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upp mot de krav som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer.   

Uppsatsen tar upp vilka kompetenser inom datorämnen som yrkesverksamma hälso- och 
vårdadministratörer anser man behöver behärska för att klara av de arbetsuppgifter som arbetet 
kräver. 
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think are needed to master to be able to manage the tasks they face in their working life. 

The paper also contains how working health- and careadministrators consider that an education in 

computer subjects shall be formed to give the right competence to be able to perform their tasks as health- 
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Sammanfattning 
Under flera år har vi haft en vuxenutbildning till läkarsekreterare på min arbetsplats. För att 
möta arbetslivets krav och för att utveckla arbetsplatsen startar vi en ny utbildning som heter 
hälso- och vårdadministratör. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utbildning inom 
datorämnen kan utformas för att svara upp mot de krav arbetslivet ställer på yrkesverksamma 
hälso- och vårdadministratörer.  

Uppsatsen tar upp olika pedagogiska teorier och metoder som behandlar lärande och 
utbildningar inom datorämnen. Den tar upp behaviorismen, sociokulturellt perspektiv, 
kognitivism, konstruktivism och så kallad hands-on undervisning. 

För denna uppsats har åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma hälso- och 
vårdadministratörer genomförts för insamlandet av data till undersökningen. Resultatet av 
undersökningen fokuserar på de frågor som är mest relevanta utifrån uppsatsens syfte. Med 
hjälp av resultatet och litteraturstudien analyseras och diskuteras hur utbildning inom 
datorämnen kan utformas för att svara upp mot de krav som arbetslivet ställer på 
yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer.  

Arbetet ger en klar och tydlig bild av vilka program och vilken mjukvara man måste behärska 
samt vilken datorkompetens som är nödvändig att behärska för att klara av arbetet som hälso- 
och vårdadministratör.  

 



Summary 
During several years we have had an education to medical secretaries at our school, which is a 
school for adults. To be able to meet the demands from the working life and to develop our 
working place a new education named health- and careadministrator is about to start. The main 
purpose with this paper is to examine how education in computer subjects shall be formed to 
meet the demands the working life puts on health- and careadministrators that are already 
working. 

The paper contains different educational theories and methods that treat teaching and 
educations in computer related subjects. It brings up behaviorism, the social cultural perspective, 
cognitivism, constructivism and so called hands-on education. 

For this paper eight qualitative interviews has been made with health- and careadministrators 
that are involved in the working life. These interviews have been made for collection of data for 
the examination. The result of the examination is focused on the questions that are most 
relevant from the papers purpose. With help of the result and the literature study there are an 
analyze and a discussion how education in computer subjects can be formed to meet the 
demands that the working life puts on health- and careadministrators that are already in the 
working life. 

The paper gives a clear and straight image of what programs and software you have to control 
and what computer competence that is necessary to master to be able to work as a health- and 
careadministrator. 

 



Abstract 
Syftet med uppsatsen är att ta undersöka hur utbildning inom datorämnen kan utformas för att 
svara upp mot de krav som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och 
vårdadministratörer.   

Uppsatsen tar upp vilka kompetenser inom datorämnen som yrkesverksamma hälso- och 
vårdadministratörer anser man behöver behärska för att klara av de arbetsuppgifter som arbetet 
kräver. 

Uppsatsen tar även upp hur yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer anser att en 
utbildning inom datorämnen ska utformas för att ge kompetens att utföra framtida 
arbetsuppgifter som hälso- och vårdadministratörer. 

Metoden som har använts för att komma fram till resultatet har varit åtta stycken kvalitativa 
intervjuer med yrkesverksamma läkarsekreterare och hela uppsatsen ger en bra bild av vilken 
mjukvara och kompetens man måste behärska för att klara av arbetet som hälso- och 
vårdadministratör. 

Nyckelord: 

Data, dator, kompetens, utbildning, läkarsekreterare, hälso- och vårdadministratör, arbetslivet, 
hands-on, mjukvara, dataämne, datautbildning, operativsystem, Windows, Office, Word, Excel, 
Episerver.  
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1. Introduktion 
Eleverna i dagens gymnasieskola och på yrkeshögskoleutbildningar genomgår en 
mängd olika datautbildningar beroende på vilken typ av utbildning de går och det är 
väldigt viktigt att denna datautbildning lever upp till de krav som arbetslivet ställer på 
eleverna när de är färdiga med sin utbildning. De allra flesta människor i dagens 
samhälle använder sig av IKT, information och kommunikationsteknologi, så gott som 
dagligen vilket har medfört att vi har uppnått en större vana vid mediet och med 
hanteringen av datorn som är en nödvändighet vid användandet av IKT. 

 De flesta arbetsplatser ligger långt fram med teknik och utrustning och det blir därför 
av ännu större vikt att skolan som arbetsplats ser till att ligga i framkant vad gäller 
utbildningar där datorn har huvudrollen. Utbildningar där datorkunskap utgör en 
väsentlig del av utbildningen måste utformas så att de uppfyller de krav som arbetslivet 
har på de blivande arbetstagarna. 
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2. Bakgrund 
Under flera år haft vi en vuxenutbildning till läkarsekreterare på min arbetsplats. Det 
har varit en lokal utbildning där eleverna har genomfört en utbildning under 1,5 års tid 
för att sedan kunna söka arbete som läkarsekreterare. För att möta arbetslivets krav 
och för att utveckla arbetsplatsen startar vi till hösten 2010 en ny utbildning som heter 
hälso- och vårdadministratör som bland annat kan leda till jobb som läkarsekretare 
men även liknande arbete inom vården eller liknande arbetsplatser. Denna utbildning 
är en yrkeshögskoleutbildning och i och med att vi numera har utbildningen på 
yrkeshögskolenivå har vi utformat den utifrån nu gällande krav. Utbildningen 
innehåller en mängd olika ämnen och kurser, bland annat flera datautbildningar. Den 
efterfrågan av kompetens som ligger till grund för denna utbildning tillgodoses inte av 
gymnasieskolans nationella program. Utbildningen bygger vidare på gymnasiets 
kunskapsnivå och den teoretiska grund som läggs genom det nationella programmets 
kärnämneskurser. Kärnämneskursernas teoretiska grund skapar förutsättningar för 
tillgodogörande av den delen av utbildningen som vilar på teoretisk grund och 
självklart även den kunskap som genereras i produktionen av varor och tjänster.  

Inom utbildningen kommer eleverna att genomgå ett flertal kurser inom dataämnen 
och de kurserna är: 

• Webbdesign-support, vilket är en kurs där eleverna lär sig skapa, uppdatera 
och utveckla webbsidor samt vara en resurs och support när det uppstår 
problem.  

• Datakörkortet – ECDL, vilket är en kurs eleverna genomgår för att få 
tillräckliga kunskaper i hanteringen av datorn med dess mjukvara. ECDL 
består av sju stycken moduler som ska klaras av innan man erhåller ett färdigt 
datakörkort. Modulerna är allmän IT, Windows, Word, Excel, databas, 
PowerPoint och Internet/E-post.  

• Datorarbete – datorn som arbetsverktyg, vilket är en kurs som skall ge 
färdigheter i att använda olika programvaror i samband med de 
arbetsuppgifter som gäller för en hälso- och vårdadministratör.  

• Medicinsk dokumentation – där eleverna lär sig skriva journaler och då i ett 
program som heter Cosmic, vilket används flitigt av landsting och 
vårdcentraler. Utbildningen i Cosmic genomförs av en extern utbildare.  

Jag kommer att vara den person som håller i merparten av de kurser som innehåller 
datorämnen (dock inte medicinsk dokumentation) och i samband med att den nya 
utbildningen startar vill jag undersöka hur utbildningen inom datorämnen kan 
utformas för att motsvara de krav som arbetslivet efterfrågar.  
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur utbildning inom datorämnen kan 
utformas för att svara upp mot de krav (avseende arbetsuppgifter, programvara, 
kompetens m.m.) som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och 
vårdadministratörer.  Syftet med arbetet är även att ge oss en bra grund inför 
uppstarten av den nya utbildningen till hälso- och vårdadministratör. Ovanstående kan 
konkretiseras i följande frågeställningar: 

- Vilka kompetenser inom datorämnen anser yrkesverksamma hälso- och 
vårdadministratörer behövs för att klara av de arbetsuppgifter som arbetet kräver? 

- Hur anser yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer att en utbildning inom 
datorämnen ska utformas för att ge kompetens att utföra framtida arbetsuppgifter 
som hälso- och vårdadministratör? 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik kommer jag skriva om en del pedagogiska teorier och metoder 
som behandlar lärande och utbildningar inom datorämnen. Jag kommer redogöra min 
fördjupning i litteratur, avhandlingar och tidigare forskning inom området data och 
lärande. 

4.1 Lärandet inom datorämnen 
Skolan har ett krav på sig att följa med i ny teknologi och låta elever utvecklas för att 
klara sig i det samhälle som eleverna möter efter avslutade studier. I Lpf-94 (s. 25) står 
det att ”eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig”. Vidare står det att förändringar i arbetslivet, ny 
teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att arbeta. Den värld eleven möter i skolan och det 
arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan. 

Idag är både tekniken och informationen lättillgänglig, vilket även kan vara 
problematiskt i undervisningen. Lärandet blir då en fråga i att kunna tolka, värdera, 
sortera ut informationen för att sedan göra denna information till sig egen (Säljö 2009). 

Som lärare inom datorämnen är det viktigt att hitta en lärstil som passar elever och 
ämnet. Eftersom teknologin och datorerna har en stor prioritet inom vissa 
utbildningar i skolan innebär det att innehållet i utbildningen och samspelet mellan 
lärare och elever samt mellan elev och elev i skolan frambringar en ny ”digital 
generation” av studenter (Priestley & Sim, 2005). Detta genererar nya förväntningar 
och strategier, både för lärare som redan undervisar i datorämnen samt för lärare som 
undervisar i ämnen som inte använder sig av en dator i undervisningen. 

Zhao & Cziko (2001)  har identifierat tre faktorer som måste vara uppfyllda för att 
lärare ska vara motiverade och använda sig av en dator/IKT i undervisningen.  

1. Läraren måste tro att man genom användandet av teknologi mer troligt uppnår ett 
högre mål än vad man gör utan teknologi.  Detta medför effektivitet. 

2. Läraren måste tro att användandet av teknologi inte stör möjligheten att uppnå 
andra höga mål som de vill uppnå och som läraren tror är mer viktiga eller lika viktiga 
som det mål man för tillfället försöker uppnå. 

3. Läraren måste tro att han eller hon har kontroll och har förmågan och resurserna att 
använda IKT effektivt. 

Författarna anser att så fort man har uppfyllt dessa tre kriterier så kan man som lärare 
börja använda datorn som ett naturligt redskap i undervisningen (Zhao & Cziko, s 27). 
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4.2 Behaviorismen 
Enligt Säljö (2000) är behaviorismen en syn på lärande som kretsar kring det yttre och 
observerbara beteendet, det vill säga det som är möjligt att se hos den lärande. 
Företeelser som tänkande eller reflektion är inte relevanta i inlärningssammanhang, 
utan det handlar om stimuli, respons och belöning. Som exempel kan man säga att om 
man som lärare ger en elev en uppgift som ska lösas (stimuli) så lämnar eleven in 
uppgiften efter att den är löst (respons). Direkt eller i snar anslutning till detta ger man 
som lärare feedback till eleven vilket förhoppningsvis är en belöning.  

Enligt Skinner (2008) är en viktig princip inom behaviorismen motivation vilket sker 
genom att individen får positiv förstärkning i många små steg. Om en lärare 
kombinerar sina lektioner i datorämnen med ett behavioristiskt synsätt skulle det liknas 
det med att han eller hon under sina lektioner med till exempel en projektor som hjälp 
delar in alla moment i små steg. Under lektionen förevisas till exempel ett program via 
projektorn i klassrummet. Eleverna sitter framför sina egna datorer och följer efter 
läraren och får därmed respons genom att göra exakt som läraren gör. Om resultatet 
mot all förmodan inte skulle bli detsamma kan eleven gå tillbaka till momentet när 
förevisningen är slut och de har tid för eget arbete under handledning läraren. Själva 
belöningen kommer när deras resultat blir detsamma som lärarens resultat under 
förevisningen.  

4.3 Sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i social praktik och sätter fokus 
på samspelet mellan individer. Kunskap är något som man använder i sitt handlande i 
vardagen och är också en resurs för att lösa problem (Säljö, 2000). När till exempel ett 
barn lär sig en lek, tolkar det övriga deltagares handlingar, kommunikation och 
samspelsregler och agerar sedan själv efter det. Ska man översätta det till skolans värld 
skulle det innebära att många elever lär sig enklast genom att iaktta, interagera och 
tolka hur läraren och klasskamraterna utför en uppgift eller löser ett problem (Säljö, 
2000). 

4.4 Kognitivism och konstruktivism 
Den kognitiva teorin ser lärande som elevens inre processer. Det är en aktiv process 
där elever tar emot information, tolkar och knyter ihop den med vad de redan vet. Det 
element i kognitivismen som fått störst inflytande vad gäller synen på lärande är vad 
som kallas för konstruktivism, det vill säga betoningen av att individen inte passivt tar 
emot information utan själv genom sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse av 
omvärlden (Säljö, 2000). Som elev i skolan innebär det att man aktivt söker och 
upptäcker saker på egen hand, man arbetar med uppgifter och övningar och söker 
förståelse. Kreativa förmågor kan förhöjas genom praktiska övningar, och 
användandet av IKT kan möjliggöra för eleverna att ha en omedelbar "hands-on" 
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facilitet där de själva kan känna att de är i kontroll av sitt eget lärande (Wheeler, Waite, 
Bromfield, 2002).  

4.4.1 Hands-on-undervisning 

Bjarne Herskin (2001) har i en bok, IT-undervisning, med användaren i centrum tagit fram 
teorier om pedagogik och undervisning inom datorämnen. Han menar att om 
användarna ska kunna utnyttja programmen bättre, måste de förstå dem på ett mer 
djupgående sätt. Detta innebär att kurserna måste vara mer teoretiska men även 
mycket praktiskt inriktade om deltagarna ska kunna använda sin förståelse till något 
(Herskin, 2001).  

Kurser i datorämnen består ofta i mycket hög grad av så kallad Hands-On-
undervisning, som, enligt Herskin (2001), är en växelverkan mellan två faser.   

I den första fasen håller läraren till exempel en genomgång av vissa funktioner i ett 
program, visar exempel på färdiga resultat och visar eleverna vad vissa knappar och 
funktioner sitter. Eleverna följer med på sin egen dator eller lyssnar uppmärksamt på 
lärarens genomgång. I fas två får eleverna laborera med de funktioner och moment 
läraren gått igenom. Detta kan vara i form av övningar och uppgifter som läraren tagit 
fram eller arbetar eleverna självständigt med egna exempel. I denna fas kan det enligt 
Herskin (2001) vanligtvis uppstå problem eftersom eleverna inte riktigt kan komma 
ihåg hur de ska lösa uppgiften och att man som enskild lärare ibland kan få svårt att 
hinna med alla som behöver hjälp. Om man förstår att utnyttja denna växelverkan ger 
den en bra möjlighet att få en balans mellan teori och praktik. 

För att komma till bukt med detta problem beskriver Herskin (2001) tre olika åtgärder: 

1. Man har undervisningen i datorämnen i mindre grupper vilket gör det lättare att 
tillgodose hjälpbehovet. Samtidigt bör kursen delas upp i mindre delar så att 
eleverna inte behöver komma ihåg så mycket åt gången. 

2. Man kan eliminera minnesproblemet med hjälp av den så kallade Pinocchio-
modellen där själva genomgången och uppgiftsfasen faller samman. Namnet 
kommer ifrån av att läraren här blir dockföraren som dikterar vad eleverna ska göra 
och vilken tangent eller knapp de ska trycka på. Eleverna blir då marionetter som 
bara ska utföra lärarens instruktioner. Har man undervisningen på detta sätt 
elimineras minnesproblemet fullständigt men eftersom elevernas hjärnor mer eller 
mindre sätts ur spel uppstår ingen bra inlärning. 

3. Det tredje sättet är att använda en skriftlig instruktion som mer eller mindre är en 
pappersvariant av Pinocchio-modellen. Eleverna får ett papper som steg för steg 
vägleder dem genom uppgifterna. Även här är dock risken stor att inlärningen 
uteblir eftersom de bara följer instruktioner på ett papper (Herskin, 2001, sid 16).  

Det gemensamma för ovanstående ”lösningar” är att de behandlar symptomen, men 
inte gör något åt de grundläggande problemen. Minnesproblemet neutraliseras men 
det resulterar inte i någon bra inlärning (Herskin, 2001).  

Bakom många av problemen ligger en missförstådd uppfattning om syftet med flera 
kurser i datorämnen. Man antar att målet med kursen är att träna användarna i till 
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exempel ett program men denna målsättning är ibland ganska orealistisk eftersom det 
förmodligen krävs en ganska lång kurs om eleverna verkligen ska behärska ett program 
fullt ut efter en avslutad kurs (Herskin, 2001). De flesta kurser i datorämnen ska ge 
eleverna en stabil grund att stå på som de sedan kan vidareutveckla på egen hand. 
Målet med många kurser bör därför vara att få eleverna att klara sig själva så att de kan 
arbete vidare med det på egen hand när kursen är avslutad. För att eleverna ska kunna 
klara sig själva måste följande delmål enligt Herskin (2001) vara uppfyllda: 

• Användaren ska förstå programmets principiella funktionsmål- det karaktäristiska 
för IT och många program är att man inte kan se varför något händer eller varför 
något blir fel. Mjukvaran är fylld med ”black-box-fenomen”, som användaren bara 
kan förstå om de får dem förklarade. Ju bättre eleverna förstår dessa problem desto 
bättre klarar de sig själva. Därför ska undervisningen enligt Herskin (2001, s 17) 
satsa mer på kvalitet är kvantitet. 

• Användaren ska ha en överblick över programmets funktioner – man bör inte 
överösa eleverna med för mycket, det går bara ut över förståelsen enligt Herskin 
(2001, s 17). Läraren ska ge en bra överblick över en del av de möjligheter som 
eleverna själva kan arbeta vidare med efter kursen är avslutad. Eleverna ska 
inspireras till att utnyttja programmens många möjligheter.  

• Användaren ska känna sig förtrogen och trygg med programmet - även om övning 
inte är ett mål i sig själv, så är Hands-On-övningarna ett viktigt hjälpmedel för att 
få användarna att känna sig förtrogna och trygga med programmets 
användargränssnitt och funktioner (Herskin, 2001, s 17). 

• Användaren ska själv kunna lära sig nya funktioner – om eleverna själva ska kunna 
arbeta vidare efter kursen måste de lära sig att själva lösa problem. Ju bättre de 
förstår systemet, desto tryggare känner de sig och ju bättre överblick de har, desto 
bättre rustade är de att arbeta vidare på egen hand. Om de vänjer sig vid att lägga 
märke till alla de informationer som faktiskt står på skärmen, och att utnyttja det 
utarbetade hjälpmaterialet, och samtidigt kan överföra sin förståelse till nya 
funktioner, då har de kommit en bra bit på väg (Herskin, 2001, s 17).  

4.4.2 Förståelseinriktad Hands-On-undervisning 

Hands-On-modellens övergripande mål är att få användarna att klara sig själva. 
Herskin (2001) har ett förslag på en pedagogisk lösning för de problem som kan dyka 
upp och det är något som han kallar förståelseinriktad Hands-On-undervisning. 
Denna består enligt Herskin (2001) av en genomgång, en uppgift och en summering.  

1. Genomgången ska vara helt fri från minnestoff eller detaljer, till skillnad från 
traditionell Hands-on där man går igenom kommandon och skärmbilder m.m., och 
istället helt gå ut på att skapa överblick och förståelse av programmet. Man utgår 
från tre begrepp, problem, princip och procedur. Detta innebär att allt som kan dra 
uppmärksamheten ifrån förståelsen ska undvikas, t.ex. visningar av skärmbilder på 
storskärm eller att deltagarna själva sitter med programmet framför sig. Eftersom 
förklaringar via verbal kommunikation, enligt Herskin (2001), löper stor risk att bli 
bortglömd ska istället olika förståelseverktyg, eller visuella förklaringar användas, 
som beskriver olika problem som kan lösas, samt vilka principer och procedurer 
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som används för att lösa problemen. Det hela handlar om att användaren ska 
ställas inför ett verkligt problem och få en ”aha-upplevelse” när principerna och 
procedurerna förklaras eller blir uppenbara för användaren. Genomgången är den 
del som är till för att synkronisera användarna, dvs. få dem att ha en gemensam 
grundkunskap. 
 

2. Eftersom genomgången är fri från detaljer och praktiska tillvägagångssätt, behöver 
användaren en snabbreferens, vilket innebär ett A4-papper med enkla hänvisningar 
och tips för att komma igång med programmet och uppgiftsfasen. Referensen 
fungerar som en generell hjälp, inte bara till uppgiften, utan också som en 
förklarande hjälp till skärmbilder och dialogrutor som är svårtolkade. Lärarens 
funktion i denna fas är att bistå med hjälp men hjälpbehovet är mycket mindre än 
vid traditionell Hands-On-undervisning (Herskin 2001). Efter kursens slut ska 
referensen fungera som ett fortsatt stöd för användaren. Med hjälp av 
genomgången och snabbreferensen kan användaren ta itu med uppgiften som ska 
utföras. Denna del kan utformas differentierat, dvs. användarna kan arbeta i egen 
takt och få extrauppgifter om de blir snabbt färdiga. 
 

3. Under summeringsfasen går klassen igenom uppgifterna och tar upp frågor som 
kommit fram under uppgiftsfasen. Här kan läraren ge eventuella knep eller 
varianter för hur man kan arbeta, vilket passar bättre här än i genomgången, 
eftersom användarna nu kanske har mer kunskap om programmet och kan ta till 
sig bättre. Läraren bör även be användarna reflektera över hur de kan dra verklig 
nytta av de kunskaper som tagits upp under lektionen. 

Om man följer dessa punkter eller har det som utgångspunkt anser Herskin (2001) att 
de allra flesta eventuella problem som uppstår ska kunna undvikas eller lösas. 
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5. Metod 
I metoddelen som följer förklarar jag mitt tillvägagångssätt genom olika underrubriker, 
vilka är undersökningsmetod, urval, genomförande av undersökning, etiska 
överväganden, databearbetning/dokumentation samt metodkritik. 

5.1 Undersökningsmetod 
I denna rapport har kvalitativa intervjuer via en intervjuguide använts för insamlandet 
av data.  Anledningen till att jag valde att genomföra en kvalitativ studie var att jag ville 
få fram uttömmande och utförliga svar. Hela grunden för rapporten utgörs av åtta 
stycken kvalitativa intervjuer med personer som arbetar som läkarsekreterare eller som 
hälso - och vårdadministratörer. Samtliga respondenter har genomgått sin utbildning 
till läkarsekreterare på Nybro Vuxenutbildning och är med andra ord före detta elever 
på min arbetsplats. Vi har genomfört denna utbildning i flera år och cirka 100 stycken 
elever har slutfört den. De allra flesta som har läst utbildningen har erhållit arbete och 
är yrkesverksamma som läkarsekreterare eller inom snarlika områden.  

En bra kvalitativ intervju karakteriseras ofta av att man ställer raka och enkla frågor 
som man sedan förhoppningsvis får uttömmande och utförliga svar på. Utifrån 
resultatet går det senare att urskilja många intressanta händelseförlopp, åsikter och 
mönster (Trost, 2005). Det är därför viktigt att man har en genomarbetad frågeguide 
som man har som grund och som är möjlig att foga följdfrågor till. Kullberg (2004) 
skriver att man som kvalitativ forskare försöker förstå olika fenomen i omvärlden 
genom respondenterna. En kvalitativ undersökning har som syfte att skaffa en djupare 
kunskap och att försöka förstå och analysera helheten. Kullberg (2004) menar att det 
vanligaste sättet att forska inom humanistiska vetenskaper är att genomföra kvalitativa 
studier. 

Man får oftast bäst resultat om respondenterna upplever hela intervjun som ett samtal. 
Det är viktigt att inte avbryta utan låta respondenterna få uttrycka sina tankar och 
åsikter utan att man som intervjuare styr dem eller påverkar dem med sina egna åsikter 
och tankar. Man måste med andra ord lyssna aktivt och flika in med följdfrågor där det 
är lämpligt. Till en viss del var intervjuerna semistrukturerade, vilket Carlström & 
Hagman Carlström (2006) beskriver som en metod vilket omfattar större 
ämnesområden och som till sin form öppnar för följdfrågor. 

Intervjuguiden har utvecklats genom mina egna tankar, mina frågeställningar och 
samtal med min mentor. Anledningen till att en kvalitativ studie valdes istället för en 
kvantitativ var en strävan att erhålla mer uttömmande och genomtänkta svar.  

5.2 Urval 
Jag valde att intervjua åtta personer som är yrkesverksamma som läkarsekreterare och 
som samtliga har genomgått sin utbildning på min arbetsplats Nybro vuxenutbildning. 
Personerna i studien är samtliga kvinnor beroende på att vi endast haft två stycken 
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män bland våra studerande till läkarsekreterare genom åren och dessa två fick jag inte 
tag i. Respondenterna valdes utifrån olika lång yrkeserfarenhet, från en månads 
anställning till fem år samt utifrån olika åldrar. Respondenterna valdes också utifrån att 
de har slutfört sin utbildning vid olika tillfällen för att få större variation i svaren. 
Respondenterna arbetar bland annat på vårdcentraler och sjukhus och de har alla 
arbetat inom andra områden innan de började studera till läkarsekreterare.  

5.3 Genomförande av undersökning 
Samtliga respondenter kontaktades i det första steget via e-post om de kunde tänka sig 
att ställa upp därefter tog jag telefonkontakt med dem för att bestämma en tid och en 
plats där själva intervjun skulle genomföras. Innan jag träffade mina respondenter för 
intervju hade jag förberett dem genom att skicka ut intervjuguiden för att de skulle 
kunna förbereda sig och läsa igenom frågorna.  

I mina kvalitativa intervjuer utgick jag från intervjuguiden och frågade bland annat vad 
de före detta eleverna tycker saknades inom datautbildningen, vad man behöver lägga 
till för att vara så bra förberedd som möjligt inför ett arbete samt vad de anser är 
onödigt att ha med överhuvudtaget.  

Jag tillfrågade cirka tolv personer och genomförde åtta stycken intervjuer. Innan 
huvudintervjuerna med mina respondenter genomfördes så gjorde jag en provintervju 
med en kollega för att se om mina frågor fungerade på ett tillfredsställande sätt. 

Jag hade intervjuguiden som utgångspunkt men försökte få intervjun att bli ett öppet 
samtal för att respondenterna skulle känna sig avslappnade och trygga. Jag hade byggt 
upp guiden så att det naturligt skulle kunna komma följdfrågor i stil med ”Hur tänker 
du då”. Intervjuerna genomfördes på olika platser, en del i mitt arbetsrum och en del i 
respondenternas hem för att vi skulle slippa bli störda. Innan själva intervjun startade 
berättade jag återigen om vad syftet med hela undersökningen var. Kvale (1997) 
rekommenderar att intervjupersonerna får en sådan orientering innan intervjun så att 
de förstår syftet med intervjun och hur deras svar kommer att användas.  

Samtalen spelades in på dator och transkriberades i snar anslutning till att de 
genomfördes. Intervjuerna tog olika lång tid men i genomsnitt pågick de mellan 45-60 
minuter. Efter gjord transkribering skickades intervjumaterialet till respondenterna 
som via e-post har gett sitt godkännande till att jag använde det i min rapport.  

5.4 Etiska överväganden 
Både enligt Vetenskapsrådet (2002) och Carlström & Hagman Carlström (2006)  finns 
fyra huvudkrav som man måste ta hänsyn till när det gäller forskningsetiska principer. 
Det fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om syftet med 
studien och att alla ska få klart för sig vilken uppgift eller vilka krav och villkor som 
finns. Respondenterna ska även klart upplysas om att själva deltagandet är frivilligt 

10 

 



(Carlström & Hagman Carlström 2006, s 172). Jag berättade för mina respondenter 
redan i första steget att deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att tacka nej 
även efter att själva intervjun genomförts. I och med att jag även informerade dem om 
själva syftet med studien så är detta krav uppfyllt.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sitt 
deltagande och konkret kan det innebära att deltagarna kan avbryta sitt deltagande när 
de vill utan att det får några negativa konsekvenser för dem. Det innebär även att 
deltagarna inte får utsättas för påtryckningar eller påverkan (Carlström & Hagman 
Carlström 2006, s 172). Eftersom jag upplyst dem om att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande och att själva intervjun genomfördes som ett samtal i trygg 
miljö utan inblandning av någon annan så är även detta krav uppfyllt. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket, enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 12), 
innebär att alla etiskt känsliga uppgifter om deltagande personer och deras 
personuppgifter skall förvaras på ett så säkert sätt att de inte kan komma ut till 
allmänhetens kännedom. Detta innebär att de som tar del av forskningen eller 
rapporten inte skall ha någon möjlighet att få reda på vem det är som har deltagit. Jag 
har tagit enskild kontakt med samtliga respondenter och har inte berättat vilka de 
övriga deltagarna i undersökningen är. I mitt resultat som presenteras senare i 
rapporten kommer deltagarna benämnas med A, B, C,D,E, F, G och H för att deras 
anonymitet ska säkerställas. Härmed uppfylls också konfidentialitetskravet.  

Det sista kravet man ska ta hänsyn till är nyttjandekravet vilket enligt Carlström & 
Hagman Carlström (2006, s 173) innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda 
personer endast ska användas för undersökningen. Materialet och uppgifterna i denna 
studie kommer inte att användas till något annat än för denna rapport och därmed 
uppfylls även nyttjandekravet. 

5.5 Databearbetning 
Samtliga intervjuer spelades in på min bärbara dator och det berodde på att jag skulle 
kunna ha ett avslappnat samtal som inte avbröts av mitt skrivande men även för att jag 
skulle ha tillång till allt som yttrades under själva intervjun. Intervjuerna 
transkriberades från datorn till pappersform i anslutning till att de hade genomförts för 
att slippa göra alla åtta på en och samma gång. Dimenäs (2007) menar att en 
transkribering av en intervju är en skriven version av en muntlig dialog. Han menar 
vidare att det är viktigt för intervjuns reliabilitet och validitet hur intervjun 
transkriberas och att det är viktigt att intervjuaren är medveten om transkriberingens 
betydelse för hur intervjun kommer att tolkas.  

Efter att transkriberingen gjordes för samtliga intervjuer ställde jag samman svaren och 
gjorde en sammanfattning av de olika frågorna i min intervjuguide. Denna 
sammanfattning ligger sedan till grund för mitt resultat som presenteras under 
nästkommande avsnitt i rapporten. De frågor som är mest relevanta för att få svar på 
mina frågeställningar har tilldelats mer utrymme under resultatet medan de frågor som 
kanske är av mindre betydelse nämns kortfattat.  
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5.6 Metodkritik 
Det hade i efterhand varit önskvärt att kanske försöka ha en större variation på mina 
respondenter, nu är alla kvinnor men eftersom det endast varit två killar i samtliga fem 
klasser som gått klart utbildningen så har det varit svårt att få tag på dem och att få de 
att medverka. Det hade även varit bra att ha med respondenter som genomgått 
utbildningen till läkarsekreterare på en annan skola är vår egen för att få mer bredd i 
undersökningen men samtidigt så genomför jag hela studien i syfte att vår nya 
yrkeshögskoleutbildning ska bli så bra som möjligt och då anser jag att före detta 
elever hos oss är den bäst lämpade gruppen för studien. I och med att jag undervisat 
samtliga respondenter och därmed känner dem så kan det till viss del påverkat deras 
svar och det är möjligt att jag kunde erhållit andra svar om jag inte känt eleverna sedan 
tidigare.  

Intervjuerna som genomfördes var till viss del semistrukturerade där respondenterna 
hade möjlighet att tala öppet kring frågorna. En nackdel är att det kan vara svårt att 
utläsa eventuella teman och röda trådar eftersom respondenterna talar relativt fritt men 
samtidigt ger detta ett större underlag till undersökningen. Även om man försöker få 
intervjun att bli som ett avslappnat samtal så finns hela tiden vetskapen om att hela 
samtalet spelas in och det kan i vissa fall påverka respondenten så att de blir 
återhållsamma. 

När det gäller frågorna i min intervjuguide borde jag startat tidigare med dessa och 
genomfört mer än en testintervju. Vissa av frågorna kunde besvaras med ett ja eller nej 
vilket man i största mån ska undvika men på det stora hela blev resultatet av min 
studie tillfredsställande. 
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6. Resultat 
Studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer med åtta stycken kvinnor som 
samtliga är yrkesverksamma som läkarsekreterare, sju av dem på heltid och en av dem 
jobbar som läkarsekreterare och omsorgsassistent. I resultatet kommer respondenterna 
benämnas från A till H för att säkerställa deras anonymitet. Det kommer nämnas en 
hel del mjukvara och andra datatermer i resultatet. De allra flesta såsom Officepaketets 
program och Windows bör vara kända men programmet Cosmic nämns ganska ofta 
vilket är ett administrativt datajournal- och källsystem som läkarsekreterare använder 
för att skriva journaler och som används av väldigt många landsting.  

Resultatet kommer att fokusera på de frågor som är mest relevanta utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställningar medan övriga frågor som har mindre betydelse nämns mer 
kortfattat. 

6.1 Presentation av respondenter 
Respondent A är en kvinna, 34 år, och hon arbetar som läkarsekreterare på en klinik 
på ett lasarett i en medelstor svensk stad. Hon har arbetat där till och från i snart ett år. 
Hon avslutade utbildningen till läkarsekreterare i april 2010. Innan dess har hon varit 
yrkesverksam inom industrin, restaurangbranschen samt som lokalvårdare. 

Respondent B är en kvinna, 44 år, och hon arbetar som läkarsekreterare på heltid på 
en av klinikerna på ett sjukhus i en medelstor svensk stad. Hennes utbildning 
avslutades våren 2007 och hon har arbetat i snart tre år på sin nuvarande arbetsplats. 
Förutom att hon är läkarsekreterare nämner hon även att hon arbetar en del med 
support och lite av avdelnings egna ”datatekniker”. Hon har ingen tidigare erfarenhet 
av vårdyrket utan har arbetat på flera olika ställen och inom olika branscher.  

Respondent C är en kvinna, 47 år, och hon arbetar sedan våren 2008 som 
läkarsekreterare på en privat hälsocentral i en mindre svensk stad. Innan dess arbetade 
hon som läkarsekreterare på en annan vårdcentral i samma stad och där började hon 
direkt efter att utbildningen avslutades våren 2007. 

Respondent D är en kvinna, 24 år, och hon arbetar sedan en månad tillbaka på en 
vårdcentral i en mindre svensk stad. Utöver detta har hon ingen erfarenhet av 
läkarsekreterareyrket eller vårdyrket förutom sin praktik under utbildningen. Hennes 
utbildning avslutades april 2010 och innan dess har hon arbetat som aupair och rest 
runt i världen en hel del. 

Respondent E är en kvinna, 23 år, som arbetat som läkarsekreterare till och från i 
cirka ett år. Från och med att hennes utbildning avslutades i april 2010 arbetar hon 
heltid på en vårdcentral i medelstor svensk stad. Hon arbetade minst en dag i veckan 
under tiden utbildningen pågick och har ingen tidigare erfarenhet av läkarsekreterare- 
eller vårdyrket.  

Respondent F är en kvinna, 37 år, hon avslutade sin utbildning till läkarsekreterare i 
april 2010 och har tidigare utbildat sig till undersköterska, vilket hon arbetat som i åtta 
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år. Hennes nuvarande arbetsplats är inom omsorgen i en mindre svensk stad men hon 
arbetar som läkarsekreterare en till två dagar i veckan på en vårdcentral.  

Respondent G är en kvinna, 32 år, som sedan fyra år tillbaka arbetar som 
läkarsekreterare på en vårdcentral i en medelstor svensk stad. Hennes utbildning 
avslutades 2005 och hon har en utbildning som personlig assistent sedan tidigare vilket 
hon även arbetat som under ett par år. Hon har ingen annan erfarenhet av vårdyrket 
då hon tidigare arbetade inom industrin. 

Respondent H är en kvinna, 43 år, och hon har arbetat som läkarsekreterare i fem år 
på en klinik i en medelstor svensk stad där hon dessutom är webbansvarig för 
klinikens hemsida. Hon avslutade sin utbildning till läkarsekreterare 2005 och har varit 
på samma arbetsplats sedan hon slutade sin utbildning. Hon har ingen tidigare 
erfarenhet av vårdyrket utan har tidigare arbetat på ett callcenterföretag i många år.  

6.2 Kompetenser i yrkeslivet inom datorämnen 
Samtliga av mina respondenter utom F, som endast arbetar som läkarsekreterare vissa 
dagar i veckan, tillbringar större delen av sin arbetstid framför datorn och det innebär 
att de måste kunna behärska en mängd olika program samt ha stor datorvana. Nedan 
följer respondenternas svar på undersökningens frågor och för att underlätta för 
läsaren har jag gjort underrubriker för att det ska bli lättare att förstå. 

6.2.1 Vilka kompetenser inom datorämnen behövs för att klara 
arbetsuppgifterna? 

Respondenternas svar skiljer sig åt vad gäller vilka kompetenser som behövs för att 
klara arbetsuppgifterna beroende på var man arbetar. Utöver att det var bra att kunna 
behärska mjukvaror (se punkt 5.2.3) kom det fram en hel del intressanta synpunkter. 
Att ha en god datorvana och kunna de viktiga grunderna (operativsystemet, anpassa 
datorn efter dina behov, Officepaketet, Internet m.m.) inom datorn poängterades av 
respondenterna A, B, D, E, F och H. Vikten av att kunna skriva fort, helst utan att 
titta på tangentbordet och att stava rätt lyftes fram som en viktig kompetens av 
respondenterna B, C, E, F och G. En annan kompetens som är mycket användbar är 
användandet av så kallade snabbkommandon via tangentbordet för att utföra vissa 
funktioner, till exempel spara, öppna, skapa nya dokument, kopiera, flytta m.m. 
Respondenterna A, B, F och G. Respondent H lyfte även fram vikten av att kunna 
hantera Internet och att man kan tänka logiskt vilket, enligt henne, underlättar mycket 
och kan vara ett effektivt arbetsredskap om man lärt sig söka på ett effektivt sätt. 
Exempel på detta är om man ska hitta medicinska termer, svåra ord och 
undersökningar för att hitta rätt stavning till journalanteckningarna. Även 
respondenterna A, B, C och E nämnde att det är bra att kunna hantera Internet som 
ett stöd i arbetet. 
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6.2.2 Är vissa kompetenser i datorämnen mer nödvändiga än 
andra att behärska? 

I svaren till ovanstående fråga kan man utläsa att det till viss del beror på vilken slags 
tjänst och befattning man har på sin nuvarande arbetsplats. Respondent G och H 
säger att det är viktigt att man kan behärska datorn som ett arbetsverktyg, att kunna 
alla de viktiga grunderna. Medicinsk dokumentation beskriver respondent E och G 
som en av de viktigaste kompetenserna att behärska. Respondent C tyckte att det allra 
viktigaste var att kunna hitta rätt i de olika programmen som används och inte behöva 
fråga andra eller be om hjälp, även respondent D nämnde detta som en viktig 
kompetens. Att man ska ha en stor bredd lyfte både respondent B och F fram. Flera 
av respondenterna, A, C, E, G och H sa även att flexibilitet och förmåga att snabbt 
kunna tillgodogöra sig ny kompetens vid behov var viktigt och som underlättade 
mycket i yrkeslivet. 

6.2.3 Vilken mjukvara används som läkarsekreterare? 

De allra flesta av mina respondenter använder sig av liknande mjukvara under en 
”vanlig dag” på deras jobb. Programmet Cosmic säger samtliga att de skriver en hel del 
journaler och annat i varje dag eftersom det är det ledande administrativa programmet 
hos landsting och vårdcentraler. Tre respondenter, B, C och E nämner även 
mjukvaran Kundrad som ett program de använder sig dagligen eller väldigt ofta av. 
Det är ett program som vissa speciella kliniker använder sig av, exempelvis så är 
Kundrad röntgenavdelningens eget datasystem.  De arbetar samtliga i Windowsmiljö 
och så gott som dagligen i någon av Officepaketens program, oftast då Microsoft 
Word och Excel. Internet används dagligen tillsammans med e-post, antingen fast i 
form av Outlook eller någon form av webbaserad e-post. Respondenterna F, G och H 
använder sig också av ett program som heter Episerver vilket är ett program man 
använder för att skapa, administrera och uppdatera hemsidor. Adobes program 
Photoshop är något som endast respondenterna G och H använder men det beror på 
att det har inlagt i sin tjänst att sköta om hemsidorna eller fungera som support. 

6.2.4 Vilken mjukvara är absolut nödvändig att behärska? 

Samtliga fick frågan om vilken typ av mjukvara man verkligen måste behärska för att 
kunna arbeta som läkarsekreterare oavsett vilken plats man arbetar på och svaren här 
var ganska lika. Under intervjuernas gång nämnde samtliga att man måste ha väldigt 
bra kunskaper om operativsystemet, det vill säga Windows och datorns grunder. 
Microsoft Word behöver man behärska eftersom de alla skriver en hel del där 
dagligen, likaså Cosmic och det e-postsystem som de olika arbetsplatserna använder. 
Respondenterna F, G och H anser det nödvändigt att behärska Episerver men sa även 
under intervjuerna att det egentligen inte är nödvändigt för att klara av ett normalt 
läkarsekreterarjobb. De har speciella tjänster som de fått efterhand, i början av deras 
anställning behövde de inte kunna behärska Episerver men efterhand som deras 
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tjänster utvecklades så har även Episerver blivit något som de anser är bra att 
behärska.  

6.2.5 Kommer kraven på kompetens inom datorämnen att 
ändras inom yrket? 

Respondenterna A, B, C, G och H tror att kraven kommer att öka på att ha en större 
och bredare kompetens inom datorämnen. Respondent H sa bland annat att hon 
trodde kraven skulle öka på grund av att det dyker upp mer och mer program som 
man måste behärska och vara beredd att lära sig. Även respondenterna E, G sa att 
man ständigt får uppdatera sig på grund av alla nya program och att en ständig 
kompetensutveckling sker när man arbetar som läkarsekreterare. Respondenterna D 
och F trodde inte att kraven skulle ökas eftersom det redan är höga krav på stor 
kompetens inom datorämnen inom yrket. I och med att de flesta sjukhus och 
vårdcentraler datoriserar större mängder data ansåg respondent A att kraven i 
framtiden kommer att öka.  

6.3 Utbildning i datorämnen 
Under mina intervjuer ställde jag ett antal frågor som berörde utbildning inom 
datorämnen för att få svar på min frågeställning om hur yrkesverksamma anser att en 
utbildning inom datorämnen ska utformas för att möta yrkeslivets krav. Även här har 
jag gjort underrubriker för att förenkla för läsaren. 

6.3.1 Vilka förkunskaper inom datorämnen behövs innan man 
startar utbildningen? 

Samtliga respondenter sade att man nog egentligen behöver ha genomgått en 
utbildning inom dataämnen innan man startar eftersom det är ett ganska högt tempo. 
Alla förutom respondent H nämnde kurser som till exempel den nationella kursen 
Datorkunskap (datagrund) eller ECDL – datakörkortet som ett lämpligt krav att ha 
genomgått innan man startar utbildningen. Någon av dessa två utbildningar eller 
någon annan med motsvarande innehåll är att föredra för att man ska vara tillräckligt 
förberedd för utbildningens innehåll. Respondent H trodde att det generellt 
underlättade om har vissa grundkunskaper innan man börjar, men att det samtidigt 
beror på hur lätt man har att lära och på hur mycket extra tid man vill lägga ner för att 
uppnå tillräcklig kompetens så man kan tillgodogöra sig utbildningens innehåll. Alla 
respondenter nämnde att om man hade förkunskapskrav kunde man inom 
utbildningen lägga ner mer tid på andra moment som till exempel medicinsk 
dokumentation. Respondenterna A och B föreslog att man kunde ha en form av 
förkunskapskontroll om man inte hade läst någon datakurs tidigare eftersom det är 
många som är självlärda och som har uppnått hög kompetens inom datorämnen bara 
genom att våga försöka och genom att testa sig fram.  

16 

 



6.3.2 Vilka arbetssätt inom datorutbildning stimulerar lärandet? 

Här kom det fram flera olika svar men samtliga respondenter svarade att det allra bästa 
är när läraren först har en genomgång av ett moment eller vissa funktioner i ett 
program, helst via projektor, och att man sedan får prova på egen hand med läraren 
som stöd ifall man behöver fråga eller få hjälp. Att få arbeta mycket med praktiska 
exempel på egen hand var något som respondenterna A, C, D, E och H lyfte fram 
som ett bra arbetssätt. Dock var det viktigt att ha relevanta och bra exempel och 
övningsuppgifter. Respondenterna B, E och F tyckte även att de lärde sig väldigt bra 
på att bara öva själva och försöka på egen hand men poängterade att det nog kan ha 
att göra med deras datorintresse. Att varva praktiska övningar med teori är det som de 
allra flesta föredrar, respondent G säger exempelvis att det är värdelöst att endast ha 
teori och sedan inte få möjlighet att praktisera det läraren talade om. Samtliga utom 
respondent H nämner också vikten av att ha läraren tillgänglig för att snabbt kunna få 
hjälp vid behov.  

6.3.3 Lärarens roll/betydelse vad gäller utbildning i datorämnen 

Samtliga respondenter svarade att lärarens betydelse för lärandet är enormt stor. 
Respondent H sa att det är mycket viktigt att ha en bra lärare som uppmuntrar, stödjer 
och ger stimulans. Flera respondenter svarade att man tillgodoser sig kunskapen 
mycket bättre om läraren får ämnet att kännas intressant. Respondent G sa till 
exempel att om läraren inte gör ämnet intressant bli det inte intressant att lära sig det. 
Även respondenterna A, D, E och F nämnde att den som lär ut ämnet måste ha ett 
gediget intresse för det och att det måste ske på ett pedagogiskt sätt. Även om man 
som elev inte tycker att ämnet i sig är särskilt intressant kan en engagerad och 
pedagogisk lärare få ämnet att bli intressant och därmed stimuleras lärandet. 
Respondent A nämnde vikten av en god kommunikation mellan lärare och elev, hon 
ansåg att det var mycket viktigt att läraren gav respons och feedback och tog sig tid till 
att gå igenom moment enskilt vid behov. Respondent B pratade mycket om att 
eftersom det är läraren som planerar hela kursen och har alla genomgångar är det 
läraren man som elev ska kunna luta sig emot om det känns svårt eller om man inte 
förstår.  

6.3.4 Elevens roll/betydelse vad gäller utbildning i datorämnen 

Respondent H sa att man måste engagera sig och verkligen försöka även om det ibland 
känns tungt och klurigt. Att man som elever har ett ansvar för sina egna studier 
poängterades av respondent A, B och G. Vill man bli klar med sin utbildning och 
eventuellt erhålla ett bra betyg så är det upp till den enskilda individen. 
Respondenterna D,E, F och H sa även att det underlättar och är bra om man som elev 
har ett gediget datorintresse och verkligen ser datorn som ett arbetsverktyg och inte 
som ett nödvändigt ont som man måste kunna. Att få vara med och bestämma en del 
av kursupplägget är en viktig roll man har som elev i de kurser där det är möjligt. 
Respondenterna E och G sa att om man har möjlighet att få påverka innehållet blir det 
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mycket mer intressant och man känner sig mer engagerad av att erhålla kompetensen. 
Att ha en hög disciplin lyftes fram av respondenterna A, D och F, de ansåg att man 
måste ha disciplin och kämpa på tills man uppnår en förståelse för programmen man 
ska arbeta med. Även om man inte gillar datorer så mycket måste man ha så mycket 
självdisciplin att man jobbar på tills man är med och verkligen kan det aktuella 
momentet. Även respondent C nämnde detta och tycker det är viktigt att man ser till 
att öva mycket själv och har ett intresse eller skapar sig ett intresse av att lära sig saker 
vid datorn eller att man tycker det är roligt och man ser möjligheter istället för bara 
hinder. 

6.3.5 Vad bör en bra utbildning inom datorämnen innehålla? 

Samtliga respondenter svarade direkt att det är viktigt att utbildningen innehåller 
kurser i de program man oftast stöter på i yrkeslivet och som är uppräknande under 
punkt 6.2.3 och 6.2.4. Respondenterna A, B, E och H nämnde även att om man inte 
har stora förkunskaper eller kan en hel del sedan tidigare behöver utbildningen 
innehålla Windows och hur man hanterar datorn i olika situationer. Den ska även 
innehålla mycket Microsoft Word, först grunder sedan avancerad kunskap. 
Respondenterna D, G och H sa att det är viktigt att man i allmänhet blir ”orädd” att 
använda en dator och att man vågar försöka på egen hand. Respondenterna D, F och 
G sa att det är mycket bra om utbildningen innehåller mycket övningar eller material 
som man kan använda på egen hand i hemmet eller utanför lektionstid. Att lära sig 
hitta bra på Internet och få länktips till tutorials som man kan följa på egen hand 
tyckte respondenterna G och H var ett viktigt innehåll i en utbildning inom 
datorämnen. Flera respondenter tyckte det var viktigt att få information och utbildning 
om själva datorn och dess kringutrustning och hur allt fungerar. Respondent F och H 
vill gärna att en bra utbildning innehåller mer information om alla program man kan 
stöta på, inte bara de som används i yrkeslivet. Felsökning och säkerhet lyftes fram 
som en viktig kompetens av respondenterna A, D och F. De ansåg att det borde vara 
en del av innehållet eftersom de ofta får fungera som en typ av support för kollegor. 
Respondenterna B och C tyckte att det är bra om man inom utbildningen får chansen 
att göra fel och sedan rätta till dem då man lär sig mycket genom att våga testa och 
våga göra fel. Överlag så är respondenterna nöjda med innehållet i den utbildning de 
genomgått och att det skiljer sig åt i svaren är en naturlig sak då de alla har olika 
förutsättningar, intresse och förkunskaper.  

6.3.6 Hur ska en utbildning i datorämnen utformas för att möta 
yrkeslivets krav? 

Flera av respondenterna tycker att det vore bra om arbetslivet kunde vara ännu mer en 
del av utbildningen än vad det redan är. De tycker att de ansvariga för utbildningen 
kunde ha införlivat arbetslivet mer i utbildningen. Respondent G säger att det hade 
varit mycket bra om man kunde fått uppgifter att göra från dem men samtidigt säger 
hon att det nog är ett önsketänkande. Även respondenterna B och C ville gärna få 
exempel från arbetslivet när det är dags att lösa uppgifter inom datorämnena. 
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Respondenterna B, E, F och H tycker det är viktigt att det ges tid och utrymme till 
datorämnena och att man kombinerar de olika datorämnena med övriga ämnen så 
man kan använda datorn som ett redskap vid till exempel redovisningar i form av 
powerpoint-presentationer. Respondenterna A, B, D, F och G tycker även att en 
utbildning ska vara utformad så att det är krav både på elev och lärare. Läraren ska ge 
eleven förutsättningarna för att lära sig och sedan är det upp till eleven att ta vara på de 
förutsättningar som ges. Undervisningen ska varva teori och praktiska övningar och 
man ska ha tillgång till handledning och material så att de som föredrar det kan arbeta 
självständigt på lektionstid eller hemma. Respondent D anser också att de som elever 
ska få vara med och påverka, vilket de, enligt henne, fick i vissa kurser så att man får 
ett upplägg som passar de allra flesta, detta skapar ett bra arbetsklimat och är bra för 
bägge parter. Respondenterna E och H nämner även att det är viktigt att läraren har 
tillräckliga kunskaper så man kan fråga om lite mer avancerade saker. De har båda varit 
med om flera tillfällen då läraren inte kunde besvara frågor som de kände var relevanta 
för utbildningen. Flera av respondenterna säger att det är bra om datautbildningarna 
utformas så det finns tid för repetitioner, dels för att svaga elever ska kunna få en 
möjlighet att förstå och dels för att de som varit frånvarande får en chans att ta igen 
det de har missat. Det som samtliga respondenter vill ha mer av om de fick vara med 
och utforma en utbildning i datorämnen är arbete i programmet Cosmic och att man i 
utbildningen ska fokusera mer på datarelaterade moment man verkligen använder på 
sjukhus eller vårdcentraler.  

6.3.7 Är innehållet i datorämnena tillräckliga för att möta 
yrkeslivets krav? 

Alla respondenter utom E och F upplever att de erhållit tillräcklig med kompetens för 
att kunna känna sig trygga i yrkeslivet. E och F tycker att innehållet varit bra men de 
hade helst sett mer av programmet Cosmic och medicinsk dokumentation. 
Respondenterna A, B och H upplever att innehållet är så bra det kan bli med tanke på 
att det är en väldigt begränsad tid man har på sig att lära sig allting och skulle man lära 
sig ännu mer bör utbildningen förlängas med en termin så att eleverna blir ännu bättre 
förberedda än vad de redan är. Respondent C, E och G hade gärna sett mer av 
programmet Episerver eller liknande program som används inom landsting istället för 
att sitta och göra webbsidor från grunden. Anledningen är att flera läkarsekreterare får 
lite speciella uppgifter som till exempel uppdatera och sköta hemsidan vilket görs ofta 
med just programmet Episerver. Respondent C, D, F och H hade även gärna sett 
felsökning, säkerhet och support inbyggt i datorämnena eftersom de ofta får hjälpa 
kollegor med deras datorer.  Samtliga respondenter upplever dock att de har en stabil 
grund att stå på som det är lätt att bygga vidare på.  
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7. Analys och Diskussion 
Syftet med avsnittet är att med hjälp av resultat och litteraturstudie analysera och 
diskutera hur utbildning inom datorämnen kan utformas för att svara upp mot de krav 
som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer. 

7.1 Vilka kompetenser inom datorämnen behövs för att 
klara av arbetet som hälso- och vårdadministratör? 

Som man kan utläsa från resultatet av mina intervjuer med mina respondenter är det 
väldigt olika beroende på vilket arbetsplats man arbetar på men det finns flera viktiga 
kompetenser inom datorämnen som samtliga respondenter anser att man behöver. 
Det är även självklart att man måste behärska viss mjukvara för att kunna klara av 
arbetet som läkarsekreterare eller hälso- och vårdadministratör.  

Det är väldigt viktigt att man har en god datorvana och att man inte är rädd för att lära 
sig nya program och införskaffa sig ny kompetens. Eftersom en läkarsekreterare sitter 
framför en dator nästan hela dagen är det viktigt att de kan skriva snabbt, utan att titta 
ner på tangentbordet. I utbildningen använder vi bland annat ett program som heter 
Typingmaