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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva, tolka och förstå vårdlärares 

upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammets 

vuxenutbildning. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med 

hermeneutiskt perspektiv.  

I resultatet framkom nio metaforer som konkretiserar vårdlärarnas upplevelse av arbetet. 

Metaforerna gestaltar distansformens betydelse för vårdlärarna och visade att vårdlärarna 

upplevde den egna erfarenheten som ett oumbärligt didaktiskt verktyg. Vårdlärarnas 

personliga egenskaper var av större betydelse än de tekniska hjälpmedlen. Vikten av att 

etablera en personlig relation med den studerande och att stötta och stärka den 

studerandes självkänsla förstods som centralt i vårdlärarnas arbete. Både det webbaserade 

samtalet och det fysiska mötet samt snabb återkoppling bidrog till att etablera en 

personlig relation, vilket främjar lärandet. Svagheter med distansformen var när språket 

inte räckte till, när den studerande hade begränsad studievana, brist på erfarenhet av vård- 

och omsorgsarbete samt tidsbrist. De flesta av vårdlärarna hade genomfört sina egna 

vårdlärarstudier på distans. Vårdlärarnas förförståelse, kompetens i flera ämnen med lång 

och bred yrkeserfarenhet, ett tydligt mål i form av en hög vård- och omsorgskvalitet, samt 

ett starkt intresse för att den studerande skulle lyckas, gjorde arbetet som distanslärare 

meningsfullt och betydelsefullt för de studerandes kunskapsutveckling.  

Nyckelord 

Vårdlärare, distansutbildning, vård- och omsorgsprogrammet, distansundervisning, 

distansstudier, hermeneutik 
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Abstract 

The overall aim of this study was to describe, interpret and understand nursing assistant 

teachers’ experience of working with distance learning for adult students within health 

and social care education. The study was conducted as qualitative interviews with 

hermeneutic theoretical perspective. 

The result indicated nine metaphors that concretize nursing assistant teachers’ perception 

of their work. The metaphors show the meaning of the distance learning for the teachers 

and that they regarded their own experience as an indispensable didactic tool. Nursing 

assistant teachers’ personal characteristics were more important than the technical aids. 

The importance of establishing a personal relationship with the student, to support and 

enhance the student's self-esteem were understood as central to the teachers work. Both 

the web-based conversation and the physical meeting along with rapid feedback helped 

establish a personal relationship, which promotes learning. Weaknesses in the distance 

form was when the language was insufficient, when students had limited study habits, 

lack of experience of care work and lack of time. Most of the nursing assistant teachers 

had themselves experience of distance learning from their own studies. Nursing assistant 

teachers’ pre-understanding, expertise in several subjects with extensive professional 

experience, a distinct aim to higher health-care quality, as well as a strong interest to see 

the students succeed, made the distance teacher role meaningful and important for the 

development of the students’ knowledge. 

Keywords 

Nursing assistant teacher, distance education, health and social care education, distance 

learning, distance studies, hermeneutics 
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Inledning 

Sveriges allt äldre och växande befolkning medför ett ökande behov av utbildad personal 

inom vård och omsorg. Prognoser visar att det år 2035 kommer saknas 160 000 personer 

med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå.1  

År 2011 kom Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal 

som arbetar i socialtjänstens äldreomsorg. Socialstyrelsen säger att äldre personer med 

behov av stöd och deras närstående ska bemötas med respekt av kunnig och kompetent 

personal, de ska kunna vara trygga med att personalen har den kompetens som krävs för 

att arbetsuppgifterna utförs med god kvalitet. Råden kring vilken utbildning som 

efterfrågas för att arbeta som vårdbiträde eller undersköterska är godkända kurser om 

1 100 poäng i vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma karaktärsämnen 

samt 300 poäng fördjupningskurser.2 Programfördjupningskurser är t ex inom ämnet 

Gerontologi och geriatrik, Psykiatri eller Sjukvård.3 

För att möta samhällets ökade behov av vård och omsorgsutbildad personal har 

distansutbildningarna blivit allt vanligare och även behovet av vårdlärare som arbetar 

med distansutbildning, helt eller som en del av sitt arbete. I denna uppsats har jag 

intresserat mig för vårdlärarna som arbetar med distansundervisning. En yrkesutbildning, 

kan man lära sig det med distansstudier? I distansarbetet sker undervisningen under vissa 

betingelser som att den mesta kommunikationen sker via det skrivna ordet i en 

webbaserad lärplattform. I distansundervisning träffar du de studerande ibland eller inte 

alls. I exempelvis ämnet Vård och omsorg ska undervisningen behandla observation, 

behandlingar, kontroller och provtagning.4 Hur arbetar man med de momenten i en 

                                                 

 

1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Risk-for-kraftig-personalbrist-inom-varden/ hämtad 2015-11-26 kl. 

16:28 

2 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18524/2011-12-9.pdf hämtad 2015-11-24 kl. 10:02 s. 

1-3 

3 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-

examensmal/vard-och-omsorgsprogrammet  hämtad 2015-11-26 kl. 17:28  

4 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-

amnesplaner/subject.htm?subjectCode=V%C3%85R 2012-06-28 kl. 11:17 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Risk-for-kraftig-personalbrist-inom-varden/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18524/2011-12-9.pdf%20hämtad%202015-11-24%20kl.%2010:02
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/vard-och-omsorgsprogrammet%20%20hämtad%202015-11-26%20kl.%2017:28
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/vard-och-omsorgsprogrammet%20%20hämtad%202015-11-26%20kl.%2017:28
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=VÅR
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=VÅR
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distansutbildning? Vilken kvalitet håller distansutbildning inom vård och omsorg? Vad 

betyder distansformen för vårdlärarna?  

Jag har intervjuat vårdlärare som arbetar med distansutbildning inom vuxenutbildningens 

vård- och omsorgsprogram. Vårdlärarna som intervjuats kommer från professioner som 

sjuksköterska, barnmorska, socionom och arbetsterapeut. Frågor jag speciellt kommer 

fokusera på är: Hur är det att arbeta som vårdlärare med distansundervisning på vård- och 

omsorgsprogrammet? Hur påverkar distansformen lärarnas pedagogiska och didaktiska 

överväganden? Vilka styrkor och svagheter ser vårdlärarna med distansformen? Hur ser 

vårdlärarna på sig själva i sitt yrke? Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva, tolka 

och förstå vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansutbildning. Mitt teoretiska 

perspektiv är hermeneutik. 

 

Bakgrund 

Framväxten av distansutbildning 

Traditionellt riktar sig distansutbildning till vuxna men även till barn och ungdomar som 

av olika skäl inte kan delta i den reguljära undervisningen.5 Distansutbildning ses 

vanligen som ett alternativ när närutbildning med klassrumsträffar av olika skäl inte kan 

väljas.6 Med ökade behov på utbildad personal inom olika områden, inte minst inom vård 

och omsorg är vuxnas lärande viktigt.7 Rörlighet på arbetsmarknaden gör också att 

människor under sitt yrkesliv behöver utbilda sig flera gånger till nya arbetsuppgifter. För 

vuxna är ofta arbetet, familjen och fritiden någon som värdesätts högt och att kunna 

kombinera det med studier i en flexibel studieform som distans är för många en 

förutsättning för att kunna studera. Enligt skolverket ska utgångspunkten för 

vuxenutbildningen vara den enskilde elevens behov och förutsättningar.8 Ett av dessa 

                                                 

 

5 Falk, Else-Maj (1999) Lärare tar gestalt: en hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på 

distans. Acta Universitas Upsaliensis. Uppsala Studies in Education s. 32 

 
6 a.a. s. 34-35 

 
7 a.a. s. 33-35 

8 Skolverket. (2015) Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

Stockholm: Elanders s. 5 
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behov för vuxna studerande kan t ex vara att studierna utformas så att det är möjligt att 

vid sidan om studierna arbeta för att försörja sig och sin familj.  

 

Till skillnad från klassrumsundervisning med undervisning oftast dagtid, kan 

distansstudier äga rum när som helst på dygnet under veckans alla dagar. Genom att välja 

distansstudier kan vuxna studera på heltid, kombinera studierna med arbete och slipper 

resorna. Detta ger en flexibilitet för var och hur lärandet äger rum men innebär också 

vissa begränsningar när det gäller t ex att träna på praktiska moment. Den sociala 

interaktionen då man träffar lärare och studiekamrater fysiskt begränsas också.  

 

Internationellt sett är The Open University världsledande vad gäller lärosäten för 

distansstudier.9 OU är beläget i Milton Keynes i Storbritannien och är Storbritanniens 

enda universitet som är helt tillägnad distansutbildning. Antalet studenter är ca 180 000, 

som framför allt kommer från Storbritannien och Irland men också från andra länder i 

Europa. Open University ger utbildningar och fristående kurser inom en rad områden i 

humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap och teknik, inklusive 

omvårdnad, hälsovård och äldrevård. 

 

I Sverige finns en lång tradition av folkbildning och livslångt lärande. En form av 

vuxenstudier som banade väg för dagens distansstudier är Hermods brevskola.10 Hermods 

korrespondensinstitut, Hermods brevskola, grundades av Hans Hermod Svensson år 1898 

och gav yrkesinriktade kurser i bokföring, maskinritning, traktorskötsel men också 

juridik, musik, språk och ekonomi. Uppgifter sändes med papperspost till studenten som 

skickade tillbaks svaren för rättning och bedömning av extraknäckande lärare och 

skrivningsrättare. Även läromedelsförfattare var knutna till brevskolan. Hermods vision 

var att alla, även landsbygdens barn, skulle ges möjlighet till utbildning inom områden de 

hade fallenhet för. Många människor i Sverige bodde vid den här tiden på landsbygden 

och kurserna blev snabbt populära tack vare tillgängligheten. De flesta gymnasier låg i 

städerna. År 1958 fick Hermods brevskola examensrätt för student- och realexamen. Det 

sägs att fyra miljoner svenskar någon gång har läst en kurs på Hermods.11 Många företag 

                                                 

 

9 http://www8.open.ac.uk/about/main/ hämtad 2014-01-11 kl. 10:51 

10 Vägval i skolans historia, årgång 3, nummer 4, 2003/ hämtad 2015-11-24 kl. 11:07 från 

https://www.ibl.liu.se/medarbetare/fejes-andreas/bild/publikationer/1.74354/kvallsgymnasier_-

_resultatet_av_ett_vagval_i_vuxenutbildningens_historia_-_vagval_i_skolans_historia.pdf  

11 http://xn--fretagsamheten-vpb.se/Entreprenorer/Entreprenorer/Hans-Svensson-Hermod/ hämtad 2015-11-24 kl. 10:56 

http://www8.open.ac.uk/about/main/
https://www.ibl.liu.se/medarbetare/fejes-andreas/bild/publikationer/1.74354/kvallsgymnasier_-_resultatet_av_ett_vagval_i_vuxenutbildningens_historia_-_vagval_i_skolans_historia.pdf
https://www.ibl.liu.se/medarbetare/fejes-andreas/bild/publikationer/1.74354/kvallsgymnasier_-_resultatet_av_ett_vagval_i_vuxenutbildningens_historia_-_vagval_i_skolans_historia.pdf
http://företagsamheten.se/Entreprenorer/Entreprenorer/Hans-Svensson-Hermod/
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vände sig också till Hermods för vidareutbildning av anställda och vuxna i arbetslivet fick 

möjligheten att utbilda sig utan att studierna och arbetsuppgifter kom i konflikt med 

varandra. Flera kunde utbilda sig som annars inte hade praktisk möjlighet.12 

 

En annan svensk utbildningsinstitution för vuxenstuderande är Arbetarnas 

bildningsförbund, ABF. ABF är Sveriges största och äldsta studieförbund och tolkar 

rätten till ett livslångt och livsvitt lärande som människors möjligheter att leva ett rikt liv i 

en levande demokrati. I ett föränderligt samhälls- och arbetsliv är det livslånga lärandet 

en avgörande jämlikhetsfråga. Det livsvida lärande betonar lärandets många arenor med 

olika perspektiv, ökad tillgänglighet och en respekt för olika slags kunskap, både formell 

utbildning, folkbildning och vardagslärande. ABF menar att Vuxenutbildning är ett 

kraftfullt redskap för att överbrygga kunskapsklyftor och skapa ett mer jämlikt 

samhälle.13  

 

De pedagogiska tankarna bakom distansutbildning 

Tillbaks i tiden har lärarens huvudsakliga uppgift varit att staka ut målen i utbildningen 

samt att kontrollera att den studerande nått målen.14 Denna aspekt gjorde att viktigaste 

frågan i undervisningen handlade om hur läraren på bästa möjliga sätt kan överföra 

kunskap till den studerande och bedöma vem som lärt sig bäst. Nuförtiden ses inte längre 

läraren som huvudkällan till kunskap utan har en mer stödjande roll för den studerandes 

lärande.15 Det är inte läraren som bestämmer när och hur studieaktiviteten ska ske utan 

den studerande som aktivt styr över sitt lärande, söker information och reflekterar över 

sin lärandeprocess. Förmåga att söka och handskas med kunskap är viktigare än själva 

kunskapen.16 

 

                                                 

 

12 Holmberg, Carl (1998). På distans – utbildning, undervisning och lärande, kostnadseffektiv distansutbildning. SOU 

1998:83. Hämtad 2015-11-25 från http://data.riksdagen.se/fil/5485A770-D925-4C8C-98F5-30743798E687 s. 10 

13 http://www.abf.se/Om-ABF/Ideprogram/Livslangt-larande/hämtad 2012-09-21 kl. 13:33 

14 Wännman, G. & Östlund, B. (2001) Ny roll, ny kompetens för distansläraren. i Gisselberg, M. (red) 

 Distanslärare och Distanslärande -En antologi. Distansutbildningsmyndigheten Rapport 6: 2002. Kristianstad 

15 Diaz, D.P. (2000) i Olsson, U. (2007) Flexibel utbildning - för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs. 

Avhandling. Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten s. 15 

16 Olsson 2007, s. 22 

http://data.riksdagen.se/fil/5485A770-D925-4C8C-98F5-30743798E687
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År 1995 tillsatte regeringen en utredning för att undersöka hur distansmetoder kan 

främjas inom Komvux och högskolan. Utredningen visade att fysiska studieträffar 

minskar öppenheten men kan inte undvaras helt. Distansstudier kräver mycket disciplin 

och ansvar av den studerande men också att lärarna ger mycket stöd genom utvecklad 

återkoppling. Distansutbildning fordrar läromedel som inbegriper lärarnas närvaro och på 

så vis skapar ett nätbaserat didaktiskt samtal. En god förutsättning för distansstudier är 

också att studiegrupper byggs upp där de studerande för ett lärande samtal med varandra. 

Det behövs även lärarledd undervisning och att den förläggs på tider då den som parallellt 

med studierna arbetar kan komma till skolan.17 Det är också klart att it-tekniken främjar 

möjligheten till interaktion och olika arbetssätt i distansutbildning.18 

 

Fram till 1980-talet var tanken bakom distansutbildning att den var kompensatorisk men 

sedan 1990-talet ska distansutbildning även höja kompetensen inom ett område där 

utbildningsnivån är låg.19 Ett exempel på det är vård- och omsorgsprogrammet som ska 

förse landsting och kommuner med utbildad personal till socialtjänst och hemsjukvård. 

En satsning som nyligen gjorts för att höja kompetensen och behovet av utbildad personal 

inom äldreomsorg är Omvårdnadslyftet. Regeringen avsatte år 2011-2014 mer än fem 

hundra miljoner kronor till satsningen på Omvårdnadslyftet med syfte att stärka 

kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.20 Det innebar i 

hög grad att personal inom kommunerna och privat regi som saknade behörighet som 

undersköterska fick ta del av denna utbildningssatsning och för många innebar det just 

distansstudier. 

Det finns en ekonomisk lönsamhet i att lärandet inte kräver särskilda utbildningslokaler 

att studera i. Lärarna kan också sitta var som helst och arbeta. Inga yttre ramar sätter 

gränser för antal studieplatser och de studerande kan fortsätta arbeta. Det är ett flexibelt 

lärande där den studerande själv väljer takt och engagemang. Men det kräver en hög 

arbetskapacitet och stark motivation hos den studerande.21 Distansundervisningen bygger 

                                                 

 

17 Falk, s. 37 

18 SOU 1998:57 Utvärdering av distansutbildning med IT-stöd. s. 91 

19 Rubensson, K. 1996 och Åström 1998 i Falk 1999 s. 32-33 

20 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19737/2015-2-43.pdf s. 7/ hämtad 2015-12-23 kl. 

