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Sammanfattning  
I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta 
begrepp är 
inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är 
därför  
att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram. 
 
Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning. Den 
praktiska undervisningen som tidigare skett till stor del i skolan och under praktiken med en kliniklärares undervisning 
flyttades 
nu till APU-platsen med en handledare från APU-platsen som undervisare. Begreppet ”erfarenhet” lämnades till skolorna att 
själva tolka och planera sin undervisning därefter. 
 
Erfarenhet kan beskrivas som upplevelser. Det kan också vara kunskaper, kunnighet som bygger på upplevelser och 
iakttagelse.  
För att eleven ska nå erfarenhet ska skolan basera sin undervisning på de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet som beskrivs i Lpf 94. 
 
Denna studie är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Det är uppfattningar om begreppet ”erfarenhet” som studerats och 
fjorton yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet på sex olika vårdgymnasium har intervjuats. Dessa intervjuer utgick från en 
intervjuguide med några semistrukturerade frågor för att sedan fortsätta med följdfrågor utifrån informantens svar.  
 
Informanternas uppfattningar var att ”erfarenhet” fick eleverna genom både den teoretiska och den praktiska undervisningen 
men att den största delen var den praktiska undervisningen och att den framför allt skulle ske på APU genom fakta-, 
förståelse-  
och färdighetskunskap. ”Erfarenhet” kan delas in i ytligare och djupare ”erfarenhet”. För att eleverna skulle nå ”erfarenhet”  
genom undervisningen var det viktigt att undervisningen bedrevs enligt elevens lärstil. Informanternas uppfattningar visar att 
faktakunskaper ger en ytligare erfarenhet och färdighetskunskaper och förståelsekunskaper ger en djupare erfarenhet. 
 

 
 

Nyckelord  
Fenomenografi, Yrkeslärare, Erfarenhet 
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1. Bakgrund och syfte 
Vi vill i denna studie belysa hur yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildning 

och ungdomsgymnasiet uppfattar begreppet ”erfarenhet” som finns beskrivet i skolverkets 

mål och betygskriterier för omvårdnadsprogrammet. Vi har noterat att en förändring har skett 

i detta avseende under de senaste decennierna och vår frågeställning är följande: Hur uppfattar 

yrkeslärare kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i omvårdnadsprogrammets 

karaktärskurser?  

 

1:1 Relevans 
1:1:1 Personlig relevans 

Vi är två sjuksköterskor med flera års arbetserfarenhet inom olika sorters vård och 

omsorgsarbete. Vi utbildar oss nu till yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet och vi har 

blivit intresserade av att lära oss mer om erfarenhetsbegreppet och den praktiska 

undervisningens betydelse i karaktärskurserna i omvårdnadsprogrammet. Då vi själva 

utbildade oss i våra vårdyrken var den praktiska undervisningen en stor del i utbildningarna. 

Undervisningen bedrevs på skolan men också av lärare som hade praktisk undervisning på 

exempel en sjukvårdavdelning med en person som patient. 

 

Det vi har sett nu i vår lärarutbildning och under våra VFU-perioder är att detta har förändrats 

till att vara en väldigt liten del av de undervisningsmetoder som används i skolan och den 

praktiska undervisningen sker numera under APU = arbetsplatsförlagd utbildning och då med 

en handledares undervisning. Denna handledare är anställd på arbetsplatsen och har oftast 

ingen pedagogisk utbildning. 
 

1:1:2 Praktisk relevans 

Vårt bidrag med uppsatsen är att vidga erfarenhetsbegreppet. Arbetet kan användas som ett 

diskussionsunderlag för lärare och som ett faktaunderlag vid undervisningsplanering. Det kan 

också användas som ett stöd vid betygssättning i omvårdnadsprogrammets kurser och vid 

andra gymnasiala utbildningar. 

 

1:1:3 Vetenskaplig relevans 

Begreppet ”erfarenhet” är en viktig kunskapsfråga och det är intressant att se hur man tänker  

kring detta. Det är också intressant ur läroplanernas perspektiv eftersom begreppet finns  
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tydligt skrivet i omvårdnadsprogrammets mål och betygskriterier. 

 

1:2 Historik 
1:2:1 Ädelreformen 

Inom gymnasieskolan fanns tidigare den tvååriga vårdlinjen. När den nya gymnasiereformen 

kom 1994 ändrades utbildningen till att vara treårig och fick då heta omvårdnadsprogrammet. 

Innehållet i programmet förändrades och anpassades efter den Ädelreform som genomfördes i 

Sverige den 1 januari 1992. Reformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för 

långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade. Detta ansvar hade tidigare 

legat på landstingen. I samband med detta infördes i socialtjänstlagen en skyldighet för 

kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med 

behov av särskilt stöd. Till de särskilda boendeformerna hör ålderdomshem, servicehus, 

gruppbostäder och de sjukhem som överfördes från landstingen i samband med reformen. 

Efter överenskommelse med landstinget har kommunerna även möjlighet att överta ansvar för 

hemsjukvård i den enskildes hem (Internet 1). 

 

Vid införandet av Lpf 94 (Skolverket, 1994) planerades för att omvårdnadsprogrammet skulle 

kunna utbilda den personal som kommunerna nu behövde för att svara mot Ädelreformen. 

Omvårdnadsforskarna Astrid Norberg och Britt Johansson var viktiga personer i arbetet med 

reformen om det förnyade omvårdnadsprogrammet som startade 1994 (Johansson, 1996). 

 

1:2:2 Det nya omvårdnadsprogrammet 1994 

När det nya omvårdnadsprogrammet kom ändrades benämningen av praktiken till APU = 

arbetsplatsförlagd utbildning som ansågs vara nyinlärning. Från att tidigare varit 

kliniklärarens ansvar att ge praktisk utbildning blev det nu den ordinarie personalen på APU-

platsen som fick ansvaret att handleda. Man införde också handledarutbildning för dem. De 

studerande hade tidigare ett eget elevschema att följa under sin praktik men fick nu följa 

handledarens eget schema. Handledaren ger ett omdöme om eleven efter avslutad APU men 

det är ansvarig vårdlärare som sedan sätter betyget i kursen. Alla gymnasielinjer blev treåriga 

med gemensamma kärnämnen till skillnad från den tidigare tvååriga utbildningen. 

Utbildningen inriktades nu också på att ge kunskaper för att kunna arbeta inom den 

kommunala omsorgen och även inom sjukvårdsektorn (Skolverket, 1994). 
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1:2:3 Lokaler 

Omvårdnadsprogrammet hade ofta sina lokaler i anslutning till sjukhusen. I början av 1990-

talet överlämnade landstinget ansvaret för vårdutbildningar och kommunerna blev nu 

huvudman vilket innebar att utbildningen i flertalet kommuner flyttade till gymnasieskolornas 

lokaler. En del skolor har metodrum vilket är ett rum där det finns bland annat sängar, 

rullstolar, material för personlig vård och ergonomi, sjukvårdsmaterial och hjälpmedel av 

olika slag. Här sker oftast de praktiska övningarna i undervisningen på 

omvårdnadsprogrammet. 

 

1:2:4 Salutogent arbetssätt 

Omvårdnadsämnet på gymnasiet har påverkats av olika saker. Antonovsky har betytt mycket 

för utvecklingen. Bland annat hans KASAM begrepp (Känsla av sammanhang) och synen på 

ett mer salutogent synsätt. Vid ett salutogent synsätt utgår man från det friska och hur 

människan hanterar och begriper sin tillvaro vilket genomsyrar mycket utav 

omvårdnadsprogrammens kurser i dag (Antonovsky, 2005). 

 

1:2:5 Kurslitteratur historik 

Om man tittar på äldre litteratur inom gymnasiets vårdutbildningar kan man läsa: 

 

”Vänder sig i första hand till dem som haft liten eller ingen 

kontakt med sjuka människor och sjukhus” (Jansson & Ringblom, 1976) 

 

En annan lärobok från 80-talet skriver så här: 

 

”Mångsidigheten hör till vårdens väsen, därför inrymmer aktiviteter 

som vädjar både till hjärna och hand liksom också till hjärtat” 

(Jansson et al, 1984) 
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1:3 Styrdokumenten 

Här följer en beskrivning av styrdokumenten Lpf 94 och de mest förekommande kursplanerna 

inom omvårdnadsprogrammet med ett urval utifrån begreppet ”erfarenhet”.  

 
1:3:1 Lpf 94 

Skolans uppdrag är att förmedla kunskap och att utveckla elevens kunskaper. Det är också 

viktigt att den studerande skaffar sig en grund att stå på för att kunna fortsätta med ett 

livslångt lärande. Förändringar i samhället kräver nya krav på människan hela tiden. Skolan 

ska föra en aktiv diskussion om vad viktig kunskap är och hur kunskapsutveckling sker. 

Skolan ska tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven stöter på i samhället eller har 

med sig från arbetslivet. I gymnasieskolan ska elevernas kunskaper fördjupas och utvecklas 

både för arbetslivet och för vidare studier. 

 

I vuxenutbildningen ska man utgå från elevernas tidigare kunskaper i yrkesverksamheten och 

livserfarenhet. Dessa kunskaper ska fördjupas och utvecklas som grund för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier. 

 

Vuxna elevers kunskaper ska bara kompletteras så att de är av samma kvalité som 

ungdomarna har efter ungdomsutbildningen. Kursmålen är de samma men tyngdpunkten 

behöver inte ligga på samma ämne. Skolan ska sträva mot att både ungdomarna och de 

vuxenstuderande ska tränas att självständigt formulera ståndpunkter både empirisk kunskap 

och kritisk analys. Enligt läroplanen ska kunskap kännas meningsfull och att 

kunskapsutvecklingen går framåt. 

 

”Läraren ska i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktisk 

kunskaper som främjar elevernas lärande” 

 

”Lärarens ska utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets-samhällsliv som eleverna har 

eller skaffar sig under utbildningens gång” 

 

”Lärarens ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper” 
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”Läraren ska beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom 

aktuell undervisning.” (Skolverket, 1994) 

 

1:3:2 Kursplaner 

Kurs: Omvårdnad  

I kursmålen står att eleven ska ha kunskap om och erfarenhet av första hjälpen till skadad 

och akut sjuk. 

 

Kurs: Vård och omsorgsarbete  

I kursmålen står att eleven ska ha kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån 

ergonomiska, hygieniska, estetiska och miljömässiga utgångspunkter. Eleven ska ha kunskap 

om och erfarenhet av att utföra munvård och förstå betydelsen av egenvård. Elevens ska 

också ha kunskap och erfarenhet av vanligt förekommande tekniska hjälpmedel, deras 

funktion och skötsel samt förstå samspelet mellan människa och teknik. Denna kurs är ofta 

APU-baserad. 

 

Kurs: Medicinsk grundkurs  

Eleven ska ha kunskap om och erfarenhet av att förebygga smitta, första hjälpen till skadad 

person, behandlingar och provtagningar. I denna kurs ingår oftast inte APU. 

 

Kurs: Alternativ medicin 

Denna kurs är valbar och i betygskriterierna för väl godkänt står att eleven ska kunna 

reflektera över området utifrån egen erfarenhet av och kunskap om skillnader mellan skol- 

och alternativ medicin. För att nå MVG ska eleven kunna granska kritiskt och formulerar nya 

frågeställningar utifrån kunskap och erfarenhet av alternativmedicin. 

 

Kurs: Geriatrik 

I kursen Geriatrik som är på 100 p kommer erfarenhetsbegreppen fram i betygskriterierna. För 

att nå MVG ska eleven kunna knyta samman kunskap och egen erfarenhet av geriatrisk och 

psykogeriatrisk vård. Eleven ska också dra slutsatser utifrån egen erfarenhet av och kunskap 

om geriatrisk och psykogeriatriks vård och finna alternativa lösningar som syftar till att 

förbättra omvårdnaden. 
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Kurs: Hemsjukvård 

Eleven ska ha kunskap om och erfarenhet av behandling, rehabilitering av människor i deras 

hem, erfarenhet av vård i livets slut, rapportering och dokumentation. 

 

Kurs: Psykiatri 

Här finns begreppet beskrivet i betygskriterierna då eleven för att nå MVG ska kunna knyta 

samman kunskap och egen erfarenhet av psykiatrisk vård. 

 

Kurs: Sjukvård 

I kursen Sjukvård ser man inte begreppet i betygskriterierna men det finns beskrivet i målen 

som eleverna ska ha uppnått efter avlutad kurs. Eleven ska då ha kunskap om och erfarenhet 

av samverkan inom arbetsområdet och angränsade verksamheter. Däremot i övergripande 

målen för kursen står det tydligt att kursen ska ge fördjupad kunskap om omvårdnad och ge 

praktisk erfarenhet av sluten eller öppen sjukvård. 

 

I kurserna Människa socialt och kulturellt, Etik och livsfrågor, Social omsorg finns begreppet 

erfarenhet av inte med i målen eller i betygskriterierna (Skolverket 2, 2010). 

 

1:4 Syfte 
Med denna bakgrund har vi visat att begreppet ”erfarenhet” är vanligt förekommande i 

styrdokumenten för omvårdnadsprogrammet. Vår egen bakgrund inom vården och nu inom 

skolan har visat oss att det finns svårigheter att tolka innebörden av begreppet både i 

undervisningen och vid bedömning av eleverna. Syftet med denna studie är därför att beskriva 

yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i 

omvårdnadsprogrammets karaktärskurser. Studien kan därmed förtydliga innebörden av 

begreppet och leda till en mer samsyn vid bedömningar gällande de kursmål där ”erfarenhet” 

är en viktig variabel.  
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2. Perspektiv, teori och tidigare forskning  
I denna del kommer vi att beskriva den sociokulturella teorin, begreppet erfarenhet och vilken 

tidigare forskning som finns inom det område vi valt att studera. Vi kommer också att 

beskriva kunskapssyner, Kolbs lärandeteori och VAK-teorin inom lärstilar. 

 

2:1 Sociokulturellt perspektiv 
Den industriella utvecklingen under 1900-talet framhöll den teoretiska kunskapen och den 

praktiska, tysta kunskapen kom i skymundan men nu på senare tid är man mer intresserad av 

även den tysta, praktiska kunskapen och man har en förståelse för att olika sorters kunskap är 

beroende av varandra. I en god utbildning finns tre former av kunskap representerad i en väl 

avvägd balans: att veta, att kunna, att vara klok. I skoldebatten diskuteras relationen mellan 

förmedlingspedagogiken (kunskap är en färdig produkt given av vetenskap) och 

progressivismen (kunskapen ses i ett större sammanhang, elevens intresse och motivation är 

viktig). Det beskrivs att informationstekniken har gett upphov till ännu en form av 

progressivism då informationsflödet har ökat och eleverna måste lära sig att söka kunskap. 

Den nya informationstekniken möjliggör stort informationsflöde men det är inte kunskap 

förrän man förstår den informationen i ett sammanhang (Gustavsson, 2002). 

 

De traditionella undervisningsformerna har ifrågasatts. Modern forskning om hjärnan och 

lärande väcker nya frågeställningar. Läraren som expert, kunskapsförmedlare och den som 

kontrollerar om den studerande lärt sig, förändras successivt till läraren som coacher, 

handledare, vägledare, inspiratör, samarbetspartner och en som, tillsammans med elevers 

bedömer lärandeprocesser, färdigheter och kompetenser (SOU 1992:94). 

 

Det ska vara ett lustfyllt lärande och man ska söka sin egen kunskap vilket kan leda till att 

utveckla ett livslångt lärande. Detta har lett till ett sociokulturellt perspektiv och denna 

förändring som skett kan man kalla för ett paradigmskifte inom undervisning och lärande 

(Säljö, 2000). 

 

Enligt den sociokulturella teorin påverkas människans tänkande av det sammanhang eller den 

miljö i rum och tid hon befinner sig i. Den individuella utvecklingen har sina sociala källor. 

All intellektuell utveckling inkluderar minne, uppmärksamhet, perception, tänkande, 

medvetenhet och har sitt upphov i det interpersonella (sociala). Människor ses både som 
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producenter och produkter av verkligheten. Vi har gemensamt skapat den verklighet som vi är 

en del av och som skapar oss själva. Språket är ett medel för kommunikation mellan 

människor och som verktyg för de egna tankarna och handlingarna. Undervisning enligt 

sociokulturell teori bedrivs genom att lärandet är en social och samarbetsbetonad aktivitet, 

man har problemlösning i vardagliga situationer och man tar hänsyn till elevers erfarenheter 

utanför skolan. Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Lärande handlar inte längre om 

att få del av information utan om att kunna göra erfarenheter i miljöer där fysiska och 

intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de används som 

en del i konkreta verksamheter (Säljö, 2000).  

 

2:2 Erfarenhet 

Erfarenhet kan beskrivas som upplevelser. Det kan också vara kunskaper, kunnighet som 

bygger på upplevelser och iakttagelse. Upplevelser innebär att man är med om något, man 

känner och prövar på vilket ger erfarenhet. Att uppleva innebär att man använder sina sinnen 

för att ta in information (Györki, Malmström & Sjögren, 1991). Erfarenhet är praktisk, genom 

upplevelser förvärvad kunskap eller färdighet (Wikipedia). Erfarenhet är att ha utövande av 

någon praktisk verksamhet bakom sig (Norstedt, 1999).  

 

Erfarenhetskunskap brukar man kalla den kunskap man får genom att utföra en arbetsuppgift. 

För varje gång den utförs ökar kunskapen. Man lär sig att hantera nya problem. För att den här 

typen av kunskap ska öka krävs tid men också en relation till andra - en yrkesgemenskap. 

Gammal erfarenhetskunskap kan tyvärr stå i vägen för ny kunskap. Vi använder i så fall 

samma metod i dag som vi gjorde i går och utvecklas inte. Förtrogenhetskunskap påminner 

om erfarenhetskunskap. Båda utvecklas med tiden men oftast definieras de lite olika. 

Förtrogenhet med ett arbete kan du få utan att ingå i en arbetsgemenskap (Internet 2). 

 

Pedagogen Deweys tänkande kretsade mycket kring frågor om erfarenhet och upplevelse. 

Erfarenheter har enligt Dewey att göra med människans levande och lärande vilket alltid sker 

i interaktion med omgivningen. Det innebär att källan till all kunskap är erfarenhet i meningen 

en organisms oupphörliga interagerande med sin omgivande miljö. På så sätt skapar vi hela 

tiden erfarenheter utifrån sådant som vi är med om och upplever (Burman, 2007). 
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Enligt Moxnes (1984) är att lära genom erfarenhet inte bara att ta in kunskap i vetenskaplig 

mening. Det man lär genom erfarenhet är först och främst kunskap som är förankrad i den 

egna personen. Det innebär alltid ett personligt engagemang och hela människan med både 

tankar och känslor är indragen i lärprocessen. Om lärandet är genomsyrat av meningsfullhet 

så lär man sig genom erfarenhet. Den kunskapsbaserade utbildningen utgår från det förflutna 

och består ofta i fakta. Däremot skänker erfarenhetslärande mening. Den är orienterad mot 

nuet och framtiden. 

 

”Att lära genom erfarenhet är alltid en process - aldrig ett faktasamlande” 

(Moxnes 1984) 

 

Ylva Waldemarsson skriver i boken Vad är kunskap? (2009): Erfarenhet är något vi kan dra 

lärdom ur och av och berikar våra liv. För att det ska bli en erfarenhet menar hon att för det 

första måste vi bestämma oss för att just en upplevelse gav oss erfarenhet. För det andra 

påverkas betydelsen av tidigare erfarenheter av var vi befinner oss just nu. Det handlar om att 

minnas och reflektera det som kan ge mig erfarenheter i nuläget. För det tredje kan 

erfarenheten vara en god kamrat på färden genom livet men den kan också vara ett hinder som 

kan begränsa oss. Överensstämmer erfarenheten med tidigare minnen eller går den emot. 

 

Schön menar att ambitionen måste finnas att arbeta med sina egna föreställningar. Det är 

också viktigt att respektera andras åsikter och erfarenheter. Schön pratar om att förnuftet 

utvecklas när man för en dialog med en annan person. Han anser att man löser problem medan 

man handlar. Uppmärksamhet och lärande är nyckelbegrepp för Schön. Då får man kunskap 

genom handling. Praktikerns skicklighet kan ses som en konst. Praktikerna måste reflektera 

över sina beprövade handlingsstrategier. Det finns en förbindelse mellan teori och praktik. 

Schön anser därför att den studerande måste få moment av praktik i sin utbildning (Schön, 

1983). 

 

Molander (1996) anser att reflektion kan vara att man tar ett steg tillbaka och tittar på sig själv 

vad man har lärt sig. När man får perspektiv på det man har varit med om kan man gå vidare 

och få ytterligare kunskap och skicklighet. Enligt Molander (1996) är tyst kunskap att föra 

över kunskap genom att visa hur man gör. Det är inte nödvändigt att använda ord. Molander 

beskriver att se, göra och vara representerar den tysta kunskapen. Genom föredöme, övning 

och personlig erfarenhet skapas den tysta kunskapen. 
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2:3 Tidigare forskning 
Inom detta ämne som behandlar erfarenhetsbegreppet finns mycket begränsat med forskning. 

Det vi funnit av betydelse i vår sökning är en avhandling av Hesselfors-Arktoft (1996) som 

handlar om hur lärare kan anknyta elevers erfarenhet i undervisningen. Hon har funnit att man 

kan dela in begreppet i två kategorier. Den första kategorin benämner hon som yttre tecken på 

erfarenhet såsom kultur, traditioner och händelser eleven upplevt medan den andra kategorin 

handlar om elevens tankar, reflektioner, känslor och personlighet. Resultatet av studien är att 

lärarens planering och elevernas erfarenhet tillsammans utgör utgångspunkt i undervisningen 

och att undervisningen förändrar erfarenheten.  

 

2:4 Erfarenhet och kunskap 
Denna del belyser de olika kunskapssynerna som är intressanta i förhållande till vår 

frågeställning om begreppet ”erfarenhet”. 

 

Läroplanen (Lpf 94) för den frivilliga skolan beskriver kunskap som ett mångsidigt begrepp 

som uttrycker sig i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa begrepp kallas de fyra 

F:n och är framtagna av Ingrid Carlgren. Faktakunskapen är grunden till all kunskap. Denna 

form är inriktad på kunskapsmängd och mätbar fakta. Faktakunskapen svarar på frågan vad. 

Det är mest denna kunskapsform som visar sig på skriftliga prov och bedömningar. 

Förståelsekunskapen är den kunskapsform som visar kvaliteten på kunskapen och besvarar 

frågan varför. Eleven ska kunna förstå vad den lär sig, innebörden, och vad som är 

meningsskapande. Denna form hör ihop med tankar och känslor. Färdighetkunskap är den 

kunskapsform som är kopplad till handlande och visar hur man gör något. Denna form kan 

höra ihop med förståelse men inte alltid. Färdighetskunskapen svarar på frågan hur något ska 

göras. Förtrogenhetskunskap innebär vilket omdöme en person har. Denna kunskapsform 

kallas också den tysta kunskapen. Med tyst kunskap menas att eleven känner på sig och 

förutser utan att riktigt vara insatt i hur eller varför detta sker. Här måste eleven lära sig att 

reflektera och formulera tankar och känslor. Carlgren anser att undervisningen inte får 

framhäva en del av dessa fyra F utan de ska forma en helhet och det ska vara ett samspel 

mellan begreppen vilket är en förutsättning för att eleven ska få erfarenhet (Skolverket 1, 

2010). 
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Det finns lite olika meningar om tyst kunskap. Wittgenstein menade att det finns kunskap hos 

alla som aldrig kommer fram och som inte går att förklara för andra (Fredriksson, 1993). 

Bohlin (2009) skriver att tyst kunskap är en viktig och ofta undervärderad form av 

yrkeskunskap, vardagskunskap och vetenskapligt tänkande och att det funnits otillräcklig 

medvetenhet om detta. Polanyi framhäver praktikerkunskap och personlig kunskap (Rolf, 

1991). Praktikerkunskap är en kunskap som känns så naturlig efter lång tid att det inte går att 

förklara. Han menar att vår kunskap alltid vilar på en tyst dimension. 

 

I Bernt Gustavssons (2002) bok ”Vad är kunskap” beskriver han tre olika former av kunskap 

som grundar sig på Aristoteles tankar om episteme, techne och fronesis. Episteme är den 

kunskap som ryms i en teoretisk beskrivning av världen. Det kan också benämnas säker eller 

objektiv kunskap. Techne är den färdighet som behövs när vi utför hantverk. Praktikern 

bygger på egna reflektioner och erfarenheten styr hur man gör nästa gång för att det ska bli 

bättre. Fronesis kan benämnas som handlingsklokhet eller praktisk klokhet. Det handlar om 

förmågan att sätta sig in i situationer och fatta goda beslut (Gustavsson, 2002). Burman 

(2009) anser att Fronesis markerar förmågan att applicera teoretiska kunskaper i en bestämd 

situation. Att kunna göra detta förutsätter att man varit med om liknande saker tidigare. Vad 

som krävs för Fronesis är helt enkelt erfarenhet.   

 

Svenaeus (2009) beskriver att praktisk kunskap inte exkluderar teoretiskt kunnande då det inte 

finns någon motsättning mellan att vara en god praktiker och att använda vetenskapliga rön 

för att förbättra sin praktik.  

 

2:5 Erfarenhet och lärande 
Kolb (1984) framställer erfarenhetslärandets cykel i fyra steg. Han menar att lära genom 

erfarenhet alltid är en process och man lär sig inte bara utav fakta insamling. 

Steg 1 

Handling, konkret erfarenhet. Vad händer? 

Steg 2 

Observation, reflexion och analys. Vad hände? Varför hände det? Vad betyder det? 

Steg 3 

Abstraktion, generalisering och värdering. Vilka slutsatser kan dras? Vad var det bra för? Vad 

har jag lärt? 
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Steg 4 

Tillrättaläggande av handlande och experimenterande mot bakgrund av det nyss inlärda. 

Hur kan jag använda det jag har lärt mig? Vad gör jag nu? 

 

2:6 Lärstilar 
För att eleverna ska utveckla lärande och få upplevelser som ger erfarenhet kan undervisning 

anpassas efter olika lärstilar. En teori om lärstilar kallas VAK-teorin. Denna teori grundades 

av Bandler och Grindler och innebär att vi använder oss av olika kanaler i sinnet som gör att 

vi kan lära oss saker. De olika kanalerna är visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. Endast en 

liten grupp personer har förmåga att byta inlärningskanal utifrån lärsituationen medans de 

flesta har behov av inlärning enligt sin dominanta lärstil (Internet 3). 

 

Visuell: Ungefär 30 % av befolkningen är visuella i sin lärstil. Detta innebär att de föredrar att 

läsa, se bilder och diagram. Dessa personer har ofta snabb inlärningsförmåga, är organiserade 

och ordentliga men är också tysta och försiktiga. De personer som har en visuell lärstil passar 

ofta väl in i den traditionella skolan (Internet 4). 

 

Auditiv: Ungefär 25 % av befolkningen lär bäst genom hörseln. Dessa personer föredrar att 

lära genom diskussioner och samtal. De trivs också med att lyssna på musik samtidigt som de 

studerar. Personer som har en auditiv lärstil är ofta sociala, tycker om beröring och de passar 

bra i undervisning med grupparbeten där man tar del av varandras kunskaper muntligt 

(Internet 5). 

 

Kinestetisk/taktil: Ungefär 15 % av befolkningen är kinestetiker/taktila och har bäst 

inlärning när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever. En person med kinestetisk 

lärstil lär sig genom att göra och använda praktiskt och är ofta starka känslomänniskor som 

tycker om beröring. Dessa personer har oftast svårast att passa in i den traditionella skolan 

(Internet 6). 
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3. Metoddel 
3:1 Val av metod 
I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med inspiration av 

fenomenografi. Enligt studiens syfte så är det uppfattningar vi valt att studera och det är 

skillnader i dessa uppfattningar som är vårt intresse (Bryman, 2002). En kvantitativ metod ger 

mer svar på uppfattningars mängd eller storlek men det är inte vårt syfte i denna studie 

(Larsson, 1986). Kvantitativa forskare har sällan något intresse av att beskriva hur saker och 

ting är utan vill mer förklara varför något är på ett visst sätt (Bryman, 2002). Enligt Bryman 

(2002) ger den kvalitativa metoden möjlighet för forskaren att fördjupa sig och också en 

möjlighet att kunna beskriva de olika uppfattningarna med ord på ett mer utförligt sätt. Den 

kvalitativa metoden ger också forskaren möjlighet att inta samma perspektiv som 

informanterna vilket motsvarar syftet i vår studie. 

 

Det finns även andra metoder att använda för att belysa begreppet ”erfarenhet” men då är inte 

fokuseringen på uppfattningar som vi valde. Att använda fokusgrupper är en metod och man 

hade då kunnat intervjua flera lärare samtidigt om begreppet ”erfarenhet” och då fått åsikter 

från de olika gruppmedlemmarna och även reaktioner på varandras åsikter (Bryman, 2002). 

Man kan också tänka sig att använda en mer hermeneutisk ansats vilket då skulle försöka 

svara på frågan: "Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?". Som 

vetenskapsteoretiskt synsätt handlar hermeneutiken dels om metoder för förståelse och 

tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Föremål för tolkningen är 

meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av människor, exempelvis 

texter, handlingar och yttranden (Sjöström, 1994). En annan metod som skulle kunna 

användas är innehållsanalys. Resultatet vid innehållsanalys kan bli en beskrivning av vad man 

har sett. Ibland kan man försöka binda ihop beskrivningen genom att skapa en teori om 

företeelsen. Man får svar på hur man kan se på den företeelse man valt att studera. Man kan 

naturligtvis inte hävda att det man får fram är det enda sättet att beskriva företeelsen, men om 

man har lyckats bra finns sannolikt en viss generaliserbarhet, d.v.s. man har fångat något som 

är så pass universellt att det även är av intresse utanför den undersökta gruppen (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

3:2 Fenomenografi 
Då vi i denna studie är intresserade av människors uppfattningar valde vi att använda oss av 
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en ansats som är inspirerad av fenomenografi. En fenomenografisk ansats innebär att 

fokuseringen ligger på hur olika aspekter av verkligheten uppfattas (Marton 1981). En 

gemensam nämnare för den fenomenografiska forskningen är framför allt att den utgår från att 

människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Olikheter i 

uppfattningar förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har olika 

relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser och förvärvar olika kunskaper om 

dessa företeelser och objekt. Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa 

olikheter – det vill säga variationer i uppfattningar som resultat (Alexandersson, 1994) vilket 

är denna studies syfte. 

 

Inom fenomenografin talar man om första ordningens perspektiv vilket innebär en 

beskrivning av hur något i verkligheten ser ut. Den andra ordningens perspektiv innebär att 

man beskriver hur andra personer uppfattar något och det är här fenomenografin har sitt 

huvudintresse. 

 

3:3 Deltagare 
I en fenomenografisk studie strävar man efter att intervjupersonerna skall ha olika 

erfarenheter av den företeelse som utgör studiens fokus, att de har olika attityder och 

värderingar, att det finns skillnader i kön och ålder, att de kommer från olika arbetsplatser 

samt att intervjugruppen återspeglar en variation i fråga om utbildningsbakgrund och social 

bakgrund. Urvalsförfarandet av undersökningsgruppen bör därför ske utifrån strategiska 

överväganden (Alexandersson, 1994). 

 

För att uppnå syftet i denna studie gjordes ett strategiskt urval av intervjupersoner på sex olika 

skolor varav tre på ungdomsgymnasier och tre på vuxengymnasier. De skolor vi valde var de 

som låg närmast geografiskt från våra hemorter med tanke på ekonomi och tid. En av oss 

författare gjorde alla intervjuer på vuxengymnasiet och den andra gjorde alla intervjuer på 

ungdomsgymnasiet. 

 

Urvalet av informanterna gjordes i samråd med rektor eller annan person i arbetsledande 

ställning vid de olika skolorna. Kriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle 

vara utbildade karaktärsämneslärare inom omvårdnadsprogrammet och att det skulle vara 

variation i ålder, kön och yrkeserfarenhet. Lärare kan ha lite olika bakgrund då de kan ha sin 
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yrkesutbildning som sjuksköterska med olika specialiteter, sjukgymnast, arbetsterapeut eller 

bakgrund med högskoleutbildning inom den sociala omsorgssektorn. 

 

Studien inleddes med en provintervju inom vuxengymnasiet och en inom ungdomsgymnasiet. 

Dessa intervjuer tillförde fakta så de kunde användas i studien. Därefter valdes ytterligare tolv 

lärare ut för att ingå i studien. Fördelningen mellan skolorna var sju lärare inom 

ungdomsgymnasiet och sju vid vuxengymnasiet. Informanterna var 13 kvinnor och en man. 

Fyra utav lärarna hade sin yrkesbakgrund inom sociala omsorgssektorn, en var arbetsterapeut 

och de övriga åtta hade tidigare arbetat som sjuksköterskor. En översiktstabell över 

informanterna finns i tabell 1 och 2. 

 
 
Tabell 1. 
 
Demografiska data informanterna vuxengymnasiet 
Ålder 
30-39 år 1 
40-49 år  
50-59 år 4 
60-65 år 2 
Erfarenhet som ssk/omsorgspersonal/annat 
0-5 år  
6-10 år 4 
11-15 år 3 
16-20 år  
21-25 år  
≤26 år  
Erfarenhet som karaktärsämneslärare 
0-5 år 1 
6-10 år 2 
11-15 år  
16-20 år 2 
21-25 år 2 
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Tabell 2 
 
Demografiska data informanterna ungdomsgymnasiet 
Ålder 
30-39 år  
40-49 år 4 
50-59 år 3 
60-65 år  
Erfarenhet som ssk/omsorgspersonal/annat 
0-5 år  
6-10 år 1 
11-15 år 3 
16-20 år 1 
21-25 år 1 
≤26 år 1 
Erfarenhet som karaktärsämneslärare 
0-5 år 4 
6-10 år  
11-15 år 2 
16-20 år  
21-25 år 1 
 
 

3:4 Datainsamling 
I fenomenografiska undersökningar är semistrukturerade intervjuer den vanligaste metoden 

för att samla in data. Intervjuerna innehåller några inledande frågor för att sedan utvecklas 

utifrån de svar som förvärvas från informanterna. Under intervjun får informanterna utifrån 

den egna förståelsen av företeelsen möjlighet att själva avgränsa, behandla och definiera 

innehållet. Även om intervjun blir mer eller mindre öppen syftar den alltid till att nå fram till 

hur innehållet i en företeelse eller i ett objekt uppfattas. Samtliga intervjuer bandas för att 

sedan skrivas ut ordagrant (Alexandersson, 1994); (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

 

Intervjuerna i denna studie var semistrukturerade och innehöll några inledande frågor för att 

sedan utvecklas efter lärarnas svar. De inledande frågorna var: 

1. Vill du berätta om ditt arbete som yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet? 

2. Hur uppfattar du begreppet ”erfarenhet” som det står i en del utav kursplanerna för 

omvårdnadsprogrammet? 

3. Hur uppfattar du att ni använder begreppet ”erfarenhet” på er arbetsplats? 

 

Intervjuerna genomfördes under en månad vintern 2010. Informanterna fick ett 

informationsbrev om studien via e-mail. De kontaktades sedan inom en vecka för ett 
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samtycke till studien och för att bestämma tid för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes 

sedan inom de fyra närmaste veckorna. Alla intervjuer skedde på informanternas arbetsplats. 

Det var i deras arbetsrum eller annat grupprum förutom tre intervjuer som genomfördes i en 

ostörd del av skolans bibliotek. Intervjuerna skedde under arbetstid och de varade ca 30 

minuter. Alla intervjuer spelades in på band för att sedan kunna analyseras enligt den 

fenomenografiska ansatsen. Vid två tillfällen blev intervjun störd av omgivningen men det 

uppfattades inte som att det påverkade varken intervjuaren eller informanterna. Ingen av 

informanterna verkade besväras av att intervjun bandinspelades. 

 

3:5 Dataanalys 
I denna studie har insamlad data analyserats och tolkats enligt den fenomenografiska ansatsen. 

Detta har gjorts enligt de sju faser som har beskrivits av Dahlgren och Fallsberg (1991): 

- transkribering av datamaterial 

- genomläsning av datamaterial 

- kondensering av dialoger och kortare begrepp 

- sökande efter väsentliga uppfattningar 

- sökande efter skillnader och likheter 

- kategorisering 

- jämförelse av kategorier 

 

Författarna har transkriberat sina egna intervjuer och inledningsvis analyserat sitt eget 

datamaterial. Efter transkriberingen lästes varje intervju igenom ett flertal gånger för att bli 

förtrogen med materialet och för att få ett helhetsintryck. Därefter skedde ett sökande efter 

väsentliga uppfattningar i de olika intervjuerna och längre svar och dialoger kondenserades 

till kortare begrepp. Efter mycket arbete kunde skillnader och gemensamma nämnare urskiljas 

i intervjumaterialet. Liknande svar från de olika intervjuerna kategoriserades och en 

preliminär jämförelse av kategorier utfördes. Efter detta har författarna jämfört sina analyser 

och tagit del av varandras intervjumaterial. Detta gav nya infallsvinklar och nya gemensamma 

analyser har skett av allt material och nya kategorier skapades. Dessa kategorier namngavs 

och en jämförelse av kategorierna med beskrivningar av likheter och olikheter mellan dem 

genomfördes. Detta väckte återigen nya tankar och ytterligare en analys av materialet 

genomfördes. Detta gav återigen ett annat perspektiv med viss förändring av kategorierna 

vilket blev den slutliga kategoriseringen vi presenterar. Under hela processen har diskussioner 
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och reflektioner om analysen skett mellan författare och handledare. Resultatet presenteras i 

en del om vuxengymnasiet och en del om ungdomsgymnasiet. 

 

3:6 Etiska övervägande 
Forskning är nödvändig för att nå ny kunskap om olika företeelser, samtidigt måste hänsyn tas 

till individerna som deltar i de olika forskningsprojekten. Deltagarnas integritet bör skyddas 

så att data som insamlas sekretessbeläggs och att även resultatet framställs med hänsyn till 

deltagarnas integritet (Fagerberg et al 1997). 

 

I denna studie har vi följt de fyra forskningsetiska principerna av Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996). För att uppfylla informations- och 

samtyckeskraven har vi informerat deltagarna i studien om syftet med undersökningen, hur 

den genomförs och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. Denna 

information fick informanterna vid första kontakten med brev. De fick denna information 

ytterligare en gång muntligt vid intervjutillfället innan intervju inleddes. Informanterna fick 

även i samband med intervjun ge sitt samtycke till att intervjun bandinspelades. Alla 

informanterna kommer också att kunna ta del av studien när den är genomförd. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att vi avidentifierar namn på personer och skolor som 

deltar i undersökningen och det är bara författarna som vet vilken informant som sagt vad. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att allt studiematerial förvaras på ett sådant sätt att det är 

endast författarna som har tillfång till det och allt material används endast för studien syfte. 

 

3:7 Metod diskussion 
Metoden som användes i denna studie var kvalitativ med fenomenografisk ansats. 

Fenomenografi lämpar sig väl då det är uppfattningar som studerats och att det var variationen 

av uppfattningar som var av intresse att studera för att uppnå studiens syfte (Sjöström & 

Dahlgren, 2002). 

 

Till denna studie gjordes ett strategiskt urval vilket är lämpligt i fenomenografiska studier för 

att uppnå en bred spridning av uppfattningar (Alexandersson, 1994). Bland de fjorton lärare 

som deltagit i studien fanns viss spridning i ålder och erfarenhet men det var något färre 

deltagare från de nedre åldersgrupperna. Då karaktärsämneslärare inom 

omvårdnadsprogrammet är en utbildning efter sjuksköterskeutbildningen eller sociala 
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omsorgsutbildningen kan detta leda till att informanterna är något äldre när de börjar i yrket. 

Detta kan ha bidragit till att det inte var så många informanter i den nedre åldersgruppen.  

 

Informanterna kom från sex olika arbetsplatser vilket kan ha gett en bredare variation av 

uppfattningar. Det fanns dock en begränsning i att det bara var en man representerad men det 

var inte möjligt med fler manliga informanter vid detta tillfälle. Det var inte heller möjligt att 

få en variation i utbildning bland informanterna då det företrädesvis är sjuksköterskor eller 

social omsorgsutbildade som arbetar som karaktärsämneslärare inom 

omvårdnadsprogrammet. 

 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Dessa intervjuer innehöll öppna, 

semistrukturerade frågor vilket gjorde att informanterna själva kunde avgränsa, behandla och 

definiera innehållet. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats vilket får anses vara en 

trygg miljö för dem. Alla intervjuerna kunde inte genomföras ostörda men det påverkade 

troligtvis inte intervjun. Det kan ha varit något stressande för informanterna att intervjuerna 

skedde under arbetstid. De fick gå ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter och kan ha upplevt en 

viss stress. Författarnas brist på intervjuerfarenhet kan också ha påverkat och gett en 

begränsning i de följdfrågor som ställts till informanterna. Alla intervjuer bandinspelades men 

det var ingen av informanterna som upplevde detta besvärande. Intervjuerna transkriberades 

inom några dagar efter intervjutillfället. Materialet genomlästes flera gånger och därefter 

utfördes analysen enligt den fenomenografiska ansatsen. Datamaterialet har därefter lästs av 

den andra författaren som gjort en analys. Analysen utmynnade i de kategorier som 

presenteras i resultatet (Dahlgren & Fallsberg, 1991). 
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4. Resultat vuxengymnasiet 
Vid analysen av intervjumaterialet framkom tre huvudkategorier och fem underkategorier. 

Här följer en presentation av kategorierna med citat från informanterna för att åskådliggöra 

uppfattningarna. Efter varje citat finns en siffra på från vilken intervju citatet är hämtat. 

Kategorierna presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell:3  Huvudkategorier med underkategorier. 

4:1. Teoretisk undervisning 4:2. Praktisk undervisning 4:3 APU 

4:1:1 Ytlig erfarenhet 4:2:1 Ytlig erfarenhet 4:3:1 Ytlig erfarenhet 

 4:2:2 Djupare erfarenhet 4:3:2 Djupare erfarenhet 

 

4:1 Teoretisk undervisning  
Informanterna uppfattade att begreppet ”erfarenhet” inte var definierat i styrdokumenten. Det 

innebar att de själva fick tolka begreppet och utifrån det planera och genomföra 

undervisningen så att eleverna fick ”erfarenhet” av de olika momenten. En stor del av 

undervisningen bedrevs då som teoretisk undervisning i skolan.   

 

”Att ha erfarenhet av kan ju vara att man har läst om det, haft uppgifter om det. 

Erfarenhet behöver ju inte bara vara praktisk erfarenhet för det står det ju inte i 

kursmålen” (6) 

 

4:1:1 Ytlig erfarenhet 

Den teoretiska undervisningen kunde vara väldigt varierande med bland annat genomgångar, 

grupparbeten och filmer men det kunde även ske utanför klassrummet genom bland annat 

studiebesök. Informanterna uppfattade att genom den teoretiska undervisningen kunde 

eleverna få erfarenhet. Denna erfarenhet kan benämnas som en ytlig erfarenhet.   

 

”Det är ju också på teoretiska lektioner som man kan få erfarenhet av för vi har 

ju genomgångar och tittar ju på filmer och diskuterar olika saker och det ger ju 

också erfarenheter. Vi gör ju också studiebesök och då får ju eleverna teoretisk 

undervisning för det är ju inte alltid de får prova något praktiskt just på 

besöket” (3) 
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”Det varierar ju för man kan ju ha väldigt teoretiska genomgångar men det kan 

ju också vara grupparbeten, rollspel och filmer och så. (3) 

 

”huvudskälet är faktiskt att få en omväxling i undervisningen. Det betyder 

jättemycket att man gör någonting    att man använder alla sinnen när man ska 

lära sig     och det betyder också att man kommer ihåg saker på ett helt annat 

sätt och för några  personer betyder det ju faktiskt att det blir roligare” (2) 

 

Att variera den teoretiska undervisningen uppfattade informanterna var viktigt. Det var också 

viktigt att alla elever fick möjlighet till lärande för att nå erfarenhet. Ett sätt var att arbeta med 

undervisning anpassad efter olika lärstilar. Genom att använda lärstilar anpassade efter varje 

elev hade eleverna större möjlighet att också nå kunskap och erfarenhet i de olika momenten. 

 

”Nu försöker vi ju här att göra den teoretiska undervisningen i mer praktisk 

form. Ibland använder vi oss av pussel, tipspromenader för de som behöver röra 

på sig utifrån lärstilar så vi får in de delarna också” (1) 

 

”vi tar hänsyn till människors lärstilar på ett annat sätt idag och att vi förstår 

att för vissa människor är detta jätteviktigt, nödvändigt för att de ska kunna ta 

till sig teorin” (2) 

 

Detta kunde innebära att lärarna fick planera och genomföra sin undervisning på lite annat sätt 

än de tidigare hade gjort. 
 

”här på XXXXXX gör alla en lärstilsenkät när de kommer så har vi på 

omvårdnad sagt att vi måste löpa linan ut och erbjuda olika sätt att lära sig 

saker, ett visuellt alternativ, ett auditivt alternativ och ett kinestetiskt/taktilt 

alternativ och då kan det ju ganska ofta bli att vi faktiskt gör saker då” (2) 

 

”har jag då någon som är kinestetisk då orkar inte den vänta, då har den lagt av 

så har jag en hel sådan grupp då måste jag börja med det praktiska och väva in 

teoridelar i det. Fråga frågor som varför de tror att vi gör på det viset och 

förklara teoridelarna då istället” (1) 
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4:2 Praktisk undervisning 
Informanterna uppfattade att enligt skolverket så var det skolorna själva som fick tolka 

styrdokumenten och själva avgöra var det var mest lämpligt att bedriva praktisk undervisning 

för att nå erfarenhet. 

  

”Jo jag har ringt till skolverket flera gånger när det gäller det här med 

metodövningarna och då svarade de mig att det är en tolkningsfråga och då 

kom vi överens om i lärarlaget att vi lägger ut lite olika övningar i kurserna” 

(5) 

 

4:2:1 Ytlig erfarenhet 

En del av den praktiska undervisningen innehöll genomgångar av olika moment där eleverna 

fick prova på varandra eller på dockor. Dessa genomgångar gav en mer ytlig erfarenhet.  

 

”vi har ju en del med förflyttningar i säng och till rullstol och så. Där ingår ju 

en del ergonomi” (3) 

 

”I vård och omsorg så är det personlig hygien, de får träna bäddning, 

blodtryck, pulskontroller, andningskontroller. I omvårdnad har vi mer specifika 

omvårdnadsuppgifter som katetersättning, provtagningar, syrgasbehandling och 

sondmatning” (5) 
 

”sängen brukar jag också gå igenom……det är en bra introduktion, nästan som 

en inlevelseövning i att närma sig arbetet, yrket” (1) 

 
Vissa delar av den praktiska undervisningen var nödvändig då eleverna kanske inte fick 

möjlighet att möta momentet under sin APU och därför fick en mer ytlig erfarenhet av det 

genom den praktiska undervisningen i skolan. 

 

”det är ju många som aldrig kommer i kontakt med det på sin APU-plats” (6) 
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4:2:2 Djupare erfarenhet 

Informanterna uppfattade att det var viktigt att eleverna fick erfarenhet av vissa praktiska 

moment i skolan för att de skulle känna sig förberedda inför APU. De hade sett och känt på 

materialet de skulle använda och eleven kunde då fokusera på hela vårdsituationen med 

vårdtagaren på sin APU och inte bara det praktiska momentet som skulle utföras.  

 
”jag tycker det är viktigt att veta något om ergonomi innan man kommer till en 

APU-plats så man slipper få ont i ryggen eller flyttar fel” (1) 

 

”är de inte förberedda kanske de bara ser det här momentet och inte 

vårdtagaren” (5) 

 

”man har sett grejerna och man har hållit i dem, man har provat på en docka så 

man är inte helt främmande” (6) 

 

”Skulle de bara ha teorin skulle de inte vara så förberedda för APU” (5) 

 

Vissa moment var nödvändiga att genomföra som praktisk undervisning i skolan då 

handledarna på APU-platserna uppfattade att de inte hade möjlighet att ge eleverna djupare 

erfarenhet av momenten vilket kunde bero på tidsbrist under APU.   

 

”vissa saker kan man ju lägga mer vikt på att det här ska vi verkligen gå igenom 

i skolan för att våra handledare verkligen tycker det” (6) 

 

”en del kunskaper måste eleverna ha med sig ut på APU för att det ska fungera” 

(3) 

 

En del av den praktiska undervisningen syftade till att ge eleverna en ökad inlevelse i vissa 

moment. 

 

”tandborstning brukar jag ha som en inlevelseövning. De brukar få borsta 

hemma på någon familjemedlem och att någon i familjen borstar deras tänder 

så de får uppleva det. Detta med munnen kan upplevas så intimt så de vågar inte 

göra det i skolan. De får lämna en skriftlig reflektion istället” (1) 
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”De får ju uppleva den där känslan av att de borstar ju inte som jag brukar 

göra och då kan vi ha en diskussion runt det här i skolan” (1) 

 
4:3 APU 
Informanterna uppfattade att enligt styrdokumenten ska den praktiska delen av 

undervisningen ske på APU då det är den mest lämpliga platsen för att nå erfarenhet. 

 

”När den nya gymnasieskolan kom så blev det ju en förändring. I de 

dokumenten stod det ju att den praktiska delen av undervisningen ska ske där 

det är mest lämpligt och att detta är på APU-platsen från att tidigare varit en 

stor del av undervisningen” (1) 

 

”jag tänker mig i första hand APU som det står i Skolverkets kommentarer till 

programmålen för omvårdnadsprogrammet så är det väldigt tydligt att de 

pratar om APU” (2) 

 

Informanterna uppfattade att man kunde ha teoretisk och praktisk undervisning om olika 

moment i skolan men att detta inte uppfattades som erfarenhet av de momenten. För att de 

skulle ge erfarenhet skulle de ske på APU-platsen.  

 

”jag tycker nog att de får sin erfarenhet av sin APU…….skolan är skolan och 

verkligheten är något annat…………verkligheten är ju faktiskt utanför skolan” 

(4) 

 

”Ja, jag tänker nog att man ska möta de momenten när man är ute på APU. 

Man kan ju tänka att man går igenom det i skolan men med erfarenhet menas att 

man får praktisera det i verkligheten” (3) 

 

Informanterna uppfattade att flera av de vuxenstuderade hade erfarenhet med sig då de hade 

arbetat tidigare eller arbetade parallellt med studierna.  
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”Många av våra studerande jobbar ju redan i vård och omsorgsarbete och 

framförallt inom äldreomsorgen och de har ju massor med erfarenhet med sig” 

(2) 

 

”Det är ju väldigt olika med de vuxenstuderande för en del har ju arbetat 

tidigare och har erfarenhet med sig inom detta” (4) 

”om de har arbetat i affär då har de mycket erfarenhet av bemötande” (7) 

 

4:3:1 Ytlig erfarenhet 

Informanterna uppfattade att handledarna kunde ha svårt att skilja på vad som var 

verksamhetens mål och vad som var elevens kursmål. Det kunde då bli lite oklart vad eleven 

egentligen skulle lära sig under sin APU-period vilket kunde medföra att eleven fick en 

ytligare erfarenhet under sin APU. 

 

”ibland kan det vara svårt för handledaren att se vad som är verksamhetsmål 

och vad som är kursmål. Vi brukar alltid skicka med kursmålen och då går vi 

igenom dem” (1) 

 

Informanterna uppfattade att Apu-perioden ibland kunde vara något kort för en del elever. De 

uppfattade att det ibland kunde behövas en mer individuellt anpassad APU för att kunna nå 

djupare erfarenhet. 

 

”de skulle vilja ha några veckor till, en del skulle vilja göra det halvtid. Det 

skulle vara väldigt fördelaktigt om man kunde få individualiserad APU” (1) 

 

4:3:2 Djupare erfarenhet 

Informanterna uppfattade att ”erfarenhet” av betydde endast de moment som man mötte under 

sin APU tillsammans med sin handledare som då undervisade i de olika momenten. För att det 

skulle uppfattas som erfarenhet var det nödvändigt att eleven mötte momenten ute i 

verksamheterna i en riktig vårdsituation.  

 

”Med erfarenhet av menas att man får praktisera det i verkligheten” (3) 
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”vissa saker kan du inte göra varken på varandra eller på en docka så det blir 

autentiskt så det måste man träna på ute” (6) 

 

”det blev en konstlad situation som kanske inte stämde med verkligheten och då 

kan det bli svårt att få ihop skola och verklighet” (1) 

 

Informanterna uppfattade att det var en fördel för handledarna att kunna följa eleverna under 

deras APU-tid. De fick då se deras utvecklingsprocess i den praktiska delen av deras lärande 

för att nå djupare erfarenhet. 
 

”Fördelarna är att handledarna har möjlighet att följa en process under APU-

veckorna och det är ju inte förrän kursen är slut som man sätter betyget och 

man får ju tid på sig att mogna i sin omvårdnad och sin omsorg” (1) 

 

Informanterna uppfattade också att det var under APU:n och de moment eleven fick uppleva 

där som eleven började utveckla yrkesidentitet. Handledare blev en mycket viktig person som 

eleven kunde börja identifiera sin roll med. 

 

”sedan betyder ju handledaren väldigt mycket. Handledaren är jätteviktig för 

dem i sin yrkesidentifikation” (1) 

 
4.4 Resultatsammanfattning vuxengymnasiet 
Analysen av materialet ledde till tre huvudkategorier och fem underkategorier. Dessa 

kategorier visar de olika uppfattningarna som informanterna beskrev vilka svarar mot studiens 

syfte som var att beskriva vårdlärares uppfattningar om kursplanernas begrepp ”erfarenhet” 

som ingår i omvårdnadsprogrammets karaktärskurser. 

 

Informanterna uppfattade att begreppet ”erfarenhet” kunde innebära att eleverna fick 

erfarenhet av olika moment genom teoretisk undervisning, praktisk undervisning och APU. 

 

De uppfattade att eleverna hade en del erfarenhet med sig sedan tidigare genom att en del 

arbetade inom vård och omsorg eller inom andra yrken som kunde vara betydelsefulla. 

 

Den erfarenhet eleven fick genom den teoretiska undervisningen kunde vara mer faktainriktad 
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och det var viktigt med lärstilsanpassad undervisning. 

 

Den praktiska undervisningen kunde innebära att eleven blev mer förberedd inför sin APU-

period och på det sättet kunna tillgodogöra sig sin APU bättre. Vissa moment var nödvändiga 

att undervisa om i skolan då det kanske inte fanns möjlighet att möta det under sin APU vilket 

då gav ytligare erfarenhet. Det kunde också vara att handledaren ville att eleven skulle få ta 

del av olika moment i skolan före sin APU då det var svårt för handledaren att undervisa i det 

momentet beroende på tidsbrist.  

 

Informanterna uppfattade även att för att eleven skulle få erfarenhet så skulle undervisningen 

ske på APU. Eleven behövde träna på momenten i verkligheten för att det skulle ge erfarenhet 

och att övningar i skolan var för konstlade för att ge erfarenhet. Det var också fördel med att 

handledaren fungerade som en förebild för eleven och att den kunde följa den 

utvecklingsprocess eleven genomgick för att nå erfarenhet av de olika momenten. 
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5. Resultat ungdomsgymnasiet 
Under respektive rubrik följer citat från intervjupersonerna. De är inte tänkta som något bevis 

för en viss uppfattning utan mer för att illustrera vad informanterna har sagt. Citaten är 

kodade med en bokstav. Mitt mål är att beskriva variationen i uppfattningar och jag hoppas att 

det framgår i mitt resultat. Mina kategorier presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4 

4:1. Teoretisk undervisning 4:2. Praktisk undervisning 4:3 APU 

4:1:1 Ytlig erfarenhet 4:2:1 Ytlig erfarenhet 4:3:1 Ytlig erfarenhet 

 4:2:2 Djupare erfarenhet 4:3:2 Djupare erfarenhet 
 

5:1. Teoretisk undervisning 
Informanterna uppfattade att erfarenhet främst är baserat på praktisk undervisning men den 

kan också vara teoretiskt anknuten. 

 

”Det man tänker först är att det är kopplat till den praktiska verksamheten. 

Men så måste det ju inte vara. Man kan ju ha erfarenhet utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. Eller att man har tränat i olika situationer” C 

 

Informanterna uppfattade att även ungdomar kan ha erfarenhet med sig som de kan ha 

användning av i utbildningen. 

 

”Men när det gäller ungdomar kan det ju vara något specifikt som 

man drabbats av i familjen eller i sin i omgivning. Där kan det ju 

finnas många olika erfarenheter som man knyta an.  Eleverna kan ju koppla 

olika saker teoretiskt för att de har sett det eller det” F 

 

”Givetvis har man erfarenhet med sig” G 

 

Informanterna uppfattade också att lärarens erfarenhet hade betydelse i undervisningen. 

 

”Tack vare sin bakgrund känner man sig trygg eftersom jag har 

så mycket i bagaget” A 
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”Man går ju tyvärr mycket tillbaka till sig själv. Det jag har lärt 

mig bäst av genom skolgången det tar man fram” A 

 

”Jag utgår från min egen erfarenhet mycket. Jag har varit med om 

mycket själv?” 

 

5:1:1 Ytlig erfarenhet 

Informanterna uppfattade att det är mer teoretiska lektioner inne på skolan än praktiska. Att 

arbeta med grupparbeten, filmvisning, rollspel och fallbeskrivningar i skolan ger eleven 

erfarenhet av olika saker. Även föreläsare tas in på skolan för att undervisa i vissa ämnen.  

 

Inom denna uppfattning tar informanterna upp att den ekonomiska sidan är begränsad. Det 

kan vara svårt att få plats i metodövningsrum med stora klasser och lärarna skulle behöva 

jobba ihop för att kvalitén ska bli bra. Detta kan påverka att eleverna får ytligare erfarenhet av 

dessa moment. 

 

”Vi har ju lärarlag men också ämneslag och vi diskuterar hur 

vi ska få ordning på dom här metodövningarna,  schemaläggning. 

Vi skulle behöva få in flera lärare och mindre grupper. Vi har funderat över att 

kunna hjälpas åt mer och lägga hela veckor för detta och körde intensivare. 

Men det är en kostnadsfråga och hur man lägger våra kurser” E 

 

Film och fallbeskrivningar användes mycket. Till exempel i kursen Socialpsykiatri där 

eleverna ska ha erfarenhet av kommunikation. Om kursen inte har APU kan de lära sig 

kommunikation via fallbeskrivningar och få erfarenheter därigenom. Likaså finns det kurser 

där ungdomarna inte får göra APU på grund av sin låga ålder och då kan de få göra intervjuer 

av dem som jobbar och få erfarenhet. Denna erfarenhet är då på en ytligare nivå. 

 

”Det är svårt att göra studiebesök för det passar inte i psykiatrin att komma 

med 25 elever. Jag ser det som en stor krock när det står erfarenhet av”  E 

 

”Då brukar jag utgå från fallbeskrivningar och koppla de här målen och att 

man därigenom beskriver och får erfarenhet av” C 
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”Det är ju svårt att kommunicera med någon som man inte träffar. 

Du brukar jag göra så att jag utgår från fallbeskrivningar” C 

 

Vid intervjuer lyssnar man till någon som har erfarenhet och får därigenom erfarenhet själv på 

en ytligare nivå. 

 

” I psykiatri försöker jag få ut de studerande i grupper att göra 

intervjuer av de som jobbar. Det är väl det närmaste vi kan 

komma i viss mån” E 

 

Att få erfarenhet genom rollspel kan ge en upplevelse hur andra kan ha det vilket kan ge 

erfarenhet av det momentet. 

 

” En planeringsträff skulle man mycket väl kunna göra som 

rollspel där man spelar rollen som brukare”C 

 

Informanterna uppfattade att eleverna genom att berätta, diskutera och reflektera kunde få 

erfarenhet. 

 

” De har varit ute på olika ställen och jag sätter ihop dem i grupper.  De 

diskuterar vad de har varit med om” D 

 

” Där man kan diskutera eller att de själva kan reflektera över hur det viktigt 

det är. Då skaffar de sig erfarenhet av ” D 

 

5:2 Praktisk undervisning 
Inom denna uppfattning menar informanterna att man gör det praktiska man kan göra på 

skolan i metodövningsrummet innan eleven går ut på APU. En del lägger mycket tid på 

skolan medan andra undervisar mindre praktiska moment. 

 

” Jag har lagt ganska mycket tid i metodrummet i det praktiska 

men jag kan inte säga exakt hur många timmar. Men den mesta 

praktiska erfarenheten får man ute i APU” G 
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5:2:1 Ytlig erfarenhet 

Här konstaterar flera informanter att det räcker att man visar sjukvårdmaterial eller 

hjälpmedel i skolan innan eleven går ut på APU för att få materialvana. (G) säger att ju mer vi 

kan visa och berätta i skolan ju mindre främmande blir eleven när de kommer ut på APU.  

 

”  Om vi återgår till erfarenhet av så tycker jag nog att genom 

att här på skolan kunna visa så mycket som möjligt här på skolan 

både teoretiskt och praktisk visa på så tycker jag att de i varje fall 

har sett att tex där här är en kateter. Det är inte kanske inte deras 

uppgift att sätta en kateter men att de har erfarenhet av hur en kateter 

ser ut. Ju mer vi kan visa och berätta om så har de sett det och är 

inte främmande för det. Det tycker jag är ett mål jag har i alla 

mina kurser” A 

 

5:2:2 Djupare erfarenhet 

En aspekt som framträder i intervjuerna är hur viktigt det är för eleven att få prova själva. Det 

kan vara till exempel förflyttningsteknik innan APU-perioden och sedan under APU:n. Det 

kan vara att få jobba med riktiga vårdtagare men även med klasskamrater. Att få vara med om 

saker räcker för en del men andra informanter uppfattar att eleven måste få göra momenten 

själva för att uppfylla målet ”erfarenhet”.  

 

” Till exempel ergonomi då de har fått prova på förflyttningsteknik för 

att få erfarenhet av det.  Att tvätta övre och nedre toalett för att skaffa sig 

  erfarenhet av det. Matsituationen. Fotvård. Blodtryck.  Allt det praktiska 

man kan göra i ett metodrum. Och sedan får de ju mer ute på sin 

APU placering och där får de sin erfarenhet. Jag har också HLR nere i 

 metodrummet” G 

 

” Det jag kan uppfatta utifrån de kurser jag har så vi säger. 

Erfarenhet av är att komma ut någonstans eller att vi har övningar i 

 metodrummet. Massage eller att vi bjuder in någon som man får prova 

på.  Men ser vi på VOMS kursen som är mycket erfarenhet av i målen. 

Det är ju att få vara med om saker. Men utifrån kursplanerna tycker 

jag att det menas att de ska få pröva på” 
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Det är lättare att förstå en vårdtagare om man själv har fått uppleva vissa saker. Till exempel 

att bli matad eller mata en vårdtagare. Det kan också vara att bli tvättad i ansiktet själv utav en 

klasskamrat vilket kan ge erfarenhet. 

 

” Man får erfarenhet av sen kan ja ge en viss erfarenhet men 

jag tror att det är viktigt för eleven att få uppleva detta själva för 

det är det som sitter kvar” D 

  

” Jag har skapat en situation redan. Matning. Vi åt frukost tillsammans 

förra veckan. Dels träna när man matar. Och vad man upplever 

när man äter tillsammans och att bli matad hur känns det som vuxen. 

Hur mycket man vill ha i munnen och hur ofta. Många saker måste 

ungdomarna verkligen få uppleva för att kunna tänka sig in i”.C 

 

5:3 APU 
Inom denna uppfattning menar de flesta informanterna att den mesta erfarenheten får eleverna 

ute på APU. 

 

” Den kommer ju tillbaka i många olika kurser och de kurser som 

jag har är VOMS och SOMS där det står erfarenhet av vård och 

omsorgsarbete och det är väl den del man bara kan uppnå 

ute på APU” D 

 

5:3:1 Ytlig erfarenhet 

Här uppfattar informanterna att elevernas upplevelser är viktiga. En variation är att även om 

de inte själva har upplevt det kan de uppleva något genom andras upplevelser. 

 

”Så det är inte bara mina erfarenheter som är viktiga utan deras 

egna upplevelser och de ser ju ofta på ett annat sätt än vad vi gör. 

De har varit ute på olika ställen och jag sätter ihop dem i grupper 

de diskuterar vad de har varit med om. Och på det sättet får 

de erfarenhet av olika. Även om de inte har upplevt det själva.”D 
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E menar att vissa moment bara kan genomföras på APU. Här kan man se variationer i 

uppfattningen. C säger att i VOMS måste alla målen uppfyllas ute på APU. En annan säger att 

omsorgsarbete kan man bara uppnå på APU. Alla tre är bestämda på sin åsikt men jag anser 

att de uttrycker sig bara lite olika om samma sak. 

 

5:3:2 Djupare erfarenhet 

(A) uttrycker att bara de har varit med och sett ger det erfarenhet.  

 

” Att man stått med till exempel vid dödsfall. De kanske inte behöver ha 

varit med och gjort momenten. Utan man har varit med och bara sett. 

Det är för mig erfarenhet av.” A 

 

5:4 Resultatsammanfattning ungdomsgymnasiet 
Vårt syfte var att genom intervjuerna undersöka informanternas uppfattningar av 

kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Jag 

valde att dela upp informanternas uppfattningskategorier i tre delar: Teoretisk undervisning, 

praktisk undervisning och APU. Det blev naturligt att redovisa begreppen var för sig eftersom 

de skildes åt en del. 

 

Sammanfattningsvis uppfattar informanterna på ungdomsgymnasiet att begreppet erfarenhet 

används både i den praktiska och teoretiska undervisningen. Informanterna var överens om att 

den mesta praktiska utbildningen sker ute på APU och att det där finns störst möjlighet att få 

en djupare erfarenhet. De praktiska övningarna inne på skolan i metodövningsrum är en 

förberedelse inför APU och kan ge både en ytligare och en djupare erfarenhet. Den teoretiska 

erfarenheten får eleven i stort sett enbart inne på skolan. Det sägs inget om teoretisk 

erfarenhet i intervjuerna när eleverna är ute på APU. 

 

Begreppet ”erfarenhet” tolkas av informanterna att det kan eleven ha med sig men att eleven 

skaffar sig erfarenhet under utbildningen både genom teori och praktik. 

 

Informanterna använder olika sätt för att nå målet där ”erfarenhet” finns med. Genom 

upplevelser, visuellt, auditivt, känna på, prova själv eller att tala och skriva får eleven 
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erfarenhet. Lärarens egen erfarenhet nämns också i uppfattningarna som en del i detta tema. 

Den påverkar ämnet och även didaktiken. 

 

Det är flera olika saker som påverkar hur man arbetar med begreppet: 

-ekonomin 

-elevernas motivation 

-lärartätheten på skolan 

-storlek på metodövningsrum och inredning 

-möjlighet att få APU platser 
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6. Resultatdiskussion 
Informanternas uppfattningar var att eleverna kan få ”erfarenhet” genom den teoretiska 

undervisningen som kunde innebära att läsa texter och lösa uppgifter och också genom den 

praktiska undervisningen som kunde bestå av att de studerande hade olika metodövningar i 

skolan men framförallt den erfarenhet de fick på sin APU. En informant tar upp att eleven kan 

få erfarenhet genom någon annan. Detta kan vi inte hitta någon koppling till i bakgrunden 

men är en intressant tanke. Att begreppet ”erfarenhet” innefattar det mesta av det eleverna 

genomgår i sin utbildning visar på bredden i begreppet. Svårigheten kanske är att avgöra om 

undervisningen ger eleven den erfarenhet som beskrivs i kursmålen då skolverket inte själva 

har definierat begreppet.  

 

Enligt Moxnes (1984) måste lärandet kännas meningsfullt för den studerande för att kunna 

uppnå erfarenhet. Informanterna nämner aldrig ordet meningsfullt. Vi anser också som 

Moxnes att meningsfullhet är en viktig grund i lärandet för att nå erfarenhet vilket återigen 

ställer krav på pedagogernas yrkesskicklighet. Lpf 94 (Skolverket, 1994) beskriver också att 

lärandet ska vara meningsfullt och att det ska vara en balans mellan teori och praktik så att 

den studerande går framåt i sina kunskaper. Här kan man fråga sig vad balans mellan teori och 

praktik innebär. Det vore önskvärt om detta var mer preciserat från skolverkets sida. Nu 

innebär det att varje skola får göra sin egen tolkning vilket kanske ger mer praktiska övningar 

på vissa skolor och att andra skolor blir mer teoretiskt inriktade. 

 

Waldemarsson (2009) skriver att om något ska bli en erfarenhet måste vi bestämma oss att 

upplevelsen ger oss erfarenhet. Om detta innebär att den studerande ska bestämma om något 

ger erfarenhet kan man fundera över vilket inflytande eleverna har på sin undervisning? 

Informanterna tar inte upp detta i sina uppfattningar. 

 

I resultatet beskrivs erfarenheten eleverna får från ytlig till djup erfarenhet. Gränsen mellan 

dessa nivåer har vi inte kunna finna stöd för i litteraturen men om man baserar informanternas 

uppfattningar på styrdokumentens kunskapssyn kan man säga att enbart faktakunskaper ger en 

ytligare erfarenhet. Om erfarenheten bygger på förståelsekunskap och färdighetskunskaper 

sker en djupare erfarenhet av de momenten. Kunskapsformen förtrogenhet gick inte att finna i 

informanternas uppfattningar. Förtrogenhetskunskapen kan också kallas den tysta kunskapen 

och denna kunskapsform framträder med mer erfarenhet. Alltså eleverna får dessa kunskaper 

efter en längre tids erfarenheter vilket skolan kanske har svårt att förmedla och den kommer 
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därför att utvecklas under elevens framtida arbetsliv (Skolverket 1, 2010). Var gränsen mellan 

ytlig och djup kunskap befinner sig kanske också är olika beroende på vilken 

undervisningsmetod som används.    

 

6:1 Teoretisk undervisning 
I studien på ungdomsgymnasiet framkom att lärarens egen erfarenhet spelar en viktig roll i 

undervisningen. Att läraren har behörighet att undervisa inom sitt ämne är då mer 

betydelsefullt så att den egna yrkeserfarenheten man har med sig som yrkeslärare också får 

möjlighet att genomsyra undervisningen. Det borde vara en självklarhet att man ser över 

kompetensen hos lärarna i de olika ämnena så att dagens gymnasieskola håller hög kvalitet 

hos sina pedagoger. Denna fråga är också aktuell då regeringen arbetar med ett förslag om 

lärarlegitimation för att höja kompetensen hos lärarna. 

 

Informanterna på ungdomsgymnasiet tog upp att de studerande kan ha fått erfarenheter 

tidigare i livet även om man är ung vilket då kunde vara genom familjen och skolan. I Lpf 94 

(Skolverket, 1994) preciserar man bara om vuxenstuderandes tidigare erfarenheter och inte 

ungdomar. Här kunde det också varit intressant med följdfrågor för att få fram tydligare vad 

det handlar om. 

 

Alla människor lär in på olika sätt. För att eleverna inom skolan ska uppnå en god inlärning 

behöver läraren ha kunskaper om olika lärstilar. Läraren kan då anpassa undervisningen och 

kontrollera kunskap på olika sätt så det finns förutsättningar för alla elever att lära och visa 

kunskap oavsett lärstil (Stensmo, 2008). Detta talar för att om de studerande på gymnasiet ska 

få erfarenhet av något kan man inte använda bara en lärstil eftersom klasserna ofta är stora 

och elever med olika lärstil finns representerade i varje klass. Här blir både teori och praktik 

viktiga och att ta sig tid att ta reda på hur eleverna lär sig bäst. Pedagoger har en benägenhet 

att lära ut enligt den lärstil de själva tillhör och det kan vara svårt att sätta sig in i hur andra 

lärstilar fungerar. Om pedagogen har en lärstil som endast överensstämmer med några elever i 

klassen kan det innebära att vissa elever lär mer än andra (Stensmo, 2008). Det är också 

viktigt att handledarna på APU-platserna får kunskaper om lärstilar och den enskilde elevens 

lärstil och vad detta innebär för undervisningen på APU-platsen. 
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I denna studie beskriver informanterna på ett vuxengymnasie att de arbetar utefter de olika 

lärstilarna och att de även låter eleverna genomföra lärstilsenkäter för att kunna anpassa 

undervisningen efter den individuella elevens behov. Detta stämmer väl överens med det vi 

tidigare beskrivit som står i Lpf 94 (Skolverket, 1994) att i gymnasieskolan ska elevernas 

kunskaper fördjupas och utvecklas både för arbetslivet och för vidare studier. Läraren ska i 

undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktisk kunskaper som främjar 

elevernas lärande vilket ger erfarenhet.  

 

6:2 Praktisk undervisning 
Informanterna på ungdomsgymnasiet tar upp bristen på metodövningsrum vilket begränsar 

den delen av undervisning. När kommunerna övertog ansvaret för de gymnasiala 

vårdutbildningarna valde många skolor att ta bort metodrummen eller att endast ha minimala 

rum vilket försvårade undervisningen där. Att hitta en balans i undervisningen och lämpliga 

lokaler för detta är något vi anser att skolorna måste diskutera och anpassa efter den 

verksamhet som de själva bedriver vilket vi också mött under vår egen APU. 

 

Informanterna uppfattade att den praktiska undervisningen i skolan var viktig av flera orsaker. 

Det var bland annat viktigt att eleverna kände sig förberedda för sin APU. De kunde då 

tillgodogöra sig de olika moment de mötte på ett bättre sätt. Här kan man se ett 

helhetstänkande (Moxnes, 1984) för att eleverna ska nå erfarenhet i dessa moment. 

 

Det var också viktigt med den praktiska undervisningen i skolan då handledarna hade svårt att 

ge tillräcklig undervisning i vissa moment då tiden inte fanns för detta. Det är därför viktigt 

att APU-platsen planerar verksamheten så att elever och deras handledare ges möjlighet att 

fördjupa sig i de moment som behövs för att eleven ska nå målen. 

 

Vissa moment kunde eleverna inte få erfarenhet av då de inte mötte det på APU-platsen. Detta 

kunde till exempel vara att utföra munvård då kanske ingen vårdtagare på APU-platsen 

behövde hjälp med detta. Här krävdes då att eleven fick öva detta praktiskt i skolan till 

exempel tillsammans med en annan elev. Här kan man se att för att eleverna ska nå erfarenhet 

av de mål som finns beskrivna i kursmål och betygskriterier krävs att skola och APU-

platserna har bra samarbete och att alla de fyra olika kunskapsformerna (Skolverket, 1994) 

finns med för att forma en helhet och att det ska vara ett samspel mellan begreppen. 
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6:3 APU 

Informanterna uppfattade att eleverna kunde ha med sig erfarenhet sedan tidigare i livet. Inom 

vuxenutbildningen är det flera av eleverna som arbetar inom vård och omsorg och då på ett 

helt naturligt sätt får erfarenhet. Även erfarenhet från andra yrken nämns av informanterna 

vilket då har gett erfarenhet av möten med människor vilket kan ha stor betydelse då det är 

möten med människor som beskrivs i omvårdnadsprogrammet mål (Skolverket 1, 2010). 

 

Moxnes (1984) menar att erfarenhet alltid är en process. Om man ser erfarenhet som en 

process kan man tänka att informanterna skulle kunna uppfatta begreppet som att det är ett 

helhetstänkande i undervisningen. I studien inom ungdomsgymnasiet kunde vi inte finna att 

någon beskrev denna uppfattning utan informanterna uppfattar det som teoretisk och praktisk 

erfarenhet men också att erfarenhet nås inom det som sker i skolan eller ute på APU. På 

vuxengymnasiet beskrev informanterna att det var en fördel för handledarna på APU då de 

kunde följa elevens utvecklingsprocess inom den praktiska delen av deras lärande. Här kan 

man se att det finns ett helhetstänkande gällande den praktiska erfarenheten. Enligt 

informanterna får de studerande den mesta erfarenheten under sin APU-period. Det var där 

eleverna mötte verkligheten och det var först då det gav erfarenhet. Detta ställer krav på att 

APU-platserna och handledarna är väl fungerande och att skolorna kan erbjuda APU-platser i 

de kurser eleverna väljer att läsa. I mindre utbildningsorter kan det vara svårt att tillgodose 

platser inom till exempel barnsjukvård vilket då innebär att skolan inte kan genomföra den 

kursen vilket lärarna tar upp som ett problem. Det ställer också krav på att handledarna är väl 

införstådda i sin uppgift och har kunskap om vilka mål eleven ska uppnå under sin APU. De 

skolor vi har mött har haft handledarutbildning för sina handledare men vi har inte funnit 

några beskrivningar i styrdokumenten vad dessa handledarutbildningar ska innehålla vilket då 

innebär att skolorna själva får bestämma hur dessa utbildningar skall se ut. Detta skulle kunna 

innebära att handledarna får väldigt olika kunskaper beroende på vilken skola som bedriver 

utbildningen vilket sedan påverkar eleverna. Inom detta område vore det önskvärt att det 

fanns tydliga direktiv från skolverket anser vi. 

 

Informanterna uppfattade att APU-periodens längd ibland kunde vara något kort för att eleven 

skulle hinna nå erfarenhet av. De uppfattade att individuellt anpassad APU kanske skulle 

kunna vara ett alternativ. Vi har inte kunna hitta något skrivet om detta i styrdokumenten men 
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i förslagen om den nya gymnasiereformen, Gy 11, nämns att lärlingsplatserna skall kunna 

erbjudas vilket skulle kunna vara ett alternativ för dessa elever (Skolverket 3, 2010). 

 

Att reflektera har både Schön (1983) och Molander (1996) skrivit om. Vår erfarenhet är att 

många studerande har svårt att förstå detta begrepp att reflektera. Molander menar att man kan 

stanna till och titta på vad man har gjort och lärt sig. När eleven får lite perspektiv på vad de 

har lärt sig kan de gå vidare och har då med sig den nya erfarenheten. Vi anser att genom att 

varva teori och praktik så kan man nå det Molander beskriver. I denna studie var det inte 

någon av informanterna som beskrev några uppfattningar om reflektion vilket kan bero på 

brister i de följdfrågor som ställdes i intervjun. 

 

6:4 Slutdiskussion 
I denna studie har vi intervjuat yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet på både ungdoms- 

och vuxengymnasiet. Vi har funnit många likheter mellan dessa lärargrupper men också 

variationer i uppfattningar. Likheter kan bero på att flera av lärarna har arbetat med både 

ungdomar och vuxenstuderande under sin yrkesverksamma karriär och därför har samma 

erfarenheter. Denna breda yrkesverksamhet kan också ge en större spridning i variationer av 

uppfattningar. Vi har också använt samma intervjuguide på alla skolor vilket kan ha gett flera 

likheter. Då man enligt den fenomenografiska ansatsen vill visa på variationer i uppfattningar 

har vi försökt påvisa detta genom att välja både ungdoms- och vuxengymnasiet. Vi har också 

varit två intervjuare vilket kan ge lite olika följdfrågor. Vi tycker att vi fått en bred variation 

av uppfattningar men att skillnaderna mellan ungdoms- och vuxengymnasiet varit mindre än 

förväntat. 

 

Det som är särskilt intressant i denna studie av yrkeslärarnas uppfattningar av begreppet 

”erfarenhet” är att skolverkets kurs- och betygskriterier inte är tydliga med vad som menas 

med begreppet och hur man bör arbeta med det i skolorna. Kopplingar saknas ofta mellan mål 

och betygskriterier utifrån begreppet ”erfarenhet” och vi har inte kunnat se att skolverket på 

något ställe beskrivit hur eleverna ska få erfarenhet. I kursen Social omsorg finns inte 

begreppet beskrivet någonstans vilket kan tyckas märkligt då denna kurs oftast är APU-

förlagd med 4-5 veckors APU (Skolverket 2, 2010). 
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Att begreppet ”erfarenhet” inte är tydligare definierat av skolverket gör också att det kan 

förekomma svårigheter vid betygsättning i omvårdnadsprogrammets karaktärskurser. Lärarna 

har olika uppfattningar om vilken erfarenhet som är betydelsefull och på vilken nivå denna 

erfarenhet befinner sig. Detta resulterar i att eleverna bedöms på väldigt olika grunder och en 

rättvis och lika bedömning inte är möjlig. 

 

Carlgrens fyra F framkommer inte i informanternas uppfattningar utan endast i vår analys av 

uppfattningarna. Detta kanske vi skulle ha haft med som en följdfråga. Kunskapsformen fakta 

beskrivs av informanterna men inte förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 

kunskapsformer är ju en grund att stå på från Lpf 94 (Skolverket, 1994). Det kan anses något 

förvånande att ingen tar upp dem spontant av informanterna. Carlgrens fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet är tänkta som en helhet (SOU 92:94) och detta kan man tycka tyder 

på att de olika kunskapsformerna och lärstilarna är viktiga. Det är genom det som eleverna får 

erfarenhet och det är kanske också det som gör att lärandet känns meningsfullt för eleverna. 

 

Dewey myntade begrepp learning by doing = lära sig genom handling vilket framkommer på 

flera ställen (Gustavsson, 2002). Att eleven måste få prova och känna själv för att minnas och 

få erfarenhet sker helst med riktiga vårdtagare enligt informanterna. Praktiska övningar inne 

och ute på APU anses vara viktiga. Sambandet mellan teori och praktik har Schön (1983) 

också ansett varit viktig.  

 

Enligt Molander (1996) skapas den tysta kunskapen som ligger så nära 

förtrogenhetskunskapen genom föredöme, övning och personlig erfarenhet. Informanterna är 

föredömen men också personalen ute på APU. Detta nämns inom vuxengymnasiet där 

uppfattningen att handledaren är viktig för att eleven skall utveckla yrkesidentitet. 

Informanterna uppfattar att övning och personlig erfarenhet är viktig oavsett om den sker inne 

på skolan eller ute på APU, om den sker teoretiskt eller praktiskt. 

 

Paradigmskiftets betydelse då det lustfyllda lärandet blev viktigt och att söka kunskap själv 

finns med i informanternas uppfattningar. Genom att arbeta med rollspel, se på film, 

fallbeskrivningar och metodövningar söker eleven kunskap. Vid paradigmskiftet då det 

sociokulturella lärandet (Säljö, 2000) blev viktigt började man prata mer om den tysta 

kunskapen som hade varit bortglömd. Den tysta kunskapen tas inte upp i informanternas 

uppfattningar. 
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Historiken som finns i bakgrunden om ädelreformen och den nya gymnasieskolan 1994 

nämns i intervjuerna inom vuxengymnasiet som en viktig anledning till att undervisningen i 

skolan förändrades från att ha innehållit mer praktiska övningar i skolan till att denna 

undervisning mer sker på APU. 

 

Polanyi menar att vår kunskap alltid vilar på en tyst dimension (Rolf, 1991). Den praktiska 

kunskapen känns så naturlig efter lång tid att det inte går att förklara. I Bernt Gustavssons 

(2002) bok ”Vad är kunskap” tar han upp de tre kunskapsformerna Episteme (fakta), Techne 

(praktiskt) och Fronesis (förståelse). I kunskapsformen techne bygger praktikerna på egna 

reflektioner och erfarenheter styr hur man gör nästa gång för att det ska bli bättre. 

Omvårdnadspersonal är praktiker men behöver också grunden i fakta. Det framgår inte i 

uppfattningarna vad reflektion står för hos informanterna. Det lämnar vi åt framtida studier av 

någon annan. 

 

Elevernas åsikter kommer inte fram i intervjuerna eftersom frågorna var ställda hur 

yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet uppfattar begreppet ”erfarenhet”. I framtiden skulle 

en studie om elevernas uppfattningar vara intressant att genomföra. 

 

Lärarnas uppfattningar i denna studie visar att erfarenhetsbegreppet inte är definierat, att det 

tolkas på olika sätt och att det finns en nivåskillnad i dess innebörd. Detta är viktigt att beakta 

vid bedömningar av elevernas förmågor och kunskaper. Då lärarnas uppfattningar har visat att 

erfarenhet kan grunda sig i teoretisk undervisning, praktisk undervisning och/eller från APU 

bör detta finnas med vid bedömning för att förtydliga vilken sorts erfarenhet eleven har 

uppnått. Man bör också beakta att erfarenheten kan vara på en ytlig eller djupare nivå vilket 

ger ytterligare en dimension vid bedömning. Uppfattningarna i denna studie visar att 

faktakunskap ger en mer ytlig erfarenhet och förståelse- och färdighetskunskap ger en djupare 

erfarenhet. Det är tveksamt om eleverna under sin gymnasieutbildning uppnår 

förtrogenhetskunskap då detta kräver yrkeserfarenhet under längre tid. Som yrkeslärare bör 

man planera sin undervisning så att alla elever får möjlighet att nå mer likvärdig erfarenhet av 

de olika momenten och detta bör också diskuteras vid handledarutbildningar för att ge stöd åt 

handledare vilken erfarenhet och på vilken nivå eleverna ska uppnå gällande erfarenhet under 

sin APU-period.  Detta kräver förtydelse av begreppet från skolverkets sida och eventuellt en 

bedömningsmatris för att uppnå en samsyn bland yrkeslärarna inom omvårdnadsprogrammet.  
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6:5 Diskussionssammanfattning 

Att läraren har behörighet att undervisa inom sitt ämne är betydelsefullt så att den egna 

yrkeserfarenheten man har med sig som yrkeslärare också får möjlighet att genomsyra 

undervisningen. Det är viktigt lärarna i de olika ämnena är kompetenta och utbildade i sitt 

yrke. 

 

Enligt Moxnes (1984) skall lärandet kännas meningsfullt för den studerande för att kunna 

uppnå erfarenhet. Informanterna nämner aldrig ordet meningsfullt. I Lpf 94 (Skolverket, 

1994) beskrivs att lärandet ska vara meningsfullt och att det ska vara en balans mellan teori 

och praktik så att den studerande går framåt i sina kunskaper. 

 

Att eleverna har med sig erfarenhet sedan tidigare i livet är betydelsefullt. I Lpf 94 

(Skolverket, 1994) finns dock endast preciserat om vuxenstuderandes erfarenheter. I denna 

studie beskrev informanterna att även ungdomar kan ha erfarenhet med sig sedan tidigare. 

 

Den praktiska undervisningen i skolan är viktig för att förbereda eleverna för APU och för att 

ge möjlighet att få erfarenhet av olika moment som eleven kanske inte möter på APU. Detta 

kräver ett bra samarbete mellan skolan och APU-platserna. Skolverket bör ge direktiv för hur 

handledarutbildningarna skall bedrivas vilket inte finns idag. 

 

En stor del av uppfattningarna beskriver hur eleven skall få erfarenhet. Det informanterna 

uppfattar som viktigt är att undervisningen bedrivs enligt elevernas olika lärstilar så att alla 

elever ges möjlighet att få erfarenhet. 

 

Vi har i denna studie funnit en bred variation av uppfattningar men att skillnaderna mellan de 

informanter som arbetar på ungdomsgymnasiet och vuxengymnasiet var mindre än förväntat. 

 

Kopplingar saknas ofta mellan mål och betygskriterier utifrån begreppet ”erfarenhet” och vi 

har inte kunnat se att skolverket på något ställe beskrivit hur eleverna ska få erfarenhet. 

 

Det framkom väldigt lite uppfattningar om Carlgrens fyra kunskapsformer trots att en stor del 

av skolverkets dokument utgår från detta.  
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Flera utav informanterna beskriver ”learning by doing” och det paradigmskifte som 

förekommit inom pedagogiken. De uppfattar också att en förändring i undervisningen skedde 

när den nya gymnasieskolan infördes 1994. 

 

Omvårdnadspersonal är både teoretiker och praktiker vilket innebär att kunskapsformerna 

Episteme, Techne och Fronesis stämmer in på denna yrkesgrupp. 

 

Framtida forskning om elevernas uppfattningar om begreppet erfarenhet av kan vara 

intressant att genomföra.  

 

Studien visar att faktakunskap ger en ytligare erfarenhet och att förståelsekunskap och 

färdighetskunskap ger en djupare erfarenhet. Förtrogenhetskunskapen är svår att uppnå i 

skolan då det krävs mer tid för att uppnå den. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till informanterna 
 

    100208 
 
Hej! 

Jag heter XXXXXXXXXXX och studerar till Yrkeslärare inom omvårdnadsprogrammet vid 

Universitetet i Linköping. 

Jag har nu påbörjat mitt examensarbete som är en intervjustudie där jag studerar hur 

karaktärsämneslärare uppfattar hur eleverna får erfarenhet av de olika momenten i 

omvårdnadsprogrammets karaktärskurser.  

Jag planerar att intervjua sju lärare på tre olika skolor. Intervjuerna tar ca 30 minuter och kan 

ske på Din arbetsplats. De bandinspelas och allt material hanteras konfidentiellt. Som 

deltagare i studien kan man själv välja att avbryta när man vill utan att ange skäl för detta.  

 

Jag undrar nu om Du vill delta i denna intervjustudie?  

Om Du har fler frågor eller om du är villig att delta kan Du meddela mig: 

e-mail: xxxxxxxxxxx  

Telefon 000000000   

 

Med vänliga hälsningar  

XXXXXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Kön:_________________________________ 

Ålder:________________________________ 

Tidigare yrke:__________________________ 

Verksamma år i det yrket:________________ 

Antal år som lärare:______________________ 

 

- Vill du berätta om ditt arbete som yrkeslärare? 

- Hur uppfattar du begreppet "erfarenhet" som det står i en del utav kursplaner 

för omvårdnadsprogrammet? 

- Hur uppfattar du att ni använder begreppet ”erfarenhet” på din arbetsplats? 
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