beskriva vidare hur hon går tillväga med en uppgift eller hur 

hon kan arbeta på ett annat sätt får eleven möjlighet att tänka i ytterligare 

steg och reflektera över vad det är hon gör men det går inte att utläsa ur den 

digitala dialogen om eleven gör någon reflektion över sin egen inlärning.  
 

 

I ett antal av de återkopplande kommentarerna finns en inblandning av flera 

olika typer av återkoppling. I dessa fall har jag fått dela upp kommentaren 

och använda resultatet i mer än en av återkopplingstyperna. I flera fall har 

till exempel återkopplingen inletts med en berömmande fras och följs av en 

fråga eller en förklaring på inlägget. Läraren ger i sin återkoppling beröm till 

en elevs beskrivning av sitt handlande och tänkande kring den fråga hon 

ställde om integritet. Därefter släpper läraren ämnesområdet och undrar om 

eleven kan berätta om andra omsorgsuppgifter. Hon får till svar av eleven att 

hon ska återkomma senare när hon har tid att skriva. I flera fall visar 

dialogen att en fråga eller ett diskussionsämne släpps alldeles för snabbt. I 

ovanstående svar från eleven finns flera olika frågeställningar som går att 

bearbeta ur olika perspektiv. Det hade varit möjligt att låta fler av deltagarna 

komma in och kommentera. Eleverna svarar inte alltid på lärarens eller 

kamraters frågor utan tar istället upp en ny tråd med en situation som de vill 

berätta om. Läraren följer inte alltid upp elevens svar utan går vidare till 

nästa inlägg för återkoppling. Flera av trådarna hade kunnat utvecklas till 

längre diskussioner med tanke på att inte alla deltagare gett någon 

återkoppling.  

 

Självregleringsnivån är inriktad på elevens uppföljning av sin egen 

inlärningsprocess (Hattie, 2012). I uppgiften som eleverna skulle besvara 

ingick att beskriva arbetsinsatsen utifrån planering, genomförande och 

utvärdering. Flera av eleverna skriver att de tycker att de utfört sina uppgifter 

på ett bra sätt men förklarar inte vad de grundar den bedömningen på. Några 

elever anger att brukaren tackat dem för att de gjort ett bra jobb och grundar 

sin självutvärdering på deras utsaga. Det blir inte den nivå av återkoppling 

som Hattie (2012) beskriver. Det blir snarare så att eleverna tar berömmande 

ord och låter dessa styra utvärderingen av arbetsinsatsen. En sådan 

utvärdering kan få eleverna att tänka igenom vad de utfört och på vilket sätt 

det skett, vilket kan vara ett steg i den egna lärprocessen. I återkopplingen 

finns något exempel där läraren försöker få eleven att tänka vidare på vad 

hon gjort och ge en utförligare utvärdering av den egna insatsen. Men läraren 

får ingen respons på sin återkoppling. På den personliga nivån berör 
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frågeställningen personlig utvärdering och påverkan på lärande (Hattie, 

2012). Lärande sker i en process och när eleverna får hjälp genom 

återkoppling kan det leda till större självförtroende (Hattie, 2012). I studien 

beskriver eleverna hur de i flera fall fått ingripa i oväntade händelser och hur 

de själv tycker att de löst situationen på ett bra sätt. På så vis kan den 

positiva återkoppling de fått stärkt deras tro på att klara av saker på egen 

hand.   
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Sammanfattande diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning 

och studiens teoretiska utgångspunkter. Diskussionen tar sin utgångspunkt i 

syftet och de forskningsfrågor som studien grundas i. Presentationen sker i 

tre delar, först en diskussion av resultatet baserat på forskningsfrågor, 

därefter följer diskussion av metoden som följs av avslutande kommentarer 

och förslag till vidare forskning. Det som studien framförallt har velat lyfta 

fram är yrkeskunnande genom dialog med tre parter samt användningen av 

ett nätbaserat forum som redskap för en asynkron dialog där reflektion och 

återkoppling av yrkeskunnande sker i relation till pågående APL. 

Yrkeskunnande som synliggörs i elevernas reflektioner 
från sin APL 

Yrkeskunnande synliggörs genom elevernas reflektioner på sina inlägg och 

den efterföljande återkopplingen i den nätbaserade dialogen. Eleverna ska 

enligt den uppgift de blivit tilldelade beskriva vård- och omsorgsuppgifter 

och arbetsmiljöfaktorer från sin APL. Händelserna de lyfter fram från sin 

APL är antingen situationer där de kan tala om att de utfört en uppgift på ett 

bra sätt eller där de hamnat i en situation som är speciell och svår att hantera. 

Det är också tydligt att eleverna är angelägna om att ge en bra beskrivning 

eftersom de ska betygssättas. De berättelser som återger det relationella 

yrkeskunnandet är mer förekommande än de som beskriver rutinmässiga 

utföranden. Eleverna framhåller när de utfört en handling som brukaren är 

nöjd med och visar uppskattning för. Det blir en sorts kvitto på att uppgiften 

har blivit ombesörjd på ett korrekt sätt. Vi kan i flera forskningsresultat 

(Bennich, 2012; Törnkvist, 2004; Drugge, 2003) se att den relationella 

kompetensen betonas av de yrkesverksamma själva. En annan aspekt av 

yrkeskunnande som framkommer i kommunikationen berör den 

handlingsberedskap som lyfts fram i flera sammanhang (jfr Bisholt, 2012; 

Victor Tillberg, 2007).  

 

Elevernas beskrivningar innehåller de situationer som de själv väljer att 

återge och som därmed kan betraktas som speciella för vad varje elev 

upplevt under sin APL och vad de menar är viktiga aspekter av 

yrkeskunnande. De måste under sin utbildningstid få kunskaper om och ta 

del av alla de aspekter av yrkeskunnande som arbete inom vård- och 

omsorgsområdet kräver. När elevernas beskrivning och reflektion över 
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yrkeskunnande relateras till förmågor som innefattas i Ellströms (1992) 

kompetensbegrepp finns beskrivningar som stämmer överens med den 

indelning Ellström gör. Men det finns även förmågor i yrkeskompetensen 

och därmed yrkeskunnande som eleverna inte tagit med. Samarbetsförmåga 

är en del av yrkeskompetensen (Ellström, 1992) som endast beskrivs i ett 

fall. När en elev och en annan personal ska lägga en brukare för natten 

redogör eleven för deras gemensamma insatser.  

 

Ellströms (1992) indelning i sociala faktorer innefattar förmågan att leda och 

organisera arbetet. Att leda och organisera arbetet kan ske i det lilla formatet 

när personal skall hjälpas åt med en brukares insatser. Men eleverna nämner 

inget om denna del av yrkeskunnandet. Det kan bero på att det är självklart 

för dem att handledaren på APL-platsen är den som leder eleven. 

Personlighetsfaktorerna (Ellström, 1992) där självuppfattning ingår kommer 

fram i de beskrivningar där eleverna har utfört uppgifter på egen hand och 

fått beröm från brukare och handledare. Genom att skriva ner vad de varit 

med om ges eleverna en möjlighet att reflektera över vad de egentligen 

gjorde och hur det gick. Eleverna ger uttryck för att de agerat på ett korrekt 

och yrkesmässigt sätt vilket kan hjälpa dem att bygga sitt självförtroende och 

känna en säkerhet i att de behärskar utförandet. Eleverna beskriver hur de på 

olika sätt möter brukarna under sin APL. Några av beskrivningarna visar på 

positiva upplevelser där brukarna blivit glada för en promenad eller där de 

berömmer eleven för fina insatser. Men det finns också dem som berör det 

svåra i mötet där brukarna blivit aggressiva, ledsna eller betett sig avvikande. 

Byström (2013) nämner från sin studie, att en uppgift som samtliga 

undersköterskor uppfattade som svår var mötet med patienter och anhöriga.  

 

Uppdelningen av kompetensen i förmågor gör att de olika aspekterna av 

yrkeskunnande framträder. En svårighet med denna uppdelning var dock 

risken att även dela upp kunskapen och inte se de olika kunskapsformerna 

integrerade i de situationer som beskrivs (jfr Stevenson, 2006). Samtliga 

kunskapsformer behövs inom vården och i reflektionen kan de förenas och 

leda till en djupare förståelse av vårdandet och patientens situation 

(Ekebergh, 2015). Reflektion i en lärandesituation gör att vi omprövar 

kunskap och erfarenheter (jfr Lindberg, 2003; Ekebergh, 2015). Genom 

reflektionen bygger vi upp förmågan att pröva olika handlingsalternativ och 

göra bedömningar av hur vi ska tolka och handla i olika situationer. Eleverna 

beskriver flera situationer där de visar på behovet av en förmåga att kunna 

bedöma situationen och handla beslutsamt. För att eleverna ska kunna 

utveckla en förmåga att anpassa sitt arbete och handla flexibelt krävs att de 

kan identifiera situationen vilket förutsätter att de befunnit sig i dessa 

situationer flera gånger tidigare. Flera av eleverna i studien beskriver och 

reflekterar över händelser som de “hamnar i“ och inte var förberedda på 
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vilket också kräver en förmåga att kunna bedöma situationen (jfr Lindberg, 

2003). Genom elevernas beskrivning går det att förstå att de inte varit i en 

sådan situation tidigare och inte kan ha identifierat situationen. Deras 

reflektioner visar på att någon av dem lyckades lösa situationen på egen 

hand och någon annan tog hjälp av handledaren. Vid dessa tillfällen finns 

möjlighet att lära sig att anpassa, bedöma och identifiera oförutsedda 

händelser (jfr Lindberg, 2003). 

 

I elevernas beskrivningar går det att utläsa att de redan innan APL har ett 

kunnande som de lärt i den skolförlagda undervisningen. I exemplet med 

blodsockermätningen (s 70) anger eleven att det är intressant att få pröva det 

kunnande som de lärt i skolan, i ett yrkessammanhang. I enlighet med 

Kilbrink & Bjurulf (2013) behöver eleverna lära sig vissa kunskaper i skolan 

innan de kan delta i arbetsplatsförlagt lärande. Kompetensen prövas ständigt 

i nya situationer och det är i relationen med uppgiften som den kommer till 

användning (Ellström, 1992; Carlsson et al, 2007). Yrkeskunnande som 

eleverna lär i en skolkontext ser annorlunda ut än det yrkeskunnande de 

möter i en yrkeskontext. På arbetsplatsen får eleverna möjlighet att pröva de 

kunskaper de lärt i den skolförlagda undervisningen.  

 

Yrkeskunnandet inhämtas i olika steg och utvecklas under ett yrkesliv och 

det yrkeskunnande eleverna uppvisar är inhämtat under ca två års 

undervisning där arbetsplatsförlagt lärande ingått under 12 veckor hittills. 

Yrkeskunnandet byggs hela tiden på och lärandet fortskrider under hela 

yrkeslivet (Ellström, 1992; Selander & Selander, 2007). Lindberg (2003) har 

i sin studie intervjuat yrkeslärare som anger att yrkeskunnande inte går att 

utveckla under de tre år som en yrkesutbildning pågår. Det krävs två till tre 

år som yrkesverksam för att erhålla ett yrkeskunnande. Eleverna i denna 

studie hinner inte utveckla ett fullt yrkeskunnande och kan inte heller 

diskutera detta till fullo under fyra veckors APL men de får en inblick i 

yrkets mer specifika delar genom att lotsas in i praxisgemenskapen (jfr Lave 

& Wenger, 1991). Genom att skolan och arbetsplatsen kompletterar varandra 

stöds eleven i sitt lärande mot ett fullt utvecklat yrkeskunnande (jfr Kilbrink 

& Bjurulf, 2013). I den digitala dialogen byggs elevens egna erfarenheter av 

yrkeskunnande på med de kunskaper som övriga deltagare förmedlar. 

Återkoppling i den digitala dialogen 

Dialogen är central i en sociokulturell syn på lärande och i dialogen har det 

yrkeskunnande som eleverna reflekterat över fått återkoppling. Den digitala 

plattformen visar sig ha en betydande roll i studien som redskap för att 

mediera lärande av yrkeskunnande. Möjligheten för eleverna till reflektion 

tillsammans, både med andra som befinner sig i samma situation och med 
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erfarna yrkesutövare underlättas med en digital mötesplats. När 

yrkeskunnande som eleverna upplever på arbetsplatsen skrivs in i en digital 

dialog används även språket som ett redskap. Genom språket medieras de 

händelser som eleverna väljer att skriva ner. Genom användningen av 

språket tvingas vi välja och abstrahera. Vi väljer att beskriva händelser som 

vi uppfattar som intressanta i den situation och kontext vi befinner oss i (jfr 

Säljö, 2000). Detta kan vara förhållanden som har betydelse för vilket 

yrkeskunnande som eleverna väljer att skriva ner och reflektera över. Vad 

händer med elevernas yrkeskunnande när de ska formulera det i skrift? Finns 

det aspekter av yrkeskunnande som går förlorade när de verbaliseras? 

Studien försöker inte ge svar på dessa frågor men de är intressanta att 

utveckla vidare tankegångar kring.  

   

Den återkoppling som eleverna bidragit med har medfört att dialogen 

utvecklats vidare. Eleverna har genom sina frågeställningar fått flera 

relevanta yrkesspecifika situationer att lyftas fram och bli föremål för 

diskussion. Speciellt flera etiska dilemman som eleverna har 

uppmärksammat under sin APL och som de ställt sig frågande inför har fått 

återkoppling ifrån andra elever som upplevt liknande situationer. När 

eleverna deltar i utförandet av arbetsuppgifter och därefter tänker igenom 

vad de ska skriva ner i den digitala lärmiljön får de en möjlighet till 

reflektion över handlingen. Den skrivna dialogen medför att eleverna ges 

möjlighet att se en mening med att återge sina reflektioner när de får 

bekräftelse eller ifrågasättande från andra i gruppen. 

 

Responsen från lärarna var i vissa av grupperna mer utvecklad än i andra. 

Där läraren varit mer aktiv har även diskussionen kommit igång på ett annat 

sätt. Att läraren visar att hon har läst och ger återkoppling betyder mycket 

för att gruppen ska komma igång med sina kommentarer. Lärarens 

återkoppling har i flera studier visat sig ha en avgörande betydelse för 

elevers lärande (jfr Hattie, 2012; Lantz- Andersson & Säljö, 2014 ). I några 

av grupperna märks detta tydligt då eleverna inte verkar vilja ge någon 

återkoppling förrän läraren gjort sitt inlägg. En anledning till denna tvekan 

kan vara att eleverna är osäkra på om de skriver ”rätt” kommentarer. Dysthe 

(2003) påtalar också att lärarens aktivitet är av betydelse för om 

diskussionen blir långvarig eller ej. I vissa fall gör lärarens kommentar att 

det känns som att diskussionen avstannar. Läraren verkar ibland ha avvaktat 

elevernas kommentarer på inläggen. Dessutom kan tänkas att läraren också 

velat ge handledaren en möjlighet att vara före med sin återkoppling. I en del 

fall verkar det som att handledare och lärare väntar in varandra och att den 

ene inte vill föregripa den andres svar.  

För att en digital kommunikation med deltagande av tre parter som 

handledare, lärare och elever ska fungera fullt ut behöver samtliga bli mer 
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medvetna om vad som krävs av varje individ för att få en tillfredsställande 

lärgemenskap. För att ett kollaborativt lärande ska kunna utvecklas behöver 

eleverna hjälp med att lotsa diskussionen framåt. Både lärare och handledare 

kan hjälpa till med att ställa frågor och komma med förklaringar. Läraren 

måste dessutom se till att inget inlägg blir obesvarat. Den elev som inte får 

någon återkoppling kan snabbt förlora motivationen till att göra ytterligare 

inlägg och att kommentera andras. Både lärare och elever bär ansvar för att 

deltagarna ska kunna ta till sig de andras ord och för att ny kunskap ska 

kunna skapas (jfr Dysthe, 2003). För läraren är det en balansgång, att veta 

hur mycket hon ska interagera i kommunikationen. Om läraren är mycket 

aktiv i nätkommunikationen minskar möjligheterna till dialog mellan 

eleverna vilket kan påverka utsikterna till reflektion negativt (jfr Björck, 

2006). Tar läraren inte ansvar för lärprocessen och försöker föra dialogen 

framåt kan den å andra sidan avstanna (Hattie, 2012; Dysthe, 2003). 

 

I studien bekräftas att lärarens roll är av stor betydelse för att föra dialogen 

framåt. I de fall läraren inte gett någon respons verkar eleverna och även 

handledaren tveka inför att göra någon kommentar. I en digital lärmiljö har 

läraren möjlighet att följa dialogen och känna av när det är dags att 

interagera (jfr Coll et al, 2013). Lärarens roll är central när det handlar om 

att stötta elevernas arbetsprocess i digitala lärandesituationer. Andra studier 

visar att användningen av digitala verktyg har minskat lärarens interaktion 

med eleverna (Lantz-Andersson & Säljö, 2014; Kluge et al 2014). 

 

Intressant att notera i elevernas reflektioner är att de väljer att beskriva 

situationer de blivit förvånade eller upprörda över istället för att följa 

instruktionerna i uppgiften. Om lärarens bedömning av uppgiften styr dem i 

valet av inlägg så borde de följt instruktionen att beskriva insatsen utifrån 

planering, genomförande och utvärdering. Om eleverna fått skriva mer fritt 

om vad som händer allmänt under APL, som en slags dagboksanteckningar, 

hade utfallet av kommunikationen kunnat se annorlunda ut. Eleverna var 

också medvetna om att uppgiften skulle betygsättas och det märks att vissa 

elever är måna om att uttrycka sig på ett korrekt sätt medan andra skriver 

mer fritt om vad som händer. När en uppgift ska bedömas och betygssättas 

finns en risk att detta påverkar ett ömsesidigt lärande negativt genom att 

eleverna anpassar sig efter vad de tror är det ”rätta” att skriva (jfr Björck, 

2006). Å andra sidan, om styrning inte hade skett via uppgiften kanske inte 

alla de dimensioner av yrkeskunnande, som nu kunde synliggöras, hade 

kommit fram. Oavsett styrning av uppgift eller ej har en dialog mellan de tre 

olika parterna kommit igång och visar på att yrkeskunnande kan lyftas fram 

och bli genomlyst i en digital diskussion. 

Eleverna har fått i uppgift att beskriva vård- och omsorgsuppgifter som de 

kommer i kontakt med under sin APL. Flera beskrivningar är också utförliga 
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redogörelser för hur eleverna utfört en viss handling. Ett mer oväntat resultat 

är de olika händelser där eleverna reagerat på brukarens beteende eller 

personalens uppförande. Det visar att eleverna känt sig fria att skriva om vad 

som fångat deras uppmärksamhet och inte varit rädda för att ta upp mer 

kontroversiella delar av vad ett yrkeskunnande kan innehålla. Just dessa 

inlägg verkar ha väckt ett intresse hos övriga till att ge återkoppling i högre 

grad.  

 

Varför deltagandet var svagt från handledarna går endast att spekulera i då 

ingen uppföljning är gjord. Några av de elever vars handledare deltagit i den 

digitala dialogen, kom tillbaka till skolan och berättade att handledaren hade 

trott att hon endast skulle skriva en kommentar när just den elev som hon 

handledde skrev ett inlägg. I ett fall blev det så att eleven av någon anledning 

inte deltog i dialogen och därmed inte handledaren heller. En annan elev 

uppgav att hennes handledare inte vetat vad hon skulle ge respons på och 

därför endast skrivit någon enstaka kommentar. Deltagandet av handledarna 

var inte av den omfattning jag förväntat mig och det är därför svårt att dra 

generella slutsatser från det lilla material som det uppvisade. De 

kommentarer som förekom var flera av den art att de förklarade ett moment 

som någon av eleverna beskrivit att de utfört. För handledarens del är det 

också en svår sits när de märker att eleverna påpekar att personal inte 

fungerat bra på den APL-plats de varit. Handledaren kan mycket väl känna 

till personalen och vill då inte gå in och kommentera deras handlande. En 

större aktiv medverkan från framförallt handledarna hade gett ett mer 

tillförlitligt underlag. Däremot kan de inlägg och kommentarer som elever 

och lärare gav ge ett tillräckligt stort material för att kunna dra slutsatser 

ifrån.  

Metoddiskussion 

Studien baseras på vad som skrivs ner i en digital dialog. Detta sätt att 

kommunicera vid genomförandet av APL var nytt för samtliga deltagare. 

Elever och lärare fick sina datorer i skolans ”en till en”-satsning som startade 

höstterminen 2012 men de hade även sedan tidigare en vana vid att använda 

datorer i undervisningen. Handledarna var, enligt egen uppgift, inte vana vid 

att använda datorn för att kommunicera via en lärplattform. Lärarna har en 

annan vana än elever och handledare att ge återkoppling på elevuppgifter 

vilket framgår av deras inlägg i dialogen. Deltagarnas varierande vana vid att 

kommunicera digitalt och att ge återkoppling kan ha påverkat dialogens 

utveckling. Ur dialogen har framkommit flera aspekter av yrkeskunnande 

som eleverna väljer att beskriva och reflektera över. Hade samtliga deltagare 

varit mer vana vid att använda en digital dialog för att reflektera och 

kommentera kunde resultatet blivit ett annat.  



 

111 

  

 

Det var på mitt initiativ som deltagarna använde den digitala plattformen för 

att kommunicera. Samtliga var medvetna om att jag skulle läsa vad de skrev 

och att jag skulle använda resultatet i forskning, vilket kan ha påverkat 

resultatet.  Samtidigt var det lärarna som konstruerade uppgiften utifrån de 

kursmål som anges för kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Uppgiften skulle 

också betygssättas och resultatet ingå i det samlade betyget för hela kursen. 

Dessa omständigheter kan ha betydelse för vad som skrevs och hur dialogen 

utvecklades.  

 

Mitt intresse var inriktat på att undersöka vilka aspekter av yrkeskunnande 

som kommer till uttryck i en digital dialog och hur dessa blir återkopplade. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det empiriska material 

som studien grundas på. Analysmetoden möjliggjorde indelningen i 

kategorier som hjälpte mig att svara på syfte och forskningsfrågor. 

Analysmetoden har medfört att varje inlägg i dialogen har blivit 

genomarbetat och belyst genom det arbetssätt som förespråkas av Graneheim 

och Lundman (2004).  

 

Det resultat jag analyserat i studien ger en positiv bild av den digitala 

dialogen. En tolkning som kan göras är att jag som forskare gärna vill se att 

dialogen genererat lärande och kunskap. Det finns dock en del som varit 

mindre bra med dialogen. De handledare som deltog var mer eller mindre 

aktiva. I något fall blev det missförstånd angående när handledaren skulle 

göra kommentarer och i ett annat deltog inte eleven vilket medförde att inte 

heller handledaren deltog. Det kan finnas en spänning där handledaren 

upplever att hon måste vara säker på vad hon skriver eftersom det läses av 

flera elever och läraren. Jag tolkar handledarens låga aktivitet som en 

osäkerhet. Inte på vilka kunskaper hon har utan på vad hon ska skriva och ge 

för återkoppling till eleverna. Handledaren blir ju också granskad av läraren 

som i sin yrkesgärning är van vid att ge återkoppling på elevernas uppgifter. 

Det finns också en risk att eleverna hämmar varandra genom att de hamnat i 

en grupp där de känner sig i underläge eller upplever att de andra eleverna i 

gruppen är bättre kamrater. Ett exempel finns i en grupp där ett par av 

eleverna ivrigt hejar på varandra med uppmuntrande återkoppling. 

 

Ytterligare en detalj som kan problematiseras är att det inte anses troligt att 

eleverna berättar om de händelser som utfallit negativt för deras egen del. 

Inte heller att eleverna ger negativa kommentarer till varandra. Lärarna 

måste också vara återhållsamma i sin återkoppling för att inte lämna ut 

någon elev när de andra kan läsa vad som skrivs. Det kan också vara så att 

eleven vill lyfta fram det som är mer spektakulärt och av ”häftigare” karaktär 

när man vet att andra elever läser. När eleverna ska skriva och reflektera 
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skriftligt i den nätbaserade dialogen finns en möjlighet att det kan gynna de 

elever som har lättare för att uttrycka sig i skrift och missgynna elever med 

läs- och skrivproblematik. Inläggen i dialogen visar på skillnader i 

uttryckssätt hos eleverna men min bedömning är att det inte har betydelse för 

innehållet i vad de skriver om. Däremot skulle det kunna hämma elever med 

läs- och skrivproblematik att inte vilja skriva när flera i klassen läser vad de 

skriver. 

Avslutande kommentarer och förslag till vidare 
forskning 

Syftet med studien, var att undersöka vilka aspekter av yrkeskunnande som 

kommer till uttryck i en digital dialog. Det yrkeskunnande som framkommer 

är inte bara elevernas uppfattningar utan också de yrkesverksamma 

handledarnas och lärarnas, i många fall mer utvecklade yrkeskunnande. 

Genom återkopplingen har deras yrkeskunnande medierats och kunnat stärka 

eleverna i deras reflektioner över det yrkeskunnande de beskriver. Eleverna 

har ännu inte utvecklat det yrkeskunnande som beskrivs i olika teorier och 

forskningsrön (jfr Lindberg, 2003) men de har möjlighet att med hjälp av 

lärarens och handledarens bidrag i kommunikationen reflektera över både 

egna och andras upplevelser under APL. Dialogen påvisar att yrkeskunnande 

växer genom de olika rösterna som samspelar och ger varandra respons (jfr 

Bakhtin,1981; Dysthe, 2003). Möjligheten att kunna delge den kunskap och 

den samlade erfarenhet som varje elev har lärt sig genom att delta i arbetet 

och följa en handledare på de olika APL-platserna, kan medföra att eleverna 

känner mening med den uppgift de fått. De får en möjlighet att mediera 

vidare till de andra i den nätbaserade gruppen och visar att de själv lärt sig 

något som de dessutom kan dela med sig av. Den digitala lärmiljön 

möjliggör utvecklande av yrkeskunnande och genom det samarbetslärande 

och den återkoppling som uppstår kan den digitala dialogen medverka till att 

skapa ny kunskap. 

 

Studiens resultat kan relateras till tidigare forskning (jfr Aarkrog, 2006) som 

visar på vikten av reflektion i direkt anslutning till den praktiska 

erfarenheten på arbetsplatsen. Användningen av en nätbaserad dialog ger 

eleverna möjlighet att i direkt anslutning till APL reflektera över de 

arbetsuppgifter de kommer i kontakt med. Dessutom kan de reflektera över 

vad andra väljer att beskriva och återkoppla till varandra. Resultatet visar att 

eleverna beskriver och reflekterar över flera olika aspekter av yrkeskunnande 

från sin APL. Det som framförallt lyfts fram och får återkoppling är de 

situationer där avvikelser eller oväntade situationer uppstår. Situationer där 

eleverna visar att de reflekterar över sina värderingar, sin empati och etiska 
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överväganden dominerar bland deras inlägg. Elevers upprördhet som leder 

till reflektion och ifrågasättande av rutiner och hur brukaren blir bemött ger 

också återkoppling som ger eleven underlag för vidare bearbetning och 

eftertanke.  

 

En intressant vidareutveckling av denna studie skulle vara att ta reda på hur 

de olika deltagarna i studien uppfattat den digitala dialogen och på vilket sätt 

den bidragit till reflekterande av yrkeskunnande. Det skulle även vara av 

intresse att genomföra studien på ett annat yrkesprogram.  

 

Denna studie avser att ge ett bidrag till befintligt, relevant forskningsområde 

genom att den visar på betydelsen av att ge eleverna en möjlighet till 

reflektion i direkt anslutning till det arbetsplatsförlagda lärandet. Resultatet 

av studien syftar emellertid inte till att generalisera men föreslås användas 

som stöd för de yrkesutbildningar som vill utveckla en digital dialog som ett 

redskap för att möjliggöra reflektion över yrkeskunnande. Det samspel 

mellan elever, lärare och handledare i dialogen som redovisats i studien 

indikerar dessutom möjligheten till utökad samt förbättrad samverkan mellan 

skola och arbetsplats.  
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Summary 

Digital dialogue as a tool for development of vocational 
knowing  -  A study during workplace-based learning in a Health 
and Social Care Program in Upper Secondary School  
 

What aspects of vocational knowing do students see and become aware of 

when they perform their workplace-based learning (APL)? Vocational 

knowing is the focus of this study conducted in the Health and Social Care 

Program in an Upper Secondary School. The study uses a digital dialogue 

where students, teachers and professional supervisors describe, reflect and 

give feedback on the vocational knowing that students take part of in their 

APL. 

 

It has become increasingly important for students in vocational programs in 

upper secondary school to develop vocational knowing that make them 

employable. Part of the teaching takes place in workplace-based learning 

situations in which students are expected to "understand the professional 

culture and become part of the professional community at a workplace to 

develop a professional identity" (Prop 2008/09: 199). The school-based and 

workplace-based learning are two important components of education for the 

students to assimilate the vocational knowing required to practice and obtain 

a professional qualification (Prop 2008/09: 199). A greater synergy is also 

highlighted between the school-based education and the workplace-based 

learning in relation to vocational programs in secondary schools (SKOLFS 

2011: 144). 

 

To fully master a profession, to learn vocational knowing, engaging in 

professional practice and become part of the professional culture takes, 

according to existing research, several years (cf. Höghielm, 1998; Dreyfus & 

Dreyfus, 2000; Lindberg, 2003). The students that are participating in this 

study have completed half of their education in Health and Social Care 

Program and are beginning to develop their vocational knowing. The study 

took place during the time students participate in daily work within the 

municipal social and welfare activities where they are guided by a supervisor 

in the field.  

 

Vocational knowing can be analyzed from various aspects. Different 

perspectives emerge from analysing what the students describes and reflects 

on their vocational knowing as a novice than when the supervisor and the 
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teacher do as experts. Since no one can become an expert during training (cf. 

Dreyfus & Dreyfus, 2000) the school and the workplace have to complement 

each other to help students learn. It requires a continuous communication 

between teachers and supervisors. At the same time it requires the ability to 

reflect on how learning will be developed on the basis of previous 

experience (Kilbrink & Bjurulf, 2007). Reflection on the practical part of the 

training usually takes place in the school environment because it is difficult 

to provide time and space for reflection at workplaces (Aarkrog, 2006). By 

taking part of students' reflection on vocational knowing, we are likely to 

have a better understanding of how students look at what is happening in the 

workplace. The ability to directly write down their reflections and get a 

feedback on these could bring new insights to the students.  

 

One assumption for this study was that students should be able to take part 

of supervisors vocational knowing by reflection in a digital dialogue. A 

difficulty for the students is to transform the experience of the practical part 

of the training to the school-based and vice versa (Aarkrog, 2006). My 

interest in the potentialities of digital tools for learning leads me to study the 

online dialogue between students, teachers and supervisors where vocational 

knowing is the focus of reflection and feedback. My many years of 

experience as a teacher in the health and care field have made me aware that 

improved collaboration is needed between the school-based and work-based 

part of the training. Communication and collaboration between teachers and 

supervisors are emphasized in different ways with the message that these 

aspects are important in vocational programs (Kilbrink & Bjurulf, 2012). 

  

The purpose of this study was to investigate which aspects of vocational 

knowing that is expressed in a digital dialogue. The research was guided by 

the following questions: 

 

- What vocational knowing is made visible in the students written 

reflections from their APL? 

- What feedback is given in the digital dialogue and how does it 

contributes to the vocational knowing that students express? 

The theoretical framework of the study is based on a sociocultural 

perspective on learning and in particular connected to the orientation of 

Swedish research that is represented by Roger Säljö (2000). According to 

Säljö it is through communication and social interaction with other people 

that we come in contact with the outside world and take part of a prevailing 

culture. In this interaction, we can share experiences and develop knowledge 

with others. Learning and development takes place through participation in 
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social practices where beginners learn from the experienced and gradually 

approache the full mastery (Säljö, 2000). At first, the newcomer is entirely 

dependent on external support from those who are experienced but gradually 

develops an increasing autonomy in the vocational knowing. Learning takes 

place through social participation in a situated practice (Lave & Wenger, 

1991). It is created in space and time and in a mutual relationship between 

the actors. In the studied digital dialogue, there is a communication where 

vocational knowing is described, discussed and commented on. Students 

experience specific situations in a professional context in which they 

regarded as a beginner and novice (Dreyfus & Dreyfus, 2001). They are 

headed into the professional community with the support from a professional 

supervisor. In order to highlight the experience gained I use a digital 

environment for other students to be able to take advantage of these and 

compare with their own experiences and discuss and argue the data within. 

We become thinking and communicating people through participating in 

interactive processes (Säljö, 2000). 

 

A fundamental concept in socio-cultural perspective is mediation, derived 

from Vygotsky (1978). With the help of physical and linguistic tools the 

reality is mediated for us. We use these tools or artefacts to perceive and 

communicate with the world around us (Säljö, 2000). In a socio-cultural 

perspective people create tools that they use for their purpose. Mediation can 

be said to be help in the learning process and the tools we use mediate 

learning in different ways (Dysthe, 2003). In this study the computer, or 

more specifically a digital dialogue, is used as a tool for communication and 

learning. We use language as a tool to understand each other and learn from 

each other's beliefs. The descriptions of the various situations that students 

will take part of are mediated in the digital dialogue. Vocational knowing is 

a central concept in the study and Ellströms (1992) definition of professional 

competence is particularly interesting and provides an opportunity to 

examine the nature of vocational knowing in the dialogue. The study 

revealed the different aspects of vocational knowing that were made visible 

in the students' written reflections of their APL. The different dimensions of 

vocational knowing related to Ellströms (1992) competence concept gives a 

picture of what students in education choose to reflect on. Students’ 

reflections on vocational knowing did not differ significantly from what 

professional staff indicated as important. The contributions by Jean Lave and 

Etienne Wenger (1991) on situated learning were of value in this study, 

particularly in relation to the emphasis that learning takes place in a specific 

context.  

 

The data was collected from the asynchronous dialogue between students, 

teachers and supervisors in a defined forum on the Internet, Google Drive. A 



 

117 

  

specific task is designed to be completed during the period students perform 

their workplace-based learning. The students are attending the second year 

of a Health and Social Care Program in an Upper Secondary School. The 24 

students were divided into groups of three to five with one teacher and one 

supervisor participating in each group in the web-based dialogue. In total 

there were six groups participating. The digital dialogue opened for a direct 

reflection of the situations the students experience during the practical part 

of their education. The supervisors were thereby given the opportunity to 

share their professional expertise directly in the digital forum.  

 

Qualitative content analysis was used as a method of examining this web-

based dialogue and follows the contributions by Krippendorff (2004) and 

Graneheim & Lundman (2004). The structure of categories is the core of 

qualitative content analysis. A category is a group of content that share a 

commonality and answers the question ”what” and can be identified as a 

common thread throughout the codes. One category relates primarily to a 

descriptive level of content and can thus be seen as an expression of the 

obvious content of the text. A category often includes a number of sub-

categories with different levels of abstraction.  

 

Five categories emerged in the analysis of the data collection: relational 

knowing, knowledge of the care-recipients situation, knowing how to 

execute a task, emotion-related knowing and knowledge of the work 

environment. The categorization made by the students' descriptions of 

vocational knowing relate to Ellströms (1992) competence concept. Some 

categories may be related to several of the abilities that Ellström indicates 

and some of the categories may be part of the same competence concept. 

However, it is necessary at the division into varying abilities to take into 

account the different forms of knowledge needed to practice a vocation. The 

analyse of these results shows that several of the students in the present 

study describe and reflect on the situations that they "run in to" and which 

they were not prepared for. Through the students descriptions it is possible to 

understand that they have not been in this situation before and may not have 

correctly identified the situation. Their reflections show that some of them 

managed to resolve the situation on their own and some enlisted the help of 

the supervisor. These occasions will then show their ability to adapt, assess 

and identify unforeseen situations (cf. Lindberg, 2003). 

 

Valuable for this study was also the emphasis made by Stevenson (2006) 

concerning the danger in codifying  and sharing the knowledge. The risk lies 

in assuming that all knowledge can be verbalized resulting in that important 

information is omitted. Another danger is that vocational knowing is 

trivialized and that it decomposes so that the parts can be distinguished but 
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the whole is lost. We should not reduce the vocational knowing to be just the 

parts that are possible to express with words. There are aspects of tacit 

knowledge in the vocational knowing that can be lost when it is written in 

the digital dialogue. This should be considered when vocational knowing is 

transferred from one context to another. 

 

The study contributes to and equally confirms findings from existing 

research on the reflection in the context of workplace-based learning. Results 

of the study show that students describe and reflect on various aspects of 

vocational knowing from their APL. What is notable are the situations 

reflected upon, where deviations or unexpected situations arose. These 

events can be related to the affective knowledge according to Ellström 

(1992). Situations in which students demonstrate that they reflect on their 

values, their empathy and ethical considerations predominate among their 

descriptions and reflections. Treatment of the care recipient is part of the 

vocational knowing that is important in the social care and there are 

situations that describe the deviant behavior that attracted the interest of 

developing the dialogue.  

 

The feedback that was given in the digital dialogue contributed to the 

vocational knowing that students expressed. The feedback gave the students 

an insight into each other's APL and they had the opportunity to directly 

comment on the reflections of what occurred in the workplaces. Findings of 

this study much coincide with earlier research in relation to the value of 

feedback (cf. Aarkrog, 2006; Hattie & Timperley, 2007). When students' 

were upset it lead to reflection and questioning routines and how the care 

recipient will be responded to. It also provided feedback that gave the 

student a basis for further processing and reflection. Feedback given to these 

situations reaches a higher feedback level, the process level. The feedback 

that occurs upon reflection increases the ability to perform tasks or gain 

knowledge of the recipients' situation, especially when feedback is given on 

the task level. The feedback given by the students seemed in some cases, as 

when it is given as encouraging exclamation, to be spontaneous and given 

quickly after a post. Hattie (2012) shows in his study that encouraging 

feedback rarely leads to positive effects on learning. However, in the current 

study, it seems that the students after praise from the other students in the 

group felt spurred to dare go on writing. In this way, the encouraging 

feedback indirectly influenced the motivation to learn. The dialogue between 

the three parties worked well but greater activity from all would have been 

preferable. The study shows, however, that this kind of dialogue can support 

learning, not least through the feedback that occurred. The feedback gave the 

students an insight into each other's APL investments and they had the 
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opportunity to give a direct comment on the descriptions of what happened 

in the activity. 

 

This study contributes to existing research and emphasizes the importance of 

giving the students an opportunity to reflect in direct connection to 

workplace-based learning.  The study shows that a digital dialogue is 

suitable to use as a tool for developing vocational knowing. The interaction 

between students, teachers and supervisors also shows the possibilities to 

increase the collaboration between school and workplace. 
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Bilaga 1 
 

Skärmdump 

En skärmdump från web-kommunikationen visar den miljö som  

deltagarna möter i Google Drive.  
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Bilaga 2 
 

Uppgiften finns angiven i dokument i Google Drive och är en instruktion för 

hur samtliga deltagare ska hantera inlägg och kommentarer- 

 

 

APL-uppgift åk 2 

1. Beskriv vårduppgifter som du har utfört på din APL-plats. Beskriv 

dina arbetsinsatser utifrån planering, genomförande och utvärdering. 

2. Beskriv omsorgsuppgifter som du har utfört på din APL-plats. 

Beskriv dina arbetsinsatser utifrån planering, genomförande och 

utvärdering. 

3. Beskriv och diskutera faktorer som du upplever påverkar 

arbetsmiljön på din APL-plats. 

 

För elever: 

Du som elev ska börja med att besvara en av frågorna ovan.  

Därefter inväntar du kommentarer på ditt svar och får även själv 

kommentera de andras svar. De andra eleverna som är med i samma grupp 

som du ska också besvara frågorna och då måste du kommentera och ge 

reflektioner på deras svar. När en av dina frågor upplevs besvarad så går du 

till nästa och svarar på den. Tanken är att ni hela tiden är med och 

kommunicerar och skriver in sådant som ni är med om och undrar över eller 

har reflektioner kring under er tid på praktikplatsen. Detta är en obligatorisk 

praktikuppgift för alla elever. 

 

För handledare och lärare: 
Du som handledare och lärare skriver kommentarer till de uppgifter som 

eleverna besvarar. Som handledare skriver du utifrån din egen 

yrkeserfarenhet och det arbetssätt och förhållningssätt som gäller inom din 

verksamhet. 

 

Starta här 

Här skriver eleverna in sina svar på uppgifterna och så kommenterar ni 

varandras svar i kommentarsfältet till höger. Skriv gärna vems uppgift ni 

kommenterar så vi kan hålla ordning på alla olika kommentar 