12:25 

21 Falk, s. 38 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19737/2015-2-43.pdf
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på att den studerande är aktiv och tar ansvar för sina studier.22 Det kräver också en extra 

noggrann planering för lärarna eftersom utrymmet för att improvisera är mycket mindre 

än vid klassrumsundervisning. Vid distansundervisning är brister i planeringen svåra att 

reparera under kursens gång. Det krävs omfattande förberedelser att utveckla en 

stimulerande lärandemiljö för distansstudenter. I distanslärarnas förberedelser ingår 

planering kring kursinnehåll, hur material och undervisning ska organiseras, på vilka sätt 

interaktionen mellan lärare och studerande ska läggas upp. Samt hur de olika teknikerna 

att förmedla undervisningen ska användas.23 

Frågor som är centrala i webbaserad pedagogik är t ex att skapa förutsättningar till nära 

kontakter, både mellan studerande samt mellan lärare och studerande. Grupparbete, att de 

studerande arbetar tillsammans även när de inte träffar varandra. Dialog, reflektion och 

att relatera till förförståelse är viktigt, att ta till vara på vuxnas erfarenheter. Samt att 

lärarna ger snabb och tydlig feedback.24 

 

Kännetecken distanslärande 

All form av undervisning bygger på en interaktion mellan elever och lärare.25  Vad som 

kännetecknar distanslärande och distansundervisning är att lärare och studerande är 

fysiskt åtskilda. Interaktionen mellan lärare och den studerande och de studerande 

emellan upprättas på andra sätt än i klassrummet, t ex genom kontakt på 

utbildningsplattform, chatt, datakonferens, e-post, telefon mm.  Vanligtvis träffar läraren 

den studerande på skolan vid kursintroduktion, prov och handledda studieträffar, men 

många läser också helt på distans och kommer rent fysiskt aldrig till skolan.   

I all undervisning, oavsett om utbildningen ges på distans eller som närlärande, ska fokus 

                                                 

 

22 www.use.umu.se/.../14/14957_distansundervisningsuppdrag.pdf hämtad 2012-05-20 10.00 s. 4 

23 a.a. s. 32 

24Johansson, D. & Bränberg, A. (2009) Hur startar man ett helt nätbaserat utbildningsprogram? Datoranvändning/e-

learning som exempel på första kurs på ett program. Tankar bakom, hur kursen utvecklas och resultat från kursen. I 

Lindenius, E. (Red.) Undervisning på tvären: Student och lärarerfarenheter. Den nionde universitetspedagogiska 

konferensen, 25-26 februari 2009. s 93-104. Umeå universitet. Universitetspedagogiskt centrum. (skriftserie från 

Universitetspedagogiskt centrum. Nr 2010:1 s 96 hämtad på 

http://www.upl.umu.se/digitalAssets/59/59727_konferensrapport-2009_v2.pdf 2015-12-01 kl. 10:52  

25 www.use.umu.se/.../14/14957_distansundervisningsuppdrag.pdf hämtad 2012-05-20 kl. 10:00 

http://www.use.umu.se/.../14/14957_distansundervisningsuppdrag.pdf%20hämtad%202012-05-20%2010.00
http://www.upl.umu.se/digitalAssets/59/59727_konferensrapport-2009_v2.pdf
http://www.use.umu.se/.../14/14957_distansundervisningsuppdrag.pdf%20hämtad%202012-05-20%20kl.%2010:00
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vara på möten mellan studerande samt mellan studerande och lärare.26 Lärarens uppgift är 

att handleda och visa studenterna olika vägar i sin lärandeprocess genom att låta den 

studerande upptäcka fenomen, ta del av och bearbeta information som kan omvandlas till 

kunskap, som den studerande gör till sin egen. Kunskap är inte något som läraren lämnar 

över som en gåva till studenten.27 All undervisning vare sig den sker i klassrum eller på 

distans kräver planering och förberedelser. En viktig skillnad mellan klassrum och distans 

vad gäller lärarnas arbete är att vid klassrumsundervisning ligger planeringsarbetets fokus 

på tid som lärare och studenter är tillsammans. I distansutbildning ligger fokus istället på 

den tid som lärare och studenter är åtskilda och då är en bra studiehandledning är viktig.28  

 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som består av programgemensamma 

kurser inom vård och omsorgsämnen och ger de grundläggande kunskaper som krävs för 

att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, 

psykiatri och med funktionshindrade. Programmet kan också ge grundläggande 

högskolebehörighet och särskild behörighet för att till exempel studera till 

sjuksköterska.29 På gymnasieskolan ingår tillsammans med de programgemensamma, 

kärnämnen som sätts ihop till en gymnasieexamen med vuxenstuderande ofta enbart läser 

de programgemensamma kurserna och ibland svenska 2. För att vara behörig att söka 

tjänster som undersköterska kräver de flesta arbetsgivare minst 1350 poäng vård och 

omsorgskurser, varav minst 300 poäng ska vara fördjupningskurser inom någon av 

yrkesutgångarna Äldreomsorg, Akutsjukvård, Psykiatri, Funktionsnedsättning eller 

Friskvård och hälsa.   

Den som vill studera på vård- och omsorgsprogrammet söker utbildningen via sina 

hemkommun som i sin tur har avtal med en eller flera utbildningsanordnare. 

Utbildningsanordnaren lägger upp vård- och omsorgsutbildningen genom att sätta ihop 

paket av aktuella kurser som sökande väljer mellan. Utbildningen bedrivs reguljärt med 

                                                 

 

26 SOU 1998: 83 s 94 i Falk, s. 36. 

27 Wännman Toresson, G. & Östlund, B. s. 31 

28 Holmberg, s. 47 

29 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/vard-och-

omsorgsprogrammet hämtad 2012-10-04 kl. 19:39 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/vard-och-omsorgsprogrammet
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/vard-och-omsorgsprogrammet
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lärarledda lektioner och tidsbestämd ofta till tre terminer, flexibelt eller på distans. Vid 

flexibelt lärande följer den studerande vissa obligatoriska studieträffar med lektioner och 

metodövningar men läser en mycket av kurserna på distans. Vid distansstudier arbetar 

den studerande utifrån en studiehandledning, ofta via lärplattformen med merparten av 

uppgifter på datorn och kontakt med läraren digitalt. Vissa praktiska moment utförs på 

skolan samt att Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs i vissa kurser. 

Inom programmet ges teoretiska kunskaper och praktiska i form av APL30. Vanligen läggs 

APL i kurserna Vård och omsorgsarbete 1, ibland även Vård och omsorgsarbete 2 samt i 

fördjupningskursen på 200 poäng, t ex Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet, 

Psykiatri eller Socialt arbete.  

 

Villkoren för distansutbildningens lärande  

Styrdokument 

 

Hur ser villkoren för distansutbildningens lärande ut?  

Enlig skollagen ska vuxnas erfarenheter, kunskaper och kompetens som de skaffat sig på 

olika sätt, t ex i utbildning, på arbetsplats, i hem och föreningsliv tas tillvara för att 

utbildningen vidare inte ska bli onödigt lång.31 Det innebär att studerande som tidigare 

läst vård och omsorgsämnen eller motsvarande och kanske även har arbetserfarenhet från 

vård och omsorg kan validera32 någon kurs eller delar av en kurs. 

Undervisningen vid distansutbildning ska ha samma mål och i övrigt vara likvärdig med 

den som sker i skolan. Materialet ska vara utformat så att det överbryggar det fysiska 

avståndet. Det är också viktigt att upplägget av undervisningen möjliggör för den som 

undervisar på distans att kontinuerligt följa elevens kunskapsutveckling. För att underlätta 

                                                 

 

30 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl hämtad 2015-10-26 kl. 13:14 

31 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/om-vuxenutbildning/validering 2012-10-07 kl. 12:23 

32 Validering är enligt skollagen … en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och 

erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Skollag 

(2010:800) kap 20, 32 § http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

2010800_sfs-2010-800/#K20 hämtad 2012-10-07 kl. 12:13  

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/om-vuxenutbildning/validering
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för eleven att tillgodogöra sig innehållet undervisningen ska eleven introduceras i 

arbetssättet så att eleven behärskar informations- och kommunikationsteknik.33  

Enligt skollagen (2010:800) ska dessa regler tillämpas på all vuxenutbildning som 

påbörjas efter 1 juli 2012. 

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan (ISP) som ska innehålla uppgifter 

om den enskildes utbildningsmål, samt planerad omfattning av studierna.34 Vårdläraren 

träffar den studerande för ett introduktionssamtal där kartläggning av tidigare studier görs 

och mål med studierna som ligger till grund för den individuella studieplanen, ISP:n. Den 

individuella studieplanen blir ett levande dokument som den studerande är ansvarig för 

snarare än en pappersprodukt i en pärm eller datafil. Den studerande görs delaktig. 

 

Distansutbildning inom vård 

På senare år har vård- och omsorgsprogrammet använts som politisk verktyg för att 

minska arbetslöshet men framför allt för att tillgodose omsorgens stora behov av utbildad 

personal. Satsningar som Omvårdnadslyftet där vårdbiträden anställda inom kommunen 

haft möjlighet att läsa upp in kompetens till undersköterskan med distansformen som en 

växande studieform. Dels som arbetsmarknadsåtgärd på uppdrag av arbetsförmedlingen. 

Men också som Komvux har anammat distansstudier som ger flexibilitet då som tidigare i 

arbetet beskrivits det föränderliga samhällets krav på utbildad personal inom olika 

områden, inte minst inom vård och omsorg och sjukvård där personalbristen är stor. 

Vuxna behöver under sitt liv utbilda sig kanske flera gånger och då krävs en flexibilitet i 

utformningen av dessa studier.  

Även andra vårdutbildningar ges på distans t ex. utbildningar till sjuksköterska både på 

grundnivå och till specialistsjuksköterska som barnmorska, röntgensjuksköterska, 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, anestesi, ambulans, onkologi 

och distriktssköterska.35 

                                                 

 

33 www.use.umu.se/.../14/14957_distansundervisningsuppdrag.pdf hämtad 2012-05-20 kl. 10.00 s. 9 

34 a.a. s. 9 

35 http://www.distansutbildningar.se/sjukskoeterska___154__.html?page=2 hämtad 2015-04-28 kl. 11:32 

http://www.use.umu.se/.../14/14957_distansundervisningsuppdrag.pdf%20hämtad%202012-05-20%20kl.%2010.00
http://www.distansutbildningar.se/sjukskoeterska___154__.html?page=2
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Vårdlärarnas utbildning 

Flera blivande vårdlärare läser sin utbildning på distans, antingen på hel-eller halvfart. 

Vid halvfartsstudier på distans till vårdlärare läses två kurser under en termin på 

tillsammans 15 hp med 3-4 campusförlagda träffar. De campusförlagda dagarna med 

seminarium är obligatoriska. Vid helfartstudier läses två kurser parallellt och totalt 30 hp 

per termin. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) lägger den studerande ut under 

terminen tillsammans med sin handledare på den skola VFU:n görs. 

Vårdlärarstuderande får ofta redan under utbildningen arbete som vårdlärare, eller att de 

börjat arbeta som vårdlärare och sedan sökt utbildningen. Många vårdlärare arbetar också 

parallellt med sina studier också inom sin ”gamla” profession.36  Traditionellt har de flesta 

vårdlärare haft bakgrund som sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Men hösten 1998 startade vid Sahlgrenska akademin i Göteborg en ny 

högskoleutbildning Vård och omsorg, som inte enbart var öppen för sjuksköterskor utan 

också gjorde det möjligt för undersköterskor att läsa in akademiska poäng i vård och 

omsorg, samt en kompletterande pedagogisk utbildning till vårdlärare.37 

 

De behörighetskrav som gäller för den vårdlärarutbildning som nu hålls vid Stockholms 

universitet, Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, Lärarexamen mot ämnen inom 

vård, hälsa, omsorg, 90 högskolepoäng, kräver Högskoleutbildning om minst 120 

högskolepoäng inom ämnesområdet vård, hälsa eller omsorg/socialt arbete samt minst två 

års yrkeserfarenhet inom området vård, hälsa eller omsorg/socialt arbete.38 Det finns 

också möjlighet att söka en utbildning om 180 högskolepoäng till yrkeslärare inom vård 

och omsorg. Kurserna består både av yrkesrelevanta kurser och inom det allmänna 

utbildningsområdet. Alternativ finns också för de som har 90 högskolepoäng inom ett 

yrkesområde att söka den kompletterande lärarutbildningen som fortfarande är på 90 

                                                 

 

36 http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.95633.1342517972!/menu/standard/file/V%C3%A4lkomstbrev%20-

%20v%C3%A5rdl%C3%A4rutb%20-%20nyb%C3%B6rjare%20halvfart%20ht%2012.pdf  hämtad 2014-12-21 kl. 

15:20 

37 http://www.ka.se/index.cfm?c=36320 hämtad 2012-10-13 kl. 21:28 

38 http://sisu.it.su.se/search/show_education_info/17218?area=7 hämtad 2012-10-07 kl. 11:22 

 

http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.95633.1342517972!/menu/standard/file/V%C3%A4lkomstbrev%20-%20v%C3%A5rdl%C3%A4rutb%20-%20nyb%C3%B6rjare%20halvfart%20ht%2012.pdf
http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.95633.1342517972!/menu/standard/file/V%C3%A4lkomstbrev%20-%20v%C3%A5rdl%C3%A4rutb%20-%20nyb%C3%B6rjare%20halvfart%20ht%2012.pdf
http://www.ka.se/index.cfm?c=36320
http://sisu.it.su.se/search/show_education_info/17218?area=7


17 

 

 

högskolepoäng med kurser inom det allmänna utbildningsområdet. Då blir examen i 

enbart detta ämne.39  

 

Än så länge är yrkeslärare undantagna kravet på lärarlegitimation.40 Men 

legitimationskravet finns på många skolor och skolverket kommer inom några år att 

kräva det. De vårdlärare som nu läser till vårdlärare blir behörig endast i de ämnen han 

eller hon har i sin tidigare utbildning och yrkeskunnande. Många har själva erfarenhet av 

distansutbildning och är vana vid det. Man känner igen sig och ser fördelar med att man 

kan fortsätta arbeta, kanske slipper studielån och står både till arbetets och familjens 

förfogande samtidigt som studierna bedrivs. Att studera på distans men också att arbeta 

som distanslärare om du arbetar hemifrån, vilket i för sig blir alltmer sällsynt då flera och 

fler utbildningsanordnare har fysiska lokaler, innebär att du är anpassningsbar och 

ständigt tillgänglig från flera olika håll. 

 

Tidigare forskning 

Tidigare studier om distansutbildning visar att det är viktigt att studerande i distansstudier 

känner en känslomässig koppling till studierna, motivation och meningsfullhet samt har 

en målsättning med studierna. Man kan se en tydlig koppling mellan studieresultat, 

disciplin och att avsätta tid för studierna. Att ha kunskap om tekniken som ett hjälpmedel 

har också stor betydelse för studieresultatet vid distansstudier.41 

En annan studie om E-learning, elektroniskt lärande skulle kunna ersätta traditionell 

undervisning visar fördelarna med att studera med en digital lärplattform som bas. Att 

studera elektroniskt på distans ger ökad möjlighet till individualisering, låga 

materialkostnader och material som är lätt att uppdatera. Svåra begrepp kan förklaras med 

en kombination av text, bild, ljud och film. E-learning, gör det möjligt för eleverna att ta 

större ansvar för sin inlärning. De studerande kan arbeta i sin egen takt, få snabb 

                                                 

 

39 http://sisu.it.su.se/search/info/L%C3%84RAB/KPU2 2014-09-29 kl. 17:03 

40 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/fragor-och-svar-om-lararnas-

behorighetsstatistik-1.224521 hämtad 2014-12-21 kl. 15:32 

41 Anbring, O. & Dahlén, E. (2015) Distansstudier något för alla? En kvalitativ studie om elevers förutsättningar att 

studera på distans på gymnasienivå. Göteborg: Kandidatuppsats. Göteborgs universitet. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38510 hämtad 2015-10-26 kl. 10.37 ss. 46-47 

http://sisu.it.su.se/search/info/L%C3%84RAB/KPU2%202014-09-29
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/fragor-och-svar-om-lararnas-behorighetsstatistik-1.224521
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/fragor-och-svar-om-lararnas-behorighetsstatistik-1.224521
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38510%20hämtad%202015-10-26%20kl.%2010.37
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återkoppling och utbildningen kan i hög grad individanpassas. Nackdelar är att den 

sociala miljön med kommunikation och interaktion med kurskamrater och läraren blir 

begränsad. Författaren till denna studie beaktar i sin analys att den är begränsad till att 

majoriteten som deltog i studien var högutbildade, hade stor datorvana och var positivt 

inställda till studier och sin tidigare skolgång. 42 Det hade varit intressant att se också 

resultatet om deltagarna haft kort skolbakgrund, negativa erfarenheter av tidigare studier 

och svagt motiverade till utbildningen. 

Ytterligare studie om Digital dialog som redskap för utveckling av yrkeskunnande vid 

APL på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram visar möjligheterna med digitala 

verktyg som skapar förutsättningar att lära tillsammans med andra, i en lärgemenskap. 

Den nätbaserade lärgemenskapen ger enligt författaren Berg Christoffersson andra 

möjligheter än ett fysiskt möte mellan personerna. De kan med fördel användas som en 

nätbaserad dialog mellan elever, lärare och även handledare under APL med reflektion 

och återkoppling i fokus. Den digitala dialogen främjar även samverkan mellan skola och 

arbetsplats. Kommunikationen kan äga rum oberoende av tid och plats och underlättar att 

öppna upp för fler deltagare.43  

Tidigare forskning visar på flera fördelar med distansundervisning för den studerande. 

Leric och Pareto lyfter fram att många som läser programmet redan arbetar inom vård- 

och omsorg utan formell utbildning och har gjort så i många år. Då passar distansstudier 

utmärkt då de kan ske parallellt med arbetet då studieformen inte binder den studerande 

vid en studieort eller så många klassrumsträffar. Distansundervisning möjliggör som 

tidigare nämnts för de studerande att arbeta parallellt med sina studier samt kan underlätta 

vardagslivet med familj och andra aktiviteter. Men det kan vara en utmaning både för 

lärare och studerande med en alternativ undervisningsform. För att det ska bli bra krävs 

kontinuerligt arbete med att säkerställa det mesta kring studiesituationen, alltifrån 

                                                 

 

42 Palliax, L. (2014) E-learning i stället för traditionell undervisning? Är vuxna elevers uppfattning att e-learning kan 

ersätta traditionell undervisning, och är det främst de som ser negativt på sin tidigare skolgång som tycker det? 

Malmö: Magisteruppsats. Malmö Högskola/ Fakulteten för lärande och samhälle. 

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17560/MagisteruppsatsElearning.pdf?sequence=2 hämtad 2015-10-26 

kl. 10:39 s. 84 

43 Berg Christoffersson, G. (2015) Digital dialog som redskap för utveckling av yrkeskunnande - en studie vid APL på 

gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Stockholm: Licentiatuppsats. Stockholms universitet/ Institutionen 

för pedagogik och didaktik. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:844348/FULLTEXT01.pdf hämtad 2015-10-

26 kl. 13:00 ss. 112-113 

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17560/MagisteruppsatsElearning.pdf?sequence=2
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:844348/FULLTEXT01.pdf%20hämtad%202015-10-26%20kl.%2013:00
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:844348/FULLTEXT01.pdf%20hämtad%202015-10-26%20kl.%2013:00
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lärarkompetens till studiemiljö.44 Distansstudier kan enligt Falk också medföra problem 

då distansstudier innebär att studerandet ofta konkurrerar med andra krav i den vuxnas 

vardag.45 

Det har varit svårare att hitta forskning där vårdlärares arbete med distansutbildning 

beskrivs. En studie om kvalitet i vård och omsorgsutbildning ur ett vårdlärarperspektiv 

visar att vårdlärare i vuxenutbildning tolkar begreppet kvalitet som ambition är att vara 

ett stöd så att eleverna ska kunna fullfölja utbildningen.46 Undervisningen anpassas till 

individen och för vuxenstuderande finns olika studieformer: reguljärt, flexibelt eller 

distansstudier. Vårdlärarna använder sig av många olika undervisningsformer, t ex 

lärarledda lektioner, grupparbeten, individuella uppgifter, filmer, studiebesök, 

metodövningar, externa föreläsare, självstudier, läsning av skönlitteratur, 

fallbeskrivningar, projekt och teman.47 

I Barbro Lundbergs undersökning ”Flexibilitet – men hur” är informanterna negativa till 

distansstudier vilket skiljer sig från annan tidigare forskning. Se ovan. De informanter, 

som varit mest positiva till distansstudier har haft kontinuerlig kontakt, ”öga-mot-öga”, 

med sina lärare. Lundberg gör gällande att vuxenstuderande på gymnasienivå behöver 

hjälp att bygga tankestrukturer, att skapa förståelse av olika begrepp som i sin tur leder 

fram till generaliseringar och logiska samband. Här spelar undervisningens utformning 

stor roll.  En del vuxenstuderande har tillräcklig studievana, eller tillräckligt utvecklad 

begreppsbildning för att klara studierna på egen hand, men de som saknar tidigare 

gymnasieutbildning har svårare att klara begreppsbildningen på egen hand och behöver 

strukturerad vägledning. En erfaren lärare vet vilka moment i en kurs som studerande 

brukar uppleva som svåra att förstå och lägger upp undervisningen som ett stöd för den 

studerande. För att de vuxenstuderande ska uppnå så goda studieresultat som möjligt är 

det viktigt att vuxenstuderande erbjuds traditionella, lärarledda lektioner, som 

komplement till distansstudier. Inte enbart möjlighet att ställa frågor till läraren.48 

                                                 

 

44 Leric, Z. & Pareto, L. Utmaningar vid användning av alternativa undervisningsformer – en kartläggning i 

ramfaktorer. Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), PIL-rapport 2011: 02 Göteborgs universitet s. 6 

45 Falk, s. 79 

 
46 Svensson, A-C. (2010) Kvalitet i vård- och omsorgsutbildning ur ett vårdlärarperspektiv. Institutionen för teknik. 

Linnéuniversitetet. S. 9 

47 a.a. s. 16 

48 Lundberg. B. (2007) Flexibilitet -men hur? Magisteruppsats. Lärarutbildningen/ Malmö högskola s. 63 
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Teoretisk förankring 

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats har hämtat inspiration från hermeneutisk 

forskningsansats.49 

I arbetets linda hade jag en idé om att det teoretiska perspektivet skulle vara 

fenomenologi men detta kom snart att ändras till hermeneutik. Betydelsen kan inte förstås 

utanför sitt sammanhang.50 Tolkning handlar om att beskriva eller belysa ett fenomen 

med fokus på betydelse. Tolkning är enligt Falk en blandning mellan förklaring och 

förståelse.51 Detta hänger mer samman med min uppsats syfte att beskriva, tolka och 

förstå vårdlärares upplevelse av sitt arbete med distansutbildning än om jag valt 

fenomenologisk ansats som är läran om fenomen eller företeelser, d v s världen som den 

framstår i våra sinnesintryck.52 Fenomenologin var från början en kunskapsteoretiskt 

styrd filosofisk riktning som utvecklades av den tyske filosofen Edmund Husserl i början 

på 1900-talet. Det är en empirinära metod och perspektiv där den subjektiva upplevelsen 

är arbetets utgångspunkt.53 En fenomenologisk undersökning är inriktad på hur 

människor genom olika tolkningsprocesser ser på sig själva, sina erfarenheter och 

omvärlden. Den fenomenologiska forskningen söker kunskap om strukturen och essensen 

av fenomenet som studeras, t ex en grupp människors erfarenhet av en företeelse eller en 

känsla.54 Fenomenologin vill komma närmare människors sätt att uppleva fenomenet. 

Subjektet i fokus. För att förstå innebörden i en människas beteende försöker 

fenomenologin se på företeelsen utifrån subjektet, just den personens perspektiv.55 

                                                 

 

49 Hartman, J. (2001) Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur, ss. 20-21 

50 Falk, s. 22 

51 a.a. s. 41 

52 Malmström, S., Györki, I. & Sjögren, P.A. (2002) Bonniers svenska ordbok. Smedjebacken: Albert Bonniers förlag, 

s. 148 

53 Alveson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 

Studentlitteratur, s. 95 

54 Hartman, 2001 s. 194 

55 Bryman, A. (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, ss. 32-33 
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Fenomenologisk forskning är deskriptiv med mål att formulera en teori som ger förståelse 

för en grupps människors livsvärld, d v s hur de tolkar situationen och fyller den men 

mening.56 Kunskap enligt fenomenologin är subjektiv, resultatet av individens 

uppfattning om världen, hennes livsvärld.57  

En tänkare inom området fenomenologi/hermeneutik, Maurice Merleau-Ponty vidgade 

kunskapsbegreppet från intellektuellt medvetet vetande till kunskap som sitter i kroppen, 

kunskap i handling och kunskap i människans samlade kapacitet.58 I slutändan även om 

fenomenologin också varit ett lämpligt perspektiv för min studie, valde jag 

hermeneutiken som utvecklades från fenomenologin, då min utgångspunkt i detta arbete, 

uppsatsens syfte överensstämmer med de hermeneutiska begreppen förförståelse, 

tolkning och sanning. Genom det hermeneutiska angreppssättet är målet att besvara 

arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Hermeneutik 

Jag valde detta perspektiv dels för att hermeneutiken lägger fokus på det som vårdlärarna 

riktar sin uppmärksamhet mot och betydelsen av detta, vårdlärares upplevelse av att 

arbeta med distansutbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Dels för att 

Förförståelsen finns med som ett bärande element i hermeneutiken. Jag har själv arbetat 

som vårdlärare med distansutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet. Min 

erfarenhet, förförståelse finns med som en närvarande del i tolkningsprocessen. För fyra 

år sedan lämnade jag mitt uppdrag som distanslärare och arbetar idag främst med 

närlärande på ungdomsgymnasiet. Med förförståelsen finns risk att det följer med en rad 

på förhand utformade meningar om hur det är att arbeta som vårdlärare med 

distansutbildning. Denna förförståelse kan vara problematisk om det inte samtidigt finns 

en distans. Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse och vara kritisk både till 

vem (jag) och varför, hur jag ställer frågorna och till tolkningarna. Vara medveten om att 

                                                 

 

56 Hartman, 2001 ss. 20-21 

57 Gustavsson, B. (2004) Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Smedjebacken: Wahlström & 
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det finns flera tolkningar beroende på vem som gör dem. Förförståelsen är inte något som 

kan läggas bort. Men genom att vara medveten om att den finns och vara öppen med sin 

förförståelse kan den användas som ett viktigt verktyg i förståelseprocessen. 

Hermeneutikerna menar att det traditionsenliga positivistiska objektiva perspektivet, där 

sociala fenomen betraktas utifrån och inte ger utrymme åt spekulation eller empati ger en 

otillräcklig bild av den sociala verkligheten som är mångfacetterad och rik. Det är 

skillnad på fysiska och sociala fenomen. Kunskap om människors livsvärld fås inte 

genom kvantitativ mätning utan genom att forskaren tolkar människors beteende och 

försöker leva sig in i deras föreställning av världen. Forskaren är inte intresserad av hur 

världen är utan hur den uppfattas, tolkas. Kunskapen om detta kallas förståelse och 

hermeneutiken är läran om hur förståelse för människans livsvärld nås genom tolkning.59 

Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeunein som betyder att tolka, 

vars ordstam härrör från gudanamnet Hermes.60 Enligt den grekiska mytologin bar 

Hermes som var talarnas, köpmännens och tjuvarnas gud budskap från gudarna till 

människorna.61 Hermeneutiken har också sitt ursprung i medeltida tolkningar av Bibeln. 

Med hjälp av tolkning skulle det vara möjligt att tränga bakom texter och på så sätt nå en 

högre förståelse av skapelsen. Hermeneutiken fick på 1800-talet en utvidgad användning 

inom de estetiska vetenskaperna, som t ex litteratur - och konstvetenskap. Genom 

tolkning kunde man förstå konstens mening. Mot slutet av 1800-talet och på 1900-talet 

breddades hermeneutiken ytterligare och blev läran om tolkningen av inte enbart texter 

utan alla mänskliga handlingar, samhälleliga företeelser som ryms inom samhälls- och 

beteendevetenskapen.62  

 

Fenomenologen Husserl utvecklade hermeneutiken från fenomenologin med att 

utgångspunkten för säker kunskap i hermeneutiken är såsom fenomen framträder i 

medvetandet. Medvetandets innehåll är den värld vi lever i. Den levda erfarenheten är 

                                                 

 

59 Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur, ss. 105-107 
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inte är detsamma som en psykologisk process utan att världen blir detsamma som 

innehållet i vårt medvetande.63  

 

Filosofen Ricoeur tog det ett steg vidare mot en mer reflekterande process som sker mer 

utanför subjektet. 64 Ricoeur ser människan i en dialektik mellan närhet och distans 

mellan det fysiskt upplevda och den medvetna tanken som inbegriper både ett inifrån och 

utifrånperspektiv. För att kunna tolka krävs inte enbart närhet utan även distansiering och 

en ”kritisk misstänksamhet”.65 

 

Heidegger definierar hermeneutik som förmåga att tolka och förstå vår existens. Att förstå 

hänger samman med vår existens, vår förförståelse och är grunden för vårt tolkande. Vår 

förståelse bygger på vår förförståelse som alltid är med oss i tolkningen. Dessa tolkningar 

är vårt ”vara-i-världen” som både är redan gjorda tolkningar, vår situation och framtiden. 

Tolkning och förståelse är i ständigt samspel, t.ex. som i språket som både är en tolkning 

och ett medel att förstå så finns en dialektik i förhållandet värld och förståelse. Ett 

samspel. Ett ting måste förstås som något och visa sin existens för oss. Heidegger menade 

att tolkning är att belysa vad vi redan har förstått.66 

Gadamer byggde vidare på denna dialektik och utvecklade hermeneutikens syn på 

kunskap.67 Gadamer menade att naturvetenskapens sökande efter kunskap genom en 

metod som möjliggör att upptäcka något nytt om verkligheten, innebär att metoden ligger 

som ett filter mellan forskaren och verkligheten och gör att man visserligen tar reda på 

nya sanningar men döljer andra sanningar. I reflektionen sträcker sig människan längre än 

sig själv.68  

Hermeneutisk teori är holistisk, d v s man kan inte avskilja människors föreställningar om 

världen och beskriva dem en och en eftersom de delvis bestäms i sin relation till andra 
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föreställningar. För att ge en riktig beskrivning av en livsvärld och förklara varför 

människor handlar som hon gör måste hela systemet av föreställningar som människan 

har beskrivas.69 Känslor, intuition, introspektion och empati används som hjälpmedel för 

att förstå människan som social varelse. Varje människa uppfattar sig själva och sin 

situation på ett speciellt sätt, en särskild mening ges till allt som omger henne, 

människans livsvärld. Enligt Gadamer har varje mottagare en förförståelse och utan den 

är en tolkning inte möjlig.70 Vi kan inte ta bort vår förförståelse. Vår historiska och socialt 

formade förförståelse är tvärt om en utgångspunkt när vi tar till oss en text. Vår kunskap 

och erfarenhet används i tolkningsprocessen. I detta sammanhang är det viktiga är att 

vara medveten om sin förförståelse, när vi närmar oss en text gör vi det inte som tomma 

blad utan som en samhällsvarelse, i en historisk och social kontext som är med oss i 

tolkningen.71 

Om Gadamer menar att tolkning kräver ett äkta möte, där förförståelsen spelar en central 

roll, utvecklar Ricoeur tolkningsprocessen till att det inte räcker att vara nära det som ska 

tolkas. För att bli bättre krävs också en distansering.72 

Sanning i hermeneutik inte är en fråga om stark överensstämmelse, inom hermeneutiken 

är sanning lika med betydelse.73 När är då en hermeneutisk teori sann om den består av 

tolkningar? En teori är sann om den överensstämmer med verkligheten d v s beskriver 

den livsvärld som den är avsedd att beskriva.74 En hermeneutisk teori som ger förståelse 

för en grupp individers livsvärld och kan förklara varför en människa (eller grupp) 

handlar som hon gör är sann.  

Innebörden av hermeneutiken idag är vidare innebörd med betydelsen Allmän 

tolkningslära.75 Hermeneutiken är således att tolka, förstå och förmedla upplevelser av 
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fenomen.76 Hermeneutiken arbetar inte med förklaringar utan förståelse, att hitta en 

betydelse.77 Detta menar Hartman är en skillnad på fysiska och sociala fenomen att i 

sociala fenomen är forskaren inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas.78 

 

Metaforer i hermeneutik 

Ibland är det svårt att hitta ord för att beskriva en upplevelse. Då kan metaforen vara en 

hjälp att förmedla erfarenheten.79  

I vardagligt språkbruk finns gott om metaforiska uttryck. Metaforen skapar möjlighet att 

förstå abstrakta och komplexa fenomen. Metaforer sätter ord på kunskap som en person 

har om något, fångar in den levda erfarenheten och relaterar till kroppen, tiden, rummet 

och relationella erfarenheter. Det som saknar ord kontextualiseras. Något upplevs ”som 

en evighet”, ”högt i tak”, ”nära.” 80 

Wiklund Gustin menar att metaforer lägger erfarenheten närmare kroppen och knyter an 

till upplevelser som är gemensamma. När det abstrakta uttrycks som något andra också 

haft erfarenhet av möjliggörs att samtal om något, förmedla en känsla som annars kan 

vara svår att verbalisera.81 

 

Den hermeneutiska cirkeln/spiralen 

Karakteristiskt för hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln eller hermeneutiska 

spiralen.82 Enligt Heidegger kan inte den objektiva aspekten av förståelse finnas utan den 
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subjektiva tolkningen som i sin tur bygger på förförståelsen. Ingen text ÄR utan är en 

pendling där förståelsen av historien, skapas av vår historia, vårt förflutna, vi tolkar och 

förstår utifrån vår förförståelse och där får vi en ny förståelse. Förståelsen går i en cirkel 

där del blir till helhet som blir till en del osv. Spiralen, är symbolen för den öppna cirkeln 

där förståelsen förändras med de förändringar som sker i kunskapsprocessen. 

Hermeneutiken fokuserar på del och helhet. Enligt Falk kan inte ett fenomen förstås 

utanför sitt sammanhang.83 Sociala fenomen är inflätade i en större helhet, totalitet och 

förståelsen är en helhetsförståelse. Det går inte att förstå en enskild mening plockad ut ett 

samtal, dess betydelse är kopplat till en helhet. Delen och helheten i en växelverkan.84 Att 

totalisera, det vill säga foga en del till helhet är en subjektiv handling, en tolkning som 

kräver att det finns förkunskaper. Tolkaren måste känna till det sociala fenomenets 

kontext, det sociala fenomenet i sin konkretion, utifrån den större helhet utifrån vilken 

den ingår.85 En ständig dynamik och växelverkan sker mellan förståelsen av de enskilda 

delarna och förståelsen av helheten. Ju mer vi förstår av delarna, desto mer förstår vi av 

helheten som i sin tur kastar sytt ljus över delarna och tvärtom. Vi rör oss fram och 

tillbaks i en dialektisk rörelse i den hermeneutiska cirkeln/spiralen.86 

För att veta vad man ska fråga måste man ha kunskap. Först har vi kunskapsbrist och 

genom att fråga försöker vi förstå men i och med frågorna förändras vi av svaren som 

materialet ger. Vi måste också upptäcka de frågor som materialet ställer oss, besvara 

dessa frågor genom tolkningar vilket i sin tur kräver att måste vi förstå de frågor som 

materialet ställer.87 

De frågor vi ställer från början är ofta vara felaktiga, men ger en riktning för sökningen. 

Nästa steg innebär att vi gör utvikningar och omprövningar allteftersom nya tolkningar, 

ny förståelse skapas som leder till nya tolkningar. Åtskilliga prövningsmodeller testas för 
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att försöka förstå materialet. Tolknings- och förståelse processen saknar både början och 

slut. Enligt Ödman är spiralen oändlig.88 

 

 

Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln. 

Mitt arbete handlar om att synliggöra och förstå vad vårdlärarna berättar om i 

sammanhanget att arbeta med distansutbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Jag 

kommer med hjälp av hermeneutiken lyfta fram det som vårdlärarna riktar sin 

uppmärksamhet mot och betydelsen av det. För att förstå vårdlärarnas tankar och hur de 

upplever sitt arbete har jag använt hermeneutiken på följande sätt: Genom att dela in 

betydelsen av vårdlärarnas upplevelse i olika delar med metaforiska kategorier som 

rubriker konkretiseras vårdlärarnas beskrivning av sitt arbete. Dessa kategorier har i sin 

tur legat till grund för tolkning, förståelse och förmedling av vad det betyder för 

vårdlärarna att arbeta med distansundervisning.  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå vårdlärares upplevelser av att arbeta 

med distansutbildning.  

 

Frågeställningar 

 Hur är det att arbeta som vårdlärare med distansundervisning på vård- och 

omsorgsprogrammet? 

 Vilka styrkor och svagheter ser vårdlärarna med distansformen? 

 Hur ser vårdlärarna på sig själva och sitt yrke? 

 Hur påverkar distansformen vårdlärarnas didaktiska och pedagogiska 

överväganden? 
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Metodologiskt genomförande  

Inom hermeneutiken finns ingen strikt utarbetad metod. Enligt Gadamer finns inga 

metodregler och om det funnits rekommenderade han att de inte följs.89 Metoden kan 

ställa sig i vägen och vara ett hinder. Det är de teoretiska resonemangen snarare än de 

metodologiska som måste vara starka i hermeneutiska undersökningar. Att komma fram 

till något värdefullt är enligt hermeneutiken viktigare än att följa en metodologisk regel. 

Metoden växer ofta fram under arbetets gång och visar sig inte förrän efteråt.90 

På grundval av studiens syfte att beskriva, tolka och förstå vårdlärares upplevelser av att 

arbeta med distansutbildning har metoden för att samla in det empiriska materialet i den 

här undersökningen varit kvalitativa intervjuer. Kvalitativ intervju är en generell term 

som används för många olika intervjustilar. Karaktäristiskt för den kvalitativa metoden är 

att den utgår från studiesubjektens perspektiv.91 I kvalitativ intervjumetod är huvudsyftet 

att förstå det som analyseras92 vilket motiverar mitt val av metod. I kvalitativ ansats går 

forskaren förutsättningslöst in i studien (men förförståelsen finns där). Målet är inte som 

med kvantitativ metod att formulera hypoteser, studera mätbara egenskaper, förhållanden, 

komma fram till en sanning som är mätbar. Målet är att formulera en teori som ger 

förståelse för en grupp människors livsvärld och vad som är sant för dem. Hur tolkar de 

sin situation och fyller den med mening? Sanning är lika med mening.93 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp. Kvale liknar den kvalitativa 

intervjuaren vid en resenär som ställer frågor till de han träffar på eller söker upp under 

resans gång.94 Resan leder inte enbart fram till ny kunskap om medresenärerna livsvärldar 

                                                 

 

89 Andersson, s. 112 

90 a.a. s. 113 

91 Bryman, A. (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s. 344 
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utan resenären själv förändras. Resan sätter igång en reflektionsprocess som ger 

intervjuaren en ny självförståelse.95 

Jag har valt den kvalitativa intervjun som metod då den var ett passande redskap för att få 

vårdlärarna att beskriva sitt arbete. Jag funderade inte ens på en annan metod än kvalitativ 

då den hör hemma i den hermeneutiska kunskapstraditionen. Om det redan funnits ett 

textmaterial som berört frågor i relation med detta arbetes syfte och frågeställningar hade 

jag kunnat använda det. I kvalitativ analys finns ofta en stor mängd data som ska 

organiseras till hanterbara enheter och mönster urskiljas. Men varje kvalitativ studie är 

unik, likaså är det analytiska arbetssättet unikt.96  

Jag har formulerat ett antal öppna intervjufrågor, ibland har en följdfråga skjutits in. 

Frågan har varit öppen och formulerats i syfte att besvara uppsatsens syfte. Se 

fortsättning i hur jag arbetat under rubrik Urval och genomförande. 

 

Urval och genomförande 

För att komma åt distanslärarnas tankar, känslor och erfarenheter av sitt arbete och 

betydelsen av distansformen för vårdlärarna har jag valt att intervjua fem vårdlärare.97 

Gemensamt för de fem vårdlärarna är att de arbetar som vårdlärare med 

distansundervisning för vuxenstuderande. De har arbetat olika länge både som vårdlärare 

och i sina tidigare yrken. Det slumpade sig att samtliga fem vårdlärare är kvinnor i 

åldrarna födda på 1940, 1950, 1960 och 1970-talet. Deras bakgrund är sjuksköterska med 

olika specialistutbildning, tre till antalet, en arbetsterapeut och en socionom. De är 

verksamma på olika skolor och arbetar alla med distansundervisning på vård- och 

omsorgsprogrammets vuxenutbildning. Vårdlärarna tillfrågades, av praktiska skäl valdes 

vårdlärare som vid tiden för intervjuerna var verksamma i Stockholm. 

Enligt Kvale är att skriva ut intervjuer en tolkande process.98 Intervjun är ett samtal 

mellan två människor. Utskriften är en förvandling från muntlig till skriftlig diskurs. 
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Utskriften är en frusen form av det levande samtalet.99 Enigt Kvale ska metoden för hur 

intervjuerna ska analyseras alltid vara klar innan intervjuerna genomförs.100 Metod 

betyder vägen till målet och målet måste vara tydligt.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Skratt, pauser och i den mån 

suckar förekommit har återgetts. På ett par ställen försvårades transkriberingen av 

bakgrundsljud och enstaka ord i dessa passager kan ha fallit bort. Mitt absoluta rättesnöre 

har varit att skriva ner ord för ord i exakta citat. Det har varit ett begrundande arbete att 

skriva ner vårdlärarnas ord och se texten växa fram som ett eget verktyg. Ett tidskrävande 

men meningsbärande hantverk att ord för ord nedteckna vårdlärarnas berättelser, tankar 

och erfarenheter. 

I utskriften struktureras intervjusamtalet för en närmare analys, överblick.101 

Att dyka ner i innehållet och analysera intervjuerna med vårdlärarna är en stor uppgift. 

Jag har upprepade gånger gått tillbaka till intervjutexterna. Det uppenbarar sig nya 

betydelser allteftersom arbetet fortskrider. Efter att läst igenom texterna upprepade gånger 

markerade jag för att få struktur de begrepp som återkom i vårdlärarnas berättelser. Dessa 

kopierades till de kategorier som utkristalliserades som tolkningar i genomläsningen av 

intervjuerna. Olika delar som inte återkom men som var talande i respektive vårdlärares 

berättelse lyftes också fram. Dessa begrepp som mindre delar bildade också kategorier.  

Utskrifterna blev redskapet för att analysera vårdlärarnas uttalanden. Analysen innebär att 

sortera innehållet i olika kategorier.102 

Kvale delar in analysen i flera steg:103 

1. Intervjupersonen beskriver sin livsvärld. 

2. Intervjupersonen ser nya innebörder och samband i sin livsvärld. 
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3. Intervjuaren tolkar meningen i intervjupersonens livsvärld, beskriver och sänder 

tillbaks meningen. 

4. Intervjuerna tolkas av intervjuaren, varav utskriften är en del, klarläggning av 

materialet en annan så det blir tillgängligt för analys. Jag har här använt mig av 

kategorisering. 

I mitt arbete har det transkriberade materialet som utgörs av intervjuer med vårdlärarna 

varit det stoff utifrån tolkningar hämtats. Att kategorisera har inneburit att arbeta i ett 

omfångsrikt material där delarna med gemensam betydelse satts samman till större 

gemensamma nämnare och sedan tolkats vidare och konkretiserats i form av metaforer 

som betydelsebärande rubriker. De mindre delarna är var och en viktiga nycklar som 

tillsammans öppnar en lite större dörr eller som läggs som pusselbitar och blir en allt 

tydligare bild av vad det föreställer. Alla dessa delar som vårdlärarna beskriver har satts 

samman i ett resultat som bildar svar på arbetets syfte och frågeställningar. Jag har strukit 

under meningar i det transkriberade intervjuerna som har en gemenskap i sin betydelse så 

som jag tolkat den. Dessa meningar har i sin tur satts ihop till kategorier och sorterats 

utifrån handling och den innebörd av de ord vårdlärarna valt när de berättar om sitt 

arbete. Att tolka är enligt Ödman att ange betydelser. Att tillge en mening. När 

förförståelsen inte räcker till, när vi inte direkt, omedelbart förstår verkligheten tolkar vi. 

Tolkningen är subjektiv och innefattar alltid en förförståelse.104 Tolkning är att ta 

ställning till en företeelses möjligheter. Således inbegrips både ett då och en framtid.105 

Att tolka kan delas in i tre dimensioner där det första är att uttrycka något högt med ord. 

Där det andra är att förklara, att förmedla kunskap som möjliggör en förståelse av en 

verklighet. Att man gör en företeelse tydlig och klar genom att lägga fram argument och 

fakta som refererar till den andres förståelse, det vill säga tankar, känslor, föreställningar, 

världsbild och syften. Både hos det som tolkas och den som förklaringen vänder sig 

till.106 

Det tredje är att översätta. Översättning baseras på tolkning och är tolkning. Från del till 

helhet, från helhet till del. För att översätta ett enstaka ord på ett riktigt sätt behöver man 

förstå meningen. För att översätta meningen behöver man förstå helheten, den kontext 
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som meningen befinner sig i.107 Detta är inom texten. Här sätts delarna i samband med 

helheten. Delarna tolkas genom helheten och helheten genom delarna.108 En pendling 

mellan del och helhet. Detta moment räcker dock sällan utan behöver kompletteras med 

att även ta med det som finns utanför texten, det sociala och kulturella sammanhang som 

texten är en del av. Den verklighetsuppfattning ”vara i världen” som texten är en produkt 

av. 

Nästa steg efter kategoriseringen av de teman som återkom i vårdlärarnas berättelser var 

dels att analysera de citat som representerar förståelsen av vårdlärarnas upplevelse av att 

arbeta med distansutbildning, dels att fundera på presentationen av resultatet. Här 

kommer metaforerna in. 

 

Metaforer 

Ibland räcker inte orden till för att beskriva våra upplevelser. Metaforer kan då vara en 

hjälp att förmedla en erfarenhet.109 Metaforen kan underlätta förståelsen av ett fenomen 

ur ett nytt perspektiv än det som vår förförståelse ger.110 Man kan också använda sig av 

metaforer som en möjlighet att konkludera forskningsresultat.111 Detta arbetssätt har jag 

valt. I förståelsen av vårdlärarnas berättelser framkommer betydelsen genom att 

konkretisera och presentera deras upplevelser i metaforer. I vardagligt språkbruk finns 

gott om metaforiska uttryck. Metaforen skapar möjlighet att förstå abstrakta och 

komplexa fenomen. Metaforer sätter ord på kunskap som en person har om något, fångar 

in den levda erfarenheten och relaterar till kroppen, tiden, rummet och relationella 

erfarenheter. Metaforerna bidrar till förståelsen av fenomenet och resultatet och tolkning 

presenteras utifrån vårdlärarnas berättelser i nio metaforer som konkretiserar vårdlärarnas 

upplevelser av sitt arbete med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammets 

vuxenutbildning.  
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Sanning och förståelse 

Alvesson och Sköldberg klargör att sanning i hermeneutik inte är en fråga om stark 

överensstämmelse utan att sanning är lika med betydelse.112 Den hermeneutiska teorin är 

sann om den ger förståelse för en grupp individers livsvärld och kan förklara varför hon 

handlar som hon gör.113  

Det som skrivs och materialet som samlas in beror på den som gör undersökningen. 

Likaså är tolkningsarbetet en lika subjektiv analys där tolkningen riskerar att genomsyras 

av oreflekterade föreställningar. Här är det viktigt att forskaren öppet träder fram och gör 

sig själv synlig i analysen, visar vem hon är, hur hon har tänkt, när och på vilket sätt 

förståelseprocesser har väckts under forskningsprocessen.  

Enligt Kvale är det viktigt att vara medveten om intervjuarens bidrag till 

intervjuuttalandet. Intervjun har skapats tillsammans av intervjupersonen och mig som 

intervjuare. Ledande frågor men också intervjuarens person har ett inflytande som gör 

intervjuaren till medskapare av intervjun.114 

Vi möter världen genom vår förförståelse. För att förstå något behöver vi en förförståelse 

och vad vi behöver göra är att reflektera över den. Vi står inte opåverkade i förhållande 

till verkligheten och därför kan verkligheten inte avbildas utan innebär alltid en tolkning 

utifrån vårt medvetande om tingen.115 

Hermeneutiken arbetar med att särskilja och analysera känslor och vad de olika känslorna 

kan betyda kunskapsmässigt. Känslor kan vara rationella och irrationella. Känslor 

förmedlar insikter och är bärare av kunskap. Ordet känsla betyder kännedom. Att känna 

något är att känna till något. I hermeneutiken ses känslor som en förutsättning snarare än 

något som ska ställas åt sidan för att förstå ett socialt fenomen. Våra känslor är enligt 

                                                 

 

112 Alvesson & Sköldberg, 1994 s. 167 

113 a.a. s. 188 

114 Kvale, s. 177 

115 Andersson, ss. 134-136 

 



35 

 

 

Heidegger inte enbart emotiva, de är kognitiva också. De olika känslorna är kärnan i och 

bildar vårt medvetande om tingen, vårt vara-i-världen. För att förstå ett socialt fenomen 

måste forskaren själv träda in i det som ska göras begripligt. Gå från att vara åskådare till 

att vara deltagare i undersökningsfältet. Förståelse ställer krav på inlevelse och 

engagemang. Ju större distans desto större risk att det sociala fenomenet förvandlas till ett 

objekt, ett fysiskt fenomen.116  

Jag är i grunden röntgensjuksköterska och utbildade mig efter knappt tio år i yrket till 

gymnasielärare med inriktning yrkesämnen. Jag har själv arbetat som distanslärare på 

vuxenutbildningens vård- och omsorgsprogram liksom även läst utbildningen till 

vårdlärare på distans med cirka 6 seminariedagar per termin förlagd till skolan. 

Jag är förtrogen med distanslärarens arbete i och med att jag under 4 år arbetat med denna 

studieform och kan se både för- och nackdelar med den och med distanslärarens arbete. 

 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna startade skickades följebrev till intervjupersoner och skolledare med 

information om undersökningen.117 Följebreven arbetades fram tillsammans med och 

godkändes av min dåvarande handledare Else-Maj Eineborg Falk, fil. dr i pedagogik.  

Intervjupersonerna upplystes om syftet med intervjun, att den görs inom ramen för en 

Magisterutbildning i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet, Institutionen för 

pedagogik och didaktik.  Att jag för en magisteruppsats, gör en kvalitativ studie med 

syftet att undersöka vårdlärares upplevelser av att arbeta med distansutbildning.   

Intervjun består av öppna frågor, tidsåtgång runt en timme, samt att intervjun skulle 

komma att spelas in och skrivas ut. All information som kommer fram i intervjuerna 

kommer att behandlas strikt konfidentiellt, det vill säga att data som presenteras i den 

färdiga uppsatsen inte kan härledas till enskilda personer.  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, vilket innebär att intervjupersonen när som kan 

avbryta sin medverkan, utan att lämna någon förklaring.  
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Konfidentialiteten är mycket viktig att värna om med säker förvaring samt att dölja 

identiteten i utskriftsmaterialet.118 Ingen av vårdlärarna ska kunna kännas igen och svaren 

härröras till en viss person. I det transkriberade materialet är dokumentens titlar Intervju 

vårdlärare 1, 2 osv för att skydda intervjupersonernas integritet. Samtliga 

intervjupersoner är över 18 år.  Alla data kommer att behållas till uppsatsen är examinerad 

och godkänd. 

 

Resultat 

Vad betyder vård- och omsorgsprogrammets distansform för vårdlärarna? Hur kan 

vårdlärarnas upplevelser av att arbeta med distansutbildning tolkas och förstås? 

Resultatet beskrivs utifrån följande rubriker: Serviceinrättning, Stötta, Själavårdare, 

Kartläggning, Verktyg, Lyssna med alla sinnen, Kunskap som bottnar i praktisk 

erfarenhet, Vägen hit, Var är kvalitetsstämpeln? 

 

Serviceinrättning 

Att arbeta som distanslärare på vård- och omsorgsprogrammet innebär att ge snabb 

feedback. Det kan komma en stor mängd inlämningar som behöver rättas och 

kommenteras på kort tid. För att visa den studerande vägen behöver vårdläraren utan 

fördröjning ge återkoppling. 

Det är viktigt att vara snabb och generös… viktigt att ge eleverna snabba svar, när de 

frågar… också ganska snabba rättningar som ger chans att utvecklas till nästa. Det är 

tråkigt när man rättar en uppgift och så ser man när man skrivit jättemånga bra 

förslag och så att de redan lämnat in två uppgifter till så de kommer inte kunna ta till 

sig det där som de får som utvecklingsmöjligheter.119  
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Vårdlärarna ställer upp för sina elever. Underlättar för dem och vill verkligen att de ska 

klara sina studier och utvecklas. En vårdlärare beskriver sitt arbete som att vara 

tillgänglig och snabb. Vårdläraren uttrycker också en känsla av misslyckande när hennes 

feedback inte ger den hjälp som är tänkt. Missade utvecklingsmöjligheter kan förstås som 

att det inte sker en progression i kunskapsnivån. Vårdläraren ska stötta den studerande i 

att utveckla yrkeskunskaper, reflektera över, identifiera och lösa olika problem som kan 

uppstå i det kommande yrket. Många studerande behöver vägledning i att utveckla sina 

svar så de blir mer utförliga och nyanserade. En uppmaning att förklara mer, beskriv hur 

och varför. Ett kortfattat svar på en inlämningsuppgift kan rymma väldigt mycket men 

också vara otillräckligt bedömningsunderlag för vad den studerande faktiskt har för 

kunskaper i ämnet. 

Det finns vissa kurser i vård- och omsorgsprogrammet som anses svårare och tyngre än 

andra, Medicin 1 är en sådan kurs. Vårdläraren försöker lägga studieplanerna så logiskt 

som möjligt så att eleverna inte tycker det är alltför svårt.  

… Jag börjar aldrig med Medicin 1 som nästan får dem att vända i dörren då.120  

Kunskaper byggs på utifrån förkunskaper. Det kan vara en vinst att starta upp studierna 

med en kurs som inte kräver samma studievana för att sedan bygga på i kursstoff. En 

erfaren vårdlärare vet ofta vilka moment de studerande uppfattar som svåra och kan då 

börja med en kurs som den studerande inte upplever lika ”tung”. Den studerande får 

lyckas, bygga upp studiesjälvförtroende och komma in i systemet. En första uppgift som 

den studerande klarar har en psykologisk och pedagogisk vinst i att tro på sin förmåga 

och en vilja att fortsätta studierna. 

Skulle de inte klara provet så har de chans till omprov två gånger och har de inte 

klarat det då tar jag det muntligt med dem. Så många har svårt att skriva då och lite 

problem med språket.121 

Problem med språket kan tolkas som att de studerande har otillräckliga förkunskaper för 

att kunna tillgodogöra sig distansstudier på gymnasienivå. Många vuxenstuderande på 

vård- och omsorgsprogrammet har svenska som andraspråk och kan vara relativt 

nyanlända i Sverige när de börjar studera vård och omsorgsämnen. Då kan en muntlig 
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examination underlätta för att stämma av huruvida en förståelse finns och lägga skeenden 

till rätta. Den studerande kan få hjälp att förstå begrepp som en förutsättning för att förstå 

frågeställningen. På flera vis, via olika kanaler gör vårdläraren sig och kurserna 

tillgängliga så att eleverna tar sig igenom utbildningen. De månar om sina elever men 

uppvisar samtidigt en ibland trött ton som att de bryr sig för mycket, de engagerar sig på 

ett personligt plan och släpper inte sitt yrke på lediga stunder. Vårdlärarjobbet med 

distansundervisning pågår liksom vården dygnets alla timmar alla dagar på året. 

Inlämningsuppgifter trillar in ofta som allra mest mot veckoslut och lediga dagar.  

Vårdlärarens beskrivning av sin livsvärld och varför hon handlar som hon gör, tar med 

flera aspekter i det system hon är verksam i. 

En dag i månaden och då har vi medvetet lagt det på kvällarna just för att alla som 

vill… Vi vet att många arbetar och det har varit jätte uppskattat så det kommer vi 

fortsätta med nu… Ryktet har gått på skolan så distanseleverna har också visat 

intresse och faktiskt kommit in till skolan…122 

Ryktet kan tolkas som en positiv kraft att här finns något bra som gör det värt att lämna 

hemmet och uppsöka skolarenan. Metodövningarna ses som en resurs och någon 

eftersträvansvärt. Ett moment där den studerande har möjlighet att träna, vara aktiv och få 

kontroll över det abstrakta teoretiska studierna. Det är värt tiden och en hjälp för att klara 

studierna. Det kan också tolkas som ett sällsynt tillfälle där möjlighet ges till praktisk 

färdighetsträning som de studerande prioriterar. 

En del studerande får vårdlärarna extra bra kontakt med. I distansformen kan det vara en 

tät korrespondens via mail och lärplattformen. Här beskrivs den relationella aspekten av 

arbetet och dess betydelse för de studerandes progression.  

Jag har också ganska mycket kontakt med eleverna under studiernas gång att det 

skriver meddelanden och frågar… ibland ganska tätt under en dag och ibland då och 

då med eleverna i ett chattforum. Eleverna mailar ganska mycket frågor där de vill 

kontrollera att de uppfattat rätt. Mycket också ”jag har varit sjuk”… ”inte hunnit 

med”… kan jag vänta? ”Vad tycker du att jag kan göra för provet”… Ibland blir det 

väldigt tät kontakt och ibland nästan ingen sådan kontakt alls så det ser väldigt olika 

ut… De har också möjlighet att Skypa om de vill där de ges möjlighet att diskutera 
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osv, fast det är inte så vanligt att de vill och de har också min telefon så de kan 

ringa.123  

Vårdläraren hjälper den studerande att hålla sig inom vallarna med rätt kurs och mål. 

Vårdlärarna är både den lots i vilkens sällskap den studerandes kan vara trygg. 

Vårdläraren är det roder med vilket den studerande tar sig fram i kurserna för att 

utvecklas och lyckas med sina studier. Kontakten, den relationella aspekten är ett viktigt 

didaktiskt verktyg som starkt bidrar till den studerandes känsla av trygghet och vilja att 

fortsätta. Att inte göra vårdläraren besviken. Jag tolkar ”jag har varit sjuk”, ”inte hunnit 

med” som ursäkter för varför svar dröjer, det handlar helt enkelt om att livet kommer 

emellan. Det är många krav som vilar på den vuxenstuderandes och vid distansstudier 

fortsätter arbets- och privatliv också i den studerandes studiesfär som inte skärmas av till 

följd av att rent fysiskt befinna sig i skolan. 

 

Stötta 

En vårdlärare beskriver studieträffarna som något de inbjuder till, en invitation till det 

praktiska lärandet.  

Distansformen, det är ju att de läser efter sin studieplan för sig själva och att de har 

tillgång till kontakt med mig och om det hakar upp sig i något ämne så ska jag kunna 

leda dem vidare och ge dem tips var de kan hitta svar. Sen har de också möjlighet att 

komma på temadagar som jag har en gång var fjortonde dag. Temat handlar om 

sådant som berör alla, alla inriktningar, t ex inkontinens som passar in i alla 

inriktningar så att säga, diabetes brukar det vara också. Man går igenom temat och 

sen brukar det bli lite diskussioner. Alltså lite kontakt sådär…124 

Vårdlärarna har olika grepp för att stötta. Reflektionen i centrum och formativ bedömning 

i en kontinuerlig dialog. Detta kan ses om ett vägledande arbete där vårdläraren bistår den 

studerande, en handledning. Vårdläraren är handen som tar den studerande med på en 

resa med stationer där de stannas upp för att tanka, fylla på och växla om med nya 
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insikter. Det utvecklas en personlig relation mellan vårdläraren och den studerande som 

lär känna varandra över nätet.  

Citatet kan också tolkas som att vårdläraren plockar ihop lite skåpmat och verktyg för 

beredskap på bästa möjliga sätt. Att de som kommer på temadagarna får något med sig, 

oavsett vilken kurs de går då deltagarna kommer från flera olika kurser kan temadagen 

inte anpassas helt efter just en kurs utan blir en gemensam studiearena liknande också den 

som möter en i arbetslivet. Delarna i det kommande yrket kan inte separeras var och en 

för sig eller läras som isolerade enheter. Det goda vårdandet som konst och skicklighet är 

sammansatt och kräver en helhetsförståelse. 

Som lärare inom distansutbildning har man ofta väldigt många kurser att ansvara för vad 

gäller allt från att producera uppgifter utifrån skolverkets kunskapskrav. Rätta och 

bedöma, sätta betyg och ge feedback. Det gäller att hålla sig à jour och ha en bred 

kompetens inom vård och omsorg för att klara detta.  

Att kunna möta eleverna där de är, är ju jätteviktigt och samtidigt man följer ju ett 

centralt innehåll och kursmålen men samtidigt kunna vara ändå flexibel i det och inte 

vara så strikt kanske, just man har ramen.125 

Och att man också ska jobba med elever som har det lite svårt att komma till skott och 

som kanske har det lite svårt för sig. Många som läser på distans, har jag som 

erfarenhet… många av dem hade väldigt dåliga skolerfarenheter innan. Hade 

superlågt självförtroende och trodde inte att de kunde överhuvud taget lära sig 

någonting. Och då fordrar det tätare kontakt med eleven. För att ge den så mycket 

kurage att den orkar fullfölja utbildningen.126 

Vårdläraren möter studerande som inte suttit i skolbänken på flera år. En del har en 

negativ erfarenhet av studiemiljöer och somliga saknar nästan helt skolbakgrund. En 

fortlöpande kontakt är viktig liksom att stärka den studerandes självkänsla. Vårdlärarna 

har insett att det behövs mycket uppmuntran för de studerande som pluggar på distans. 

Det kan vara tungt med distansstudier och särskilt för denna grupp som kanske har svårt 

att hålla motivationen uppe för studierna och då kanske hoppar av. En framgångsfaktor är 
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att få lyckas samt vårdlärarens förväntningar på den studerandes möjlighet att kunna och 

förmå.  

 

Själavårdare  

Vårdlärarens roll inte enbart är pedagogens. Vårdläraren måste se hela individen, gå in 

med sina känslor och sitt engagemang. 

… vårdläraren måste jobba så att man får fram eleverna. Vårdjobbet handlar väldigt 

mycket om bemötande och etiska frågor. Vårdläraren måste ha förmåga att jobba med de 

momenten…127  

Jag tänker att vårdläraren speglar den studerandes vilja hjälpa och ge ett riktigt bra 

bemötande till vårdtagaren. Att den aspekten lyfts fram under utbildningen. De 

studerande vill göra sitt allra bästa för att både få den positiva bekräftelsen i de etiska 

reflekterande samtalen. Vårdläraren ger utrymme för att diskutera etiska aspekter i vården 

och omsorgen och det sätts värde på den personliga erfarenhetsmässiga reflektionen som 

i arbetet inte tas emot med samma välvilja och kanske har det heller inte funnits tid för 

den. Många studerande som redan arbetar inom vården och omsorgen törstar efter de här 

samtalen och det kommer mycket ut av dem. 

Många av de som studerar på distans är ju elever som har ganska mycket erfarenhet 

sen tidigare och studerar på distans för att de inte helt enkelt har möjlighet att 

ekonomiskt gå i skolan på dagarna utan arbetar eller har barn eller så. Vad eleverna 

har med sig, innan yrkeserfarenheter och vad som kommer fram under de ämnen som 

jag har så kommer mycket fram av deras tidigare historia. Det ploppar ju upp liksom 

bakgrunder. 128 

Att stärka den studerandes självkänsla genom positiv återkoppling, ta till vara på de 

studerandes erfarenheter och lära av varandra är viktiga verktyg.  

… Något som jag tycker är viktigt, jag jobbar med vuxna elever, att de också ska 

kunna visa erfarenheter och att det också blir ett komplement till lärandet… Och att 
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man kan lära av varandra på ett annat sätt tror jag kanske än om man är yngre. Och 

det tycker jag är en enorm resurs och det tycker jag som lärare ska kunna se det som 

en resurs också.129 

Här kommer den hermeneutiska spiralen in i vilken vårdläraren ser och hör de frågor som 

den studerande ställer, men är också medveten om kunskapsbehovet, vad som krävs. Den 

studerande behöver känna till det som studeras i en kontext, det sociala fenomen, vård- 

och omsorgssituationen. Det som redan är känt och ny kunskap blir något större och 

fördjupat med en öppning både till det upplevda och det framtida yrket som 

undersköterska eller fortsatta studier. Det finns en koppling både bakåt och framåt i nuet 

då lärandet sker. 

Det viktigaste är väl att som vårdlärare för ut budskapet om det goda vårdandet för 

patienten att inte faktakunskaperna i första hand som är det absolut viktigaste utan att 

man för samman alla kunskaper till praktiken och verkligen att man ändå försöka i en 

dialog att de förstår att man försöker koppla till praktiken, genom deras erfarenhet 

och vad de är vana att jobba ifrån och att de också såg att man hade behov av att 

ändå ventilera erfarenheten som de fått under yrkeslivet, kanske skriva uppgifter och 

så. Det såg jag var betydelsefullt för eleverna och det möjliggör ju en utveckling fast 

man knappt träffar eleverna då.130  

När de studerande har tidigare erfarenhet knyter vårdlärarna an till den i undervisningen. 

Har eleverna inte erfarenhet av vård och omsorg bör verkligen vårdlärarna förse de 

studerande med exempel från verkligheten hur man kan agera och förhålla sig i 

verkligheten i olika situationer. Konkretisera kunskapen. Utbildningen kan inte läsas 

enbart som teori. Kunskaperna behöver kontextualiseras med goda exempel antingen som 

de studerande själva varit med om eller exempel som vårdlärarna ger. Yrkeskunnandet 

rymmer så många delar som sätts samman till ett kunnande. En kunskap som inte enbart 

handlar om att utföra arbetsuppgifter på ett korrekt sätt utan att ha handlingsberedskap, 

identifiera behov, ha ett professionellt förhållningssätt, förmåga att anpassa 

kommunikationen efter situation och person, kunna ge ett empatiskt tryggt bemötande 

anpassat efter varje individs behov, kunna samarbeta. 

                                                 

 

129 Intervju vårdlärare 1 

130 Intervju vårdlärare 4 



43 

 

 

En vårdlärare bör vara kunnig i sitt område, kanske ha bred erfarenhet men behöver 

också vara en duktig pedagog. Framför allt att få elevernas intresse och förstår värdet 

av deras kunskaper i praktiken. Att kvaliteten ute i vården är så komplex vilket gör att 

de behöver all den här kunskapen för att ha en bra grund att stå på i mötet med 

patienterna. Många gånger jobbar de i hemsjukvården och äldre, det ställer ganska 

stora krav på eleverna.131  

Under sin APL tränas det viktiga bemötandet, etiskt förhållningssätt och det praktiska 

yrkeskunnandet. Det goda vårdandet kan inte enbart läras teoretiskt. Det är ett praktiskt 

kunnande men också beroende av en inre mognad och klokhet. Att vara omdömesfull och 

empatisk är sidor som kan utvecklas men många har det redan och behöver få tillfällen att 

möta människor för att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Att finnas till för en 

annan människa, vara en förlängd hand och kropp samtidigt som det viktiga samtalens 

betydelse och finnas där. Vara lyhörd, snabb och ha ett vaket sinne för att upptäcka 

förändringar, ha humor och känsla för när och hur någon passar och behöver göras kräver 

ganska mycket erfarenhet. Här har vuxenstuderande ett försprång de man kanske både har 

egna barn och äldre föräldrar, samt sin egen och vänners hälsohistoria att ösa ur. 

 

Kartläggning 

Tidigare kunskap i form av erfarenhet och studier finns dels som dokument, referenser 

men också i samtalet visar sig denna förståelse. 

Arbetet består av att vara alltiallo då till eleverna. Alltifrån att man får att de kommit 

in då via ansökan, bygga upp en studieplan, ta kontakt med dem, ordna en 

informationsträff där man går igen då hur det går till att läsa på distans och sen också 

går igenom med varje enskild elev vad de har med sig i bagaget. Vad de har jobbat 

med, om de har praktisk erfarenhet så att man kan validera bort praktiken t.ex. Om de 

har läst gymnasiekurser förut, kanske påbörjat det här med vårdutbildning, har andra 

gamla betyg då att man kan ta bort kurser, man lägger upp studietakt, man tar reda på 

om de har något bekymmer, dyslexi eller något annat sådär som jag behöver veta 

om.132 
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Förståelsen är en helhetsförståelse som vårdläraren i kartläggningssamtalet vill få fatt i 

och ringa in. De är svårt att förstå en enskild mening plockad ut ett samtal, betydelsen är 

kopplad till helheten. Här kommer att totalisera, foga en del till helhet som är en subjektiv 

handling in. Vårdläraren ser dels de betygsdokument som finns, arbetsintyg men det är 

också en tolkning som kräver att det finns förkunskaper. Vårdläraren känner till 

kontexten, det sociala fenomenet i sin konkretion, utifrån den större helhet utifrån vilken 

den ingår.   

På så sätt är det enklare men också mer komplext att undervisa vuxna då alla vuxna har 

erfarenheter, om de inte har det från vården så har de med sig andra erfarenheter. Den 

praktiska erfarenheten hos de vuxna är viktig och den behöver vårdlärarna ta till vara på.  

 

Verktyg 

Studerande med erfarenhet från vården och omsorgen sedan tidigare har lättare för 

studieformen distans.  

Det är svårare för eleverna på distansformen eftersom de får väldigt lite coachning av 

läraren att ställa frågor. Det är också en lärprocess för elever att kanske diskutera 

med andra elever. Man kan också se att de elever som har lätt för sig i skolan eller 

kanske tidigare erfarenhet har lättare att ta till sig just de här ämnena inom vård och 

omsorg.133 

Det finns en risk att studerande hoppar av. Om de inte kommer på temadagarna som den 

här vårdläraren har var fjortonde dag finns risk att motståndet växer att komma på nästa. 

Kontinuitet är viktigt att upprätthålla och bibehålla kontakt.  

Hinder kan vara att jag inte har en chans att träffa dem dagligen… inte har 

tillgängligt material och att alla inte kan komma på temadagarna och att de inte 

kommer igen…134 
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Att inte ha tillgängligt material tolkar jag som att alla studerande inte har en kursbok till 

exempel. Kunskap kan och ska inhämtas på många olika sätt och via olika kanaler men 

kursboken kan vara en bra hjälp särskilt för de som inte är så vana att söka information på 

egen hand. Kursboken ger en bra översikt och ger en fingervisning om kursens 

kunskapsnivå. 

Om distansstudier ska fungera ska man vara relativt studievan för att veta hur man 

ska göra.135 

Den studerande har god hjälp av sina förkunskaper för att veta vad hon ska fråga också 

om kör fast, söka information och hantera den. 

… I uppgifterna har det slitits hårt med det skriftliga, de blir lite torftiga har jag ändå 

en känsla av att de skulle kunnat mer om de ville mera och så finns det andra som 

bara skriver och skriver och skriver. Så är det helt klart mycket lättare att bli 

manipulerad, avskrifter och lite så det är naturligtvis en mycket större risk vid 

distansstudier.136  

Det finns olika system som identifierar direkta avskrifter från tidigare inskickat material 

och plagiering från internet. Distanslärarna blir duktiga på att identifiera misstänka 

avskrifter eller när den studerande inte själv är författare till inlämningsuppgiften. Ofta 

handlar det om att språket inte stämmer överens. 

Sen är det en del elever som är tvungna för att de inte har den här kursen i 

klassrumslärande. Då är det ju ganska svårt att hjälpa och stötta dem för att de 

kanske inte alls förstår hur de skaffar sig kunskap själv.137  

Studerande på Komvux vård- och omsorgsprogram kan ha en kort studiebakgrund. Inga 

ytterligare förkunskaper krävs än att den studerande bedöms klara utbildningen. Svenska 

som andraspråk och karaktärsämnen läses ofta parallellt. Tidigare skolbakgrund med 

kurser i samhällskunskap och naturkunskap saknas ofta. Detta är en utmaning både för de 

studerande och för vårdlärarna. Hur förklarar man blodomloppet för någon som aldrig 

läst om människokroppen? Det är undervisning på grundnivå och gymnasienivå 
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samtidigt. I klassrummet sitter studerande som planerar att söka läkarlinjen nästa år 

tillsammans med studerande som nyss lärt sig läsa och skriva på svenska och som varit 

analfabeter i sitt hemland. Studerande som i Sverige för fyra år sedan lärt sig hålla i 

pennan och forma bokstäver tillsammans med de som gått nioårig grundskola, 

gymnasium och ibland även högskoleutbildning. 

 

Lyssna med alla sinnen 

Fingertoppskänsla, att vara lyhörd och se individen, möta henne där hon är lyfter flera 

vårdlärare fram när de berättar om sitt arbete. 

… man får vara noga med vilken ton man använder mot varje särskild människa, 

ibland kan man vara skämtsam och eleven kanske skickar en smiley och lite så medan 

andra gånger får man vara väldigt mycket mer korrekt och så.138  

Det handlar om att fånga människan att möta den studerandes vara i världen och 

samtidigt upprätthålla den distans som krävs av läraruppdraget för att leda den studerande 

vidare. 

De studerande ses av vårdlärarna som en tudelad grupp med stora nivåskillnader där det 

krävs att vårdläraren anpassar sin didaktik. Elevinflytande och flexibilitet finns med i 

vårdlärarnas tankesätt kring arbetet. Att anpassa undervisningen till den studerandes 

förutsättningar och behov är en ledstjärna för samtliga vårdlärare jag intervjuat. Att skapa 

en relation och att tycka om och värna om och den studerande. 

Vårdläraren utvecklar en personlig relation till den studerande och lär i vissa fall känna 

varandra ganska bra. Ibland bättre än i ett klassrum där det är konkurrens med den 

relationella aspekten. I mötet mellan distanseleven och vårdläraren finns bara de två i en 

unik kontakt. Kommunikationens smörjmedel och lim är vänlighet. I skrift kan orden 

verka hårda när den icke verbala kommunikationen inte stöttar upp det som sägs är det 

extra viktigt att vara lyhörd och uttrycka sig smidigt för att inte såra eller missförstås.  

Att vara distanslärare, precis som eleverna om de inte svarar så blir det svårt med 

dialogen så är det viktigt att läraren svarar ganska snabbt på inlämnade uppgifter. 

Inom ett par dagar helst. Eller ännu tidigare men ibland kan man ju också vara tydlig 
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man har hög belastning att man skriver att det kan dröja några dagar så att eleverna 

vet strukturen att inom den här tiden kan jag förvänta mig det här. Det tror jag är 

extra viktigt som distanslärare när man inte kan kommunicera som i ett klassrum.139 

Vårdläraren vet att de studerande på distansutbildningen väntar på deras svar. När man 

sitter hemma och producerar ett lärande är det lätt att känna sig ensam samt svårt att veta 

är jag på rätt spår. Till skillnad från i ett klassrum där läraren och studiekamrater ger 

direkt feedback. Vårdlärarna arbetar med att ge de studerande snabb återkoppling på 

inlämnade uppgifter och prov. Detta är en viktig del i bedömningen. I bästa fall hinner 

vårdläraren redan under dagen ge respons på inlämnat arbete. Vårdlärarna vet hur viktigt 

det är med snabb återkoppling på den studerandes tolkning och arbete med uppgiften. 

Men ibland kan det dröja flera veckor. 

Jag är ju också i skolan så de kan komma till mig och prata då… det kan vara alltifrån 

att de inte förstår någonting till att ha problem med studierna och sådär. I slutet då 

slutar kurserna med ett prov, en del kurser är det två prov… de kommer till skolan och 

skriver prov. Och då har jag också chansen att träffa dem.140 

Betydelsen av att träffas återkommer i vårdlärarnas upplevelser av arbetet med 

distansundervisning. Få nämner tekniken utan att just träffas är det som är centralt, samt 

att ge snabb feedback. 

En distanslärare ska kunna få kontakt med eleverna, alltså vara aktiv i det och inte ge 

sig i första taget. Att får man inte svar, att man fortsätter, att man vill veta hur det går 

för eleven, att det är ett ansvar vi har…141  

Känslor, intuition och empati är effektiva verktyg för vårdlärarna att förstå människan 

hon möter och dennes livsvärld. Att förstå den särskilda mening som omger henne.   

Att inte ge sig, att följa upp och ha kontinuerlig kontakt. Inte enbart den här vårdläraren 

utan flera lyfter fram telefonen som ett viktigt arbetsredskap för att få till denna kontakt. 

Att vara lite ihärdig. 
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Men ja det handlar om ett stort ansvar för eleven och det handlar om tycker jag som 

lärare att också att ha förmåga att skapa kontakt med små medel… Möjligheterna är 

just det där att göra det där lite unika som jag tycker är att lära känna någon, stötta 

någon, hjälpa någon trots att man har så lite medel. Att via ord och korta meningar 

ändå få en personlig kontakt som gör eleven upplever sig sedd och hörd och 

förstådd.142  

Att rätta uppgifterna med en personlig prägel gör att den studerande känner sig sedd och 

hörd av läraren. Inte bara mekaniska standardsvar som blir tråkigt och inte så formativt. 

Den relationella aspekten som framgångsfaktor i studierna är något vårdlärarna arbetar 

aktivt med. 

Jag tycker att som vårdlärare är ju alla människovårdande yrken kontakt med 

människor är ju att stämma av med eleven och förstå elevens unika förutsättningar. De 

kunde ha svenska som andraspråk eller olika saker med olika förutsättningar, det 

tyckte jag var viktigt att ganska snabbt lära känna eleverna. Jag tror att ska man vara 

distanslärare är det en fördel att man i alla fall någon gång träffat eleven, och att 

eleven har träffat läraren, så att man få en bild av varandra, att det underlättar 

lärandet.143  

Att träffas personligen underlättar både för den studerande och för läraren. Det är då 

tilliten skapas, ett bevis för relationens vikt och ger en tyngd och bevisföring att lärandet 

är på riktigt. Både att den studerande faktiskt har de kunskaper som redogörs för skriftligt 

men också själva kontakten, mötet kommer till och upplevs som tillfredsställande och 

nästan ett krav från Vårdlärarnas sida för att kunskapen ska vara på riktigt. 

Egentligen tycker jag att det bästa är att ha distansstudier med elever som bor nära 

en. Som man kan träffa vid uppstart, vid ett avstämningsmöte, det gör det lättare att 

bjuda in till en muntlig komplettering. Få sig en bild där det är besvärligt och ett stort 

hinder är att man just att inte kunna besöka praktikplatser när distansstudierna sker 

med långa avstånd från hemmet.144 
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Vårdläraren vill skapa en relation med de studerande. Att mötas, är viktigt inte enbart i 

det virtuella utan på riktigt i den levande världen. Den geografiska närheten underlättar 

inte minst vid APL-besök, kontakten med de studerande under det arbetsplatsförlagda 

lärandet, och med handledarna ute på fältet. Det kan vara svårt att hitta ord för beskriva 

det man upplever men metaforen är en hjälp att förmedla den erfarenheten. Det gör 

vårdläraren genom att få sig en bild, bjuda in till. Det abstrakta i mötet kontextualiseras i 

någon mer konkret.  

 

Kunskap som bottnar i praktisk erfarenhet 

Flera vårdlärare beskriver hur de gled in i sitt vårdyrke mer som en slump än ett medvetet 

val, ofta var de ganska unga. Att utbilda sig till vårdlärare är däremot medvetet, och 

beslut att utvecklas i yrket och fortsätta arbeta med människor. 

Jag hade funderat på läraryrket, redan från när jag var 15 år. Men sen av en slump 

blev jag arbetsterapeut och kom in på den utbildningen och har jobbat som det nu 

senaste åren och har väl tänkt under årens lopp att jag skulle vilja utvecklas 

ytterligare av en slump så läste jag en söka-utbildningsguide… Där beskrevs 

vårdläraryrket och då kände jag att det vore någonting för mig… och det var ett krav 

att man skulle ha en sjukgymnast eller arbetsterapeututbildning…145 

Vårdläraren använder sin erfarenhet i sitt arbete, sin förtrogenhet i ämnet. Utan den blir 

konkretisering bristfällig och kärnan i karaktären platt. Att jobba med människor kan låta 

som något allmänt, ett arbete vilket som helst men med människor. Men i det finns med 

det finaste man egentligen kan ägna sig åt, arbeta med människor. Det handlar om att 

göra skillnad, att ägna sig åt något väsentligt. Inte för lönen, eller för de bra arbetstiderna 

kanske men att utbilda sig vidare till vårdlärare innebär ofta bättre arbetstider och mer 

sammanhängande ledighet. 

Att vara vårdlärare tycker jag är ett bra sätt att kunna använda sina tidigare 

kunskaper och utbildningar… Jag tycker att arbeta som vårdlärare här hänger väldigt 

mycket samman med mina tidigare jobb, Egentligen alla mina jobb har jag nytta av 

som vårdlärare. Vårdlärarjobbet här nu är ju att intensivutbilda vårdbiträden till 

undersköterskor… Och de går en grund- och sen en fortsättningskurs och de ämnen 
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jag undervisar i är Etik, Psykologi och Psykiatri och det passar mig väldigt bra för jag 

har jobbat mycket inom de områdena tidigare.146  

Erfarenhet inom sjukvården är viktigt att ha. Vårdlärare är ett pussel av många 

kompetenser som tillsammans kopplas samman och blir något större än varje del för sig. 

Den hermeneutiska spiralen, med en dynamik och växelverkan mellan förståelsen av de 

enskilda delarna och förståelsen av helheten. Delarna hjälper oss att förstå helheten. En 

pendling mellan del och helhet. Där det goda vårdandet byggs upp av ett 

tvärvetenskapligt fält med olika kurser inom naturvetenskap, samhällskunskaps och 

humaniora. Vård och omsorgsyrket kan förstås som ett pussel liksom pedagogens.  

Det går inte att förstå vårdlärarens upplevelse enbart genom det hon beskriver om sitt 

yrke nu utan även hennes historia och framtid är en viktig del för att förstå. 

Jag tror att det är väldigt bra att vårdlärare har olika erfarenheter från sina liv så att 

säga yrkesmässigt, ja olika familjesituationer, att man har olika erfarenheter. Jag har 

väldigt stor nytta av mina tidigare erfarenheter… då jag har arbetat i andra länder… 

Och det är många som är före detta flyktingar och då är det väldigt bra att jag har 

arbetat i den verksamheten… Jag tror att man måste ha jobbat, om man inte är 

sjuksköterska måste man ha jobbat inom sjukvården.147  

Den praktiska yrkeskompetensen värderas högt av vårdlärarna. Erfarenhet. Varandet i 

världen, det som är på riktigt. Att ha kunskap om yrket, det praktiska och 

erfarenhetsbaserade. 

… Att man själv också vet hur vården fungerar, hur det ser ut inom vården idag, att det 

är besparingar och nedskärningar och att man inte… att man har en realistisk bild av 

hur det är att jobba inom vården… att ha den här yrkeserfarenheten själv, det tycker 

jag är jätteviktigt. Och sen ja, möta eleven.148 

Vårdlärarna lyfter fram yrkeskunnandet, att vara väl förtrogen i ämnet man undervisar i 

som viktigt. Något som återkommer är att som vårdlärare på vård- och 
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omsorgsprogrammet inte är ovanligt att undervisa i tiotalet kurser, med det gemensamt att 

praktisk erfarenhet är centralt för att förstå ämnet och kunna tillämpa det i praktiken.  

Att i detta samtidigt se den studerande, möta den studerande säger vårdläraren som ett 

tillägg. Att mötet kanske kommer först och kunskaperna sen, är inte något som den här 

vårdläraren reflekterar kring i just denna fråga. 

 

Vägen hit 

Distanslärare saknar ofta lärarrum, kollegium och ibland sker arbetet nästan helt 

hemifrån. Hur hamnade hon här i distanslärandet?  Hur blev vårdlärarna vårdlärare? 

Vägen hit talar om hur vårdlärarna uppfattar sig själva och sitt yrke. 

… Men sen blev jag ganska avskräckt av läraryrket när jag gick utbildningen, 

kollegium och lärarrum och så… sen arbetade jag med information men mer med att 

skriva informationsmaterial och sånt på min arbetsplats. Sen varför jag började 

arbeta som vårdlärare så var det en slump egentligen.149  

Slumpen lyfts fram men vårdläraren hade utbildat sig till vårdlärare men blivit avskräckt. 

Vad står det för? Att bli avskräckt kan tolkas som en ödmjukhet inför yrket. Eller ett 

hemmahörande i en annan profession, en annans kontext. Sjuksköterskans, vårdkontexten 

då lärarrummet blir en främmande arena. Det är inte en utstakad karriärväg utan mer 

något som vårdlärarna hamnat i som en konsekvens. Yrkesvalet måste förstås i det 

sammanhang det vuxit fram. Kanske inte kollektivt men individuellt för dessa vårdlärare 

ses en drivkraft att utbilda och föra kunskap vidare. Att erövra ny kunskap, växa som 

människa samt bidra till det goda vårdandet i ett större perspektiv än den egna 

arbetsinsatsen. Att växa i en ständig utveckling i mötet med andra. 

… det var en dröm från början när jag sökte sjuksköterskeutbildning att även bli 

lärare. Jag kom in på sjuksköterskeutbildningen och inte på lärarprogrammet och då 

tänkte jag att jag tar det sen och jag har alltid haft det i bakhuvudet att fortsätta 

utbilda. Och hur jag blev vårdlärare det var att jag sökte till Stockholms 
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lärarutbildning och kom in på halvfart och på distans och då tyckte jag det här klarar 

jag av. Ja och så körde jag igång och så blev det vårdlärare till slut.150 

Stort intresse för läraryrket, en dröm. Den här vårdläraren hade tänkt att bli lärare men 

kom inte in men hamnade i läraryrket ändå tack vare omvägar. Varför man blev 

vårdlärare med distansundervisning kan vara både en slump och ett medvetet val. Hur 

man förstår sitt yrkesval och hur det tolkas beror på förförståelsen och omgivningens 

reaktioner. Vare sig det är att halka in på ett bananskal eller en uttänkt plan är det ett 

medvetet val, 

 

Var är kvalitetsstämpeln? 

Mer tid är något som flera vårdlärare efterlyser. Att arbetet erkänns. Som lärare med i 

huvudsak klassrumsundervisning finns ofta en faktor för planering kopplat till 

lektionstimmar. Som distanslärare finns inga yttre ramar för klassrumsstorlek och inga 

”lektionsfria” dagar finns vikta för fortbildning. 

Mer tid för varje elev. Det är viktigt och sedan att de vårdlärare som jobbar på distans 

har möjlighet att träffas. Att man avsätter tid för handledning, utveckling och 

utbildning… det gäller över huvud taget vårdlärare att man ska få en chans till 

utbildning. Fortsatt utbildning.151 

Att ha många studerande kan försvåra uppbyggandet av en personlig relation. För att 

etablera kontakt krävs ett visst mått av tid då kan man inte ha hur många som helst. Inte 

fler än vad som går att ta hand om. Utbildning är inte information, det är ett möte, en 

resa, en relation. Den här vårdläraren efterlyser också kompetensutbildning. Vårdlärarna 

upplever att de har stort ansvar för kvaliteten men inte alltid att de har de kunskaper som 

krävs för att ge en bra undervisning.  

Jag skulle verkligen önska ett högre kvalitetstänk från ledningen, att ”Herregud! Vi 

kan ju inte ha henne som lärare i det här ämnet det är ju verkligen inte hennes 

kompetensområde”. Att det inte bara skulle ligga som ansvar på dig hur mycket jag 
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skriker för att säga att det här kan jag inte hålla på med och det tror jag mina kollegor 

upplever att jaja det är bara ta det, att det bara är att tugga i sig.152  

Som lärare inom distansutbildning har vårdläraren ofta många olika kurser. Som 

distanslärare kan du ansvara för att lägga upp uppgifter, rätta och bedöma, sätta betyg och 

inte minst ge feedback i 6 olika ämnen och det är inte alltid de ämnen vårdläraren är 

säkrast på som hon undervisar i.  

Det finns ingen kvalitetsansvarig eller någon som ser till att det håller sig inom 

samma ramar. Ingenstans där uppgifterna granskas innan man lägger ut dem… Jag 

skulle kunna ha en jättekonstig och det skulle ta ett halvår innan nån upptäckte det 

kanske någon elev som protesterar eller att jag blev sjuk och någon skulle gå in och 

upptäcka att herregud det här stämmer inte. Ja, men sen får man väl utgå ifrån att det 

inte är så i kurserna men de är ju gjorda naturligtvis utifrån centralt innehåll och så 

där. Men ja, jag skulle ändå vilja att det fanns någon sån som hade mer övergripande 

ansvar och insyn och kvalitetssäkrade. Och som man tydligare kunde vända sig till 

som lärare om man känner sig tveksam.153 

Om det är det stora antal ämnen vårdläraren undervisar i eller en osäkerhet i sin roll som 

pedagog kan funderas över.  Jag tolkar det som att trots att allt kursmaterial ligger öppet 

på lärplattformen och är tillgängligt både för andra lärare och skolledare är 

lärplattformens upplever vårdläraren kursrummet som begränsat och instängt. Det luftas 

och ventileras inte på samma sätt som kunskapsstoffet i ett fysiskt klassrum.  

Det händer mycket inom vården, utvecklingen går framåt med uppdaterade metoder efter 

nya forskningsresultat, politiska beslut och arbetsmarknad. Vårdlärarna vill vara expert 

på sina ämnen och menar att arbetsgivaren ställer orimliga krav och förutsätter att man 

kan ge vårdutbildning med kvalitet då lärarna saknar behörighet i ämnet eller ska 

undervisa i sex-sju ämnen parallellt. 

Som vårdlärare behöver man som alla lärare kunna mer än den man utbildar för 

förtrogenhet, förtroende och kaliber. 

En vårdlärare ska vara en person som utbildar snäppet över, alltså om jag utbildar 

undersköterskor så tycker jag att man ska vara sjuksköterska i botten och utbilda 
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snäppet över vad de ska kunna. Och tyvärr är det ju så idag att man undervisar kanske 

i alla ämnen och man är ju specialiserad åt ett håll. Önskemål då vore ju att läraren 

då kan mer än… Man fick vara vårdlärare i de ämnen man verkligen kan så att man 

kan svara på alla frågor som man får och så. Idag tror jag undersköterskor också får 

utbilda sig till vårdlärare och det ifrågasätter jag att de får. De här med snäppet över 

och att svara är det viktiga kan jag känna.154 

Flera vårdlärare har mångårig yrkeserfarenhet inom sin tidigare profession. De har också 

en ambition att ha en fot kvar i sitt yrke för att hålla sig insatt och uppdaterad. ”Behålla 

sin trovärdighet”. Medan andra ser lärarprofessionen som sitt yrke, ser sig främst som 

pedagog och har en tyngd och säkerhet i sin lärarkompetens i yrkesämnen. De har lämnat 

sjuksköterskans arbete och är nu läraren. 

På många skolor är utbildningspaketet färdigt, det är vårdlärarna som gör uppgifter och 

prov och lägger ut i det webbaserade kursrummet. Lärarna upplever att de har ett väldigt 

stort ansvar och en frihet. Som distanslärare får man inte den snabba elevfeedbacken som 

i ett klassrum där tvåvägskommunikationen ger direkt respons. Läraren blir snabbt varse 

om någon uppgift är otydlig, för svår eller tråkig, I det nätbaserade kursrummet råder en 

envägskommunikation och vårdläraren kan bli osäker. 

Den studerande kan också ibland ha samma vårdlärare i alla kurser hela utbildningen och 

kan tro att det ska vara såhär. Vårdlärarna saknar en kvalitetskontroll, någon som har ett 

övergripande ansvar för kvaliteten på uppgifter och prov. 

På senare år har undersköterskor varit behöriga att utbilda sig till vårdlärare vilket skarpt 

kritiserats av vårdlärare främst med sjuksköterskebakgrund. De menar att som 

undersköterska saknas kunskap inom den specifika omvårdnaden som är sjuksköterskans 

huvudämne och som ingår i flera kurser på vård- och omsorgsprogrammet liksom 

omvårdnadsdokumentation och viss typ av medicinteknik. Här krockar den formella 

kompetensen med den reella. 
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Sammanfattning resultat 

För ett gott resultat så tror jag man måste lära känna eleven och sen måste man 

som lärare vara ganska kreativ och försöka läsa eleven. Och jag tror det är bra att 

läraren har ganska lång erfarenhet och gärna brett inom vården men också att man 

har det här intresset av att eleverna utvecklas och man ser målet med en god 

patientkvalitet framför sig, så tror jag det blir ett väldigt roligt och betydelsefullt 

jobb.155 

Detta uttalande sammanfattar vad alla lärare säger i sina berättelser. Denna vårdlärare 

ringar in vad jag kommer fortsätta diskutera i resultatdiskussionen utifrån de 

hermeneutiska begreppen Betydelse, Förförståelse och Cirkel.   

 

Diskussion 

Metodologisk diskussion 

En nackdel med hermeneutiken kan vara att när man genom en tolkningsprocess förstår 

ett fenomens mening kan man undra när är då en hermeneutisk teori sann om den består 

av tolkningar? Det kan också vara svårt att avgränsa det enskilda fenomen man vill 

studera. Här kommer validiteten in. I termer av kvantitativ och kvalitativ metod kan man 

säga att om den kvantitativt inriktade forskaren diskuterar reliabilitet och validitet 

utvecklar den kvalitativa forskaren en tankegång kring relevans och giltighet.156 För att ge 

en riktig beskrivning av en livsvärld och förklara varför människor handlar som hon gör 

måste hela systemet av föreställningar som människan har beskrivas. En teori är sann om 

den överensstämmer med verkligheten, d v s beskriver den livsvärld som den är avsedd 

att beskriva. 157 En hermeneutisk teori som ger förståelse för en grupp individers livsvärld 
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och kan förklara varför en människa eller grupp handlar som hon gör, är sann. Men 

Alvesson och Sköldberg menar att frågan är fel ställd då sanning för hermeneutiken inte 

är en fråga om stark överensstämmelse, inom hermeneutiken är sanning lika med mening, 

betydelse.158 Hermeneutiken har en personlig dimension i tolkningen och viktigt att 

komma ihåg att det som skrivs och forskas om, det material som samlas in beror på den 

som gör undersökningen oavsett vetenskaplig tradition.  

Med min förförståelse blir resultatet en subjektiv analys men genom att beskriva det 

metodologiska genomförandet, hur jag har tänkt, vilka val jag gjort och på vilket sätt 

förståelseprocesser har väckts under forskningsprocessen osv träder en mening fram men 

det finns flera. Jag tycker inte helt mig ha lyckats synliggöra de bakomliggande mönster 

som styr de observerbara delarna av verkligheten, det som vårdlärarna berättar om i sitt 

arbete. Att tränga bakom det synliga, undersöka flera skikt, hur verkligheten uppfattas 

och vilka uttryck det tar sig159 får mig att fundera på om deltagande observation kanske 

hade tillfört en dimension till intervjuerna.  

Hermeneutikern ser den sociala verkligheten som mångfacetterad och rik. Det behövs 

känslor, intuition, introspektion och empati används som hjälpmedel för att förstå 

kunskapen om hur varje människa uppfattar sin själva och sin situation, och den särskilda 

mening som ges till allt som omger henne. Kunskapen om människors livsvärld fås 

genom att forskaren tolkar människors beteende och försöker leva sig in i deras 

föreställning av världen. Kunskapen om detta kallas förståelse. 

Min förförståelse har jag som sjuksköterska och vårdlärare, med egen erfarenhet av både 

att studera på distans till vårdlärare men också av att arbeta med distansutbildning på 

vård- och omsorgsprogrammet. Med denna bakgrund har jag fått vara noga med att inte 

fylla i eller hålla med vårdläraren, låta intervjupersonenens ord leva även om jag känt 

igen mig i eller instämmer i deras berättelse.  

Intervjuerna ägde rum på olika platser men det gemensamt att det var trångt, och i flera 

fall mycket bakgrundsljud. Med diktafonen som redskap som vid några tillfällen svek och 

inspelningen tog vid på min mobiltelefon istället. Dessa omständigheter gjorde att 

transkriberingen av intervjuerna tog onödigt lång tid än om det varit en bättre ljudkvalitet. 

Om jag gör kvalitativ en intervjustudie igen kommer jag att ge mig akt på att 
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ljudkvaliteten på inspelningarna ska vara bättre. Det underlättar bearbetningen av 

materialet och tolkningsprocessen blir mer sammanhängande. 

Det var utmaning analysera intervjuerna. I bearbetningsprocessen var jag till en början 

osäker på hur jag efter utskrift skulle strukturera meningen i vårdlärarnas berättelser. Att 

vårdlärarnas uttalanden skulle analyseras och tolkas var jag helt klar med men hur? 

Hermeneutik i vårdpraxis öppnade dörren till metaforerna,160 som fick formulera det här 

arbetets resultat. I analysen av vårdlärarnas upplevelse kunde den kvalitativa metoden 

etnografi med observation också varit användbar i kombination med intervjuer för att 

verkligen få fram hur det är att arbeta som vårdlärare med distansundervisning.  

 

Resultatdiskussion 

Övergripande syfte med studien var att beskriva, tolka och förstå vårdlärares arbete med 

distansutbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Vad betyder distansformen för 

vårdlärarna? Undersökningen begränsas av att det är fem vårdlärare som intervjuats och 

alla hemmahörande i Stockholm och Uppsala län. Kanske resultatet hade sett annorlunda 

ut med en annan geografisk bredd. Denna undersökning har också enbart undersökt 

vårdlärarnas upplevelse av sitt arbete med distansundervisning på vård- och 

omsorgsprogrammet. Det hade varit intressant att göra en jämförelse med upplevelsen av 

att undervisa på distans med närlärande och på så sätt få en djupare förståelse för 

vårdlärarnas arbete.  

Resultatet har redovisat vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansutbildning och 

visade sig som nio metaforer: Serviceinrättning, Stötta, Själavårdare, Kartläggning, 

Verktyg, Lyssna med alla sinnen, Kunskap som bottnar i praktisk erfarenhet, Vägen hit 

och Var är kvalitetsstämpeln?  

Dessa ger tillsammans en förståelse för vårdlärares upplevelse av att arbeta med 

distansutbildning. Jag kommer nu diskutera resultatet utifrån arbetets frågeställningar och 

de hermeneutiska begreppen Betydelse, Förförståelse och Cirkel.   

Betydelse 

Hur är det att arbeta som vårdlärare med distansundervisning på vård- och 

omsorgsprogrammet?  
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Med tanke på de begrepp med vilka vårdlärarna beskriver sitt arbete framgår en ambitiös 

önskan att det ska gå bra för de studerande, att de ska klara sina studier och erövra 

kunskaper som krävs för det kommande yrket. Vårdlärarens arbete kan förstås som att 

vara en Serviceinrättning, Stötta och Själavårdare.  

Vårdlärarna berättar mer om hur man ska vara som vårdlärare än om t ex tekniska 

didaktiska hjälpmedel som skulle kunna vara väntat vid distansstudier. Detta resultat som 

kan tyckas överraskande går ändå i linje med ”Ny roll, ny kompetens för distanslärare” 
161 där det didaktiska tankesättet är att handleda den studerande och visa den studerande 

vägen.  

Betydelsen av de karaktärsbundna egenskaper som vårdlärarna har är viktiga. 

Vårdlärarnas yrke kan beskrivas i termer av dygder med viktiga egenskaper som 

didaktiska verktyg. Egenskaper som finns med i vårdlärarnas berättelser är Flexibel, 

Kreativ, Kunnig, Generös, Snabb, Lyhörd, Anpassningsbar, Hjälpsam, Positiv, 

Tillgänglig, Glad, Engagerad. Dessa egenskaper och pedagogiskt arbetssätt tillämpas för 

att skapa en relation till den studerande. Att möta den studerande, den relationella 

aspekten upplevs som en central del i arbetet. Att vara kunnig i sitt yrke och att 

utbildningen inte ges helt på distans förstås också som centrala delar i vårdlärarnas 

profession. Navet som vårdlärarnas arbete byggs upp kring är den relationella aspekten. 

Vårdlärarna ser den studerande, kanske ännu mer på distans än i ett klassrum där upp till 

trettio personer konkurrerar om uppmärksamheten. I distansformen får alla studerande 

möjlighet att bli sedda och kan underlätta för läraren att etablera en relation med den 

studerande. Distansformen kan ibland ge bättre förutsättningar att möta den studerande 

individuellt just där hon befinner sig utan andra närvarande som stör relationen. 

Elevernas erfarenhet lyfts fram i lugn och ro och ger plats för reflektion. Detta 

överensstämmer med A-C Svensson studie162 som belyser vikten av att undervisningen 

anpassas till individen för ett lyckat studieresultat liksom med skolverkets direktiv att 

utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskilde elevens behov och 

förutsättningar.163 
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Men det fysiska avståndet och brist på tid kan också vara försvårande för vårdläraren att 

etablera en personlig relation med varje studerande. 

Förförståelse 

Vilka styrkor och svagheter ser vårdlärarna med distansformen? 

Var och en av vårdlärarnas upplevelser, varje liten del hakas i en annan som tillsammans 

bygger upp en helhetsbild, bestående av en förförståelse, ett nu och en framtid. 

Vårdlärarna har sina bakgrunder som format dem själva och yrkesvalet till vårdlärare. 

Enligt Gadamer är en tolkning utan förförståelse omöjlig.164 Vår historiskt och socialt 

formade förförståelse är vår utgångspunkt när vi tar till oss en text och vi tar med oss 

denna kontext som är med oss i tolkningen.165 Detta gäller både vårdlärarnas tolkning av 

sitt arbete och min tolkning av vad de berättar. Vad gäller sitt yrkesval berättar 

vårdlärarna om möjligheten att använda tidigare kunskaper och utbildningars betydelse 

som starkt bidragande orsak till valet att bli vårdlärare. Vårdlärarna beskriver hur de blev 

vårdlärare genom att de ville utvecklas, höja kunskap och ge patienterna en god vård. 

Metaforerna Kunskap som bottnar i praktisk erfarenhet och Vägen hit är centrala för att 

förstå vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansutbildning och förförståelsen 

allerstädes närvarande styrka. Vi är inte enbart vårt nu utan vår historia och vår framtid. 

Utbildningens distansform är något som vårdlärarna känner igen sig i från sina egna 

studier till vårdlärare. En stor del av utbildningen till vårdlärare sker på distans. För 

många blivande vårdlärare precis som för vuxenstuderande på vård- och 

omsorgsprogrammet är distansformen enda möjligheten att studera vidare. Här kommer 

den igen i vårdlärarnas igenkännande av vuxenstuderandes situation och den flexibilitet 

som krävs. Detta är välbekant och ett ”normalt” sätt att studera på för vårdläraren med 

egen erfarenhet av distansstudier. 

Liksom man inte kan avskilja människors föreställningar om världen och beskriva dem 

en och en eftersom de delvis bestäms i sin relation till andra föreställningar.166 Kan man 

heller inte isolera ett ämne från det andra. Att arbeta som vårdlärare rymmer så mycket 

mer än själva yrket, det individuella tänkandet sammanflätat med det kollektiva,167 en 
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helhet. Vårdlärarprofessionen kräver goda kunskaper i flera ämnen: Vård och Omsorg, 

Medicin, Människan, Sjukvård, Hälsa, Specialpedagogik och Psykiatri m fl. Vårdläraren 

besitter spetskompetens och multikompetens. Det är en spännvidd och integrering i 

kurserna mellan Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Humaniora. Yrkeskunnandet 

inom ämnet ger trovärdighet och trygghet. Erfarenhet helst inom flera områden, med flera 

specialiseringar också. I och med att yrkeslärare än så länge är undantagna krav på 

lärarlegitimation kan utbildningsanordnare anställa vårdlärare som ibland saknar både 

tillräckliga ämneskunskaper och pedagogisk utbildning vilket en vårdlärare uttalat är 

emot och menar att vårdlärare ska kunna utbilda ”snäppet över”. 

Förförståelsen är ett måste i arbetet som yrkeslärare och vårdlärarnas kanske viktigaste 

arbetsverktyg. Den egna erfarenheten som didaktiskt verktyg. 

Cirkel/Spiral 

Hur påverkar distansformen vårdlärarnas pedagogiska och didaktiska överväganden? 

Vårdlärarna upplever sitt arbete som flerdelat men alla delar går som tidigare diskuterats i 

varandra, som en cirkel eller spiral. Dels är den studerandes erfarenhet en central del i 

arbetet med att utbilda vuxna på vård- och omsorgsprogrammet och den behöver 

vårdlärarna ta till vara på. Här är vårdlärarna helt överens med skolverkets krav på ett 

validerande förhållningssätt.168  

Vilka styrkor och svagheter ser vårdlärarna med distansformen? 

Det finns brister i det virtuella webbaserade som ibland är ofullständigt när det gäller att 

visa sina kunskaper. Den fysiska otillgängligheten kan innebära ett språkligt hinder för 

lärandet t ex för de som studerar på svenska som sitt andraspråk. Den relationella 

aspekten stärks av det fysiska mötet. Det underlättar för att etablera kontakt. Vårdlärarna 

värdesätter det fysiska mötet och vill ha mer av det. Det fysiska mötet främjar lärandet. 

Här är metaforerna Verktyg, Kartläggning och Kunskap som bottnar i praktisk erfarenhet 

vara en förutsättning för att förstå yrkeskunnandet.  

Det går inte att förstå en enskild mening plockad ut ett samtal. De enskilda delarna 

bygger tillsammans upp ett yrkeskunnande. Betydelsen är kopplad till en helhet.  
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Inte minst när det gäller APL-uppföljning och bedömning är det betydelsefullt att 

vårdlärare, studerande och handledare träffas i ett trepartssamtal. Berg Christoffersson 

visar i sin studie att det finns goda möjligheter för det reflekterande samtalet i form av 

digitala didaktiska samtal där den digitala dialogen blir ett verktyg för reflektion och 

återkoppling. De digitala samtalen främjar också ökad samverkan mellan skola och 

arbetsplats och möjliggör reflektion kring yrkeskunnandet under APL.169 Detta finns 

behov av att utveckla mera, Det didaktiska samtalet måste också få ta tid. 

Studien ”Utmaningar vid användning av alternativa undervisningsformer” visar att det 

krävs ett hårt arbete att säkerställa kvaliteten på distansutbildningar.170 Denna studies 

resultat bekräftas också av samtliga vårdlärare i den här undersökningen som bestämt 

efterlyser en högre kvalitet med en kvalitetssäkring av kursmaterialet med uppgifter och 

examinationer som ligger ute i lärplattformen. Att innehållet håller de krav som 

skolverket ställer på kursen, att det finns ett kvalitetstänk och en kvalitetssäkring av 

utbildningen. Att någon annan än de själva har ett övergripande kvalitetsansvar för 

utbildningens kvalitet. Vårdlärarna har ibland ansvar för uppemot 16 kurser i flera olika 

ämnen som de inte alltid känner sig helt säkra på. Det kan vara problematiskt att hålla sig 

uppdaterad i så många kurser. Den tiden finns inte att vara påläst och insatt överallt. 

Kanske inte heller grunden om man har sin starkaste kompetens och utbildning inom ett 

annat område. 

Slutsats 

 

Undersökningen styrker tidigare forskning men tillför också ytterligare förståelse. Tre 

kärnfrågor lyser igenom i vårdlärarnas upplevelse av sitt arbete med distansutbildning.  

 Vårdlärarna vill träffa de studerande, det fysiska mötet, den relationella aspekten 

främjar lärandet. Vård- och omsorgsutbildning helt på distans rekommenderas 

inte. Vissa moment i utbildningen behöver göras på skolan, t ex praktiska 

metodövningar inför APL och samverkan med APL-platserna har också 

förbättringspotential.  

 Det andra är vårdlärares förståelse av att distansformen inte passar alla 

studerande. Distansformen kan vara problematisk för elever som saknar 

                                                 

 

169 Berg Christoffersson ss. 112-113 

170 Leric & Pareto, 2011 s. 6 
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studievana samt praktisk erfarenhet att knyta ihop teorin med. För studerande som 

redan har erfarenhet från vård och omsorgsarbete och i hög grad är motiverade till 

utbildningen är vårdlärarnas upplevelse att distansformen ofta är väl fungerande.  

 Ökad kvalitet. Krav på legitimation även för yrkeslärare så att vårdläraren har rätt 

behörighet för kursen. Vårdlärarnas kompetens är oumbärlig för de studerandes 

kunskapsutveckling och främjar Socialstyrelsens råd att personal inom vård- och 

omsorg ska ha den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna.171 

Fortsatt forskning 

I arbetet med denna uppsats har nya frågor väckts hos mig. Det skulle vara intressant att 

göra en fördjupad undersökning om hur vårdlärarnas arbete kopplas till de studerandes 

resultat? Hur ser det ut med forskningsanknytning i den praktiska yrkesverksamheten? 

Som metod för denna studie tänker jag deltagande observation och ostrukturerade 

djupintervjuer, med fenomenologisk forskningsansats. Det skulle också vara intressant att 

undersöka de faktorer som gör att krav på legitimation för yrkeslärare ännu inte införts. 

                                                 

 

171 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18524/2011-12-9.pdf hämtad 2015-11-24 kl. 10:02 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Syftet med denna studie är att beskriva, förstå och tolka vårdlärares upplevelser av att 

arbeta med distansutbildning.  

Inledande frågor. Berätta om dig själv: 

Tidigare utbildning, yrke 

Antal år i yrket 

1. Hur har du blivit vårdlärare? 

2. Berätta om ditt arbete 

3. Berätta om dina upplevelser av att arbeta som distanslärare 

4. Berätta om distansformen och lärandet?  

5. Hur förhåller du dig till de praktiska momenten i vissa kurser? 

6. Vilka möjligheter och hinder upplever du i ditt arbete?  

7. Beskriv din bild av hur en vårdlärare ska vara 

8. Beskriv din bild av hur en distanslärare ska vara 

9. Berätta om hur du vill att vårdlärararbetet ska se ut 

10. Jag - vårdlärare berätta om dina tankar kring självbild och identitet 
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Bilaga 2 

  

Marie Setterlund Bäcklinder    Ekerö den 2012-10-15 

Till vårdlärare 

Jag heter Marie Setterlund Bäcklinder och går en Magisterutbildning i utbildningsvetenskap vid 

Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Inom ramen för denna utbildning ingår ett 

examensarbete om 15 hp, där gör jag en kvalitativ studie med syfte att undersöka vårdlärares upplevelser av 

att arbeta med distansutbildning. 

I mitt arbete som vårdlärare (både som distans- och närlärare) på den gymnasiala vuxenutbildningens vård- 

och omsorgsprogram har jag intresserat mig för vårdlärarnas upplevelse av att undervisa på distans, då detta 

kommit att bli en allt vanligare studieform för vuxenstuderande i vård- och omsorgsämnen. 

Min förhoppning är att få intervjua minst fem vårdlärare. Det skulle vara mycket värdefullt om Du vill 

medverka i studien.  Jag skulle uppskatta det och hoppas med denna undersökning skapa ökad förståelse för 

distanslärarnas arbete. 

Intervjun består av öppna frågor och beräknas ta ca 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ut. All information som kommer fram i intervjuerna kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Det innebär 

att data som presenteras i den färdiga uppsatsen inte kan härledas till enskilda personer. De inspelningar 

som görs kommer i sin helhet enbart vara tillgängliga för mig i min egenskap ansvarig för studien och min 

handledare. Deltagandet i undersökningen är frivilligt, vilket innebär att Du när som helst har rätt att 

avbryta din medverkan, utan att lämna någon förklaring. 

Har Du frågor eller funderingar kring ditt deltagande eller om undersökningen, är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand för Ditt deltagande i undersökningen! 

Med vänliga hälsningar     

Ansvarig för studien    Handledare 

Marie Setterlund Bäcklinder    Else-Maj Eineborg Falk 

marie.s.backlinder@telia.com    else-maj@edu.su.se 

Mobil: 070-155 11 00    Filosofie doktor 

 

Jag har tagit del av ovanstående information: 

Ort och datum    Namn 

mailto:marie.s.backlinder@telia.com
mailto:else-maj@edu.su.se
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Bilaga 3 

 Marie Setterlund Bäcklinder    Ekerö den 2012-10-15 

Till skolledare/rektor 

Jag heter Marie Setterlund Bäcklinder och går en Magisterutbildning i utbildningsvetenskap vid 

Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Inom ramen för denna utbildning ingår ett 

examensarbete om 15 hp, där gör jag en kvalitativ studie med syfte att undersöka vårdlärares upplevelser av 

att arbeta med distansutbildning. 

I mitt arbete som vårdlärare (både som distans- och närlärare) på vuxengymnasiets vård- och 

omsorgsprogram har jag intresserat mig för vårdlärarnas upplevelse av att undervisa på distans, då detta 

kommit att bli en allt vanligare studieform för vuxenstuderande i vård- och omsorgsämnen. 

Jag kommer att ta kontakt med en eller två vårdlärare på den skola där Du är skolledare och fråga om de 

vill medverka i studien. Deras medverkan kommer vara mycket värdefull för studien. Jag hoppas med 

denna undersökning skapa en ökad förståelse för distanslärares arbete.   

Varje Intervju består av öppna frågor och beräknas ta ca 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut.  All information som kommer fram i intervjuerna kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Det 

innebär att data som presenteras i den färdiga uppsatsen inte kan härledas till enskilda personer. De 

inspelningar som görs kommer i sin helhet enbart vara tillgängliga för mig i min egenskap ansvarig för 

studien och min handledare. Deltagandet i undersökningen är frivilligt, vilket innebär att de intervjuade 

vårdlärarna när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan att lämna någon förklaring. 

Har Du frågor eller funderingar kring vårdlärarnas deltagande eller om undersökningen, är Du välkommen 

att kontakta mig eller min handledare. 

Detta brev är för kännedom. Tack så mycket för förtroendet! 

Med vänliga hälsningar     

Ansvarig för studien     Handledare 

Marie Setterlund Bäcklinder    Else-Maj Eineborg Falk 

marie.s.backlinder@telia.com else-maj@edu.su.se 

Mobil: 070-155 11 00     Filosofie doktor 
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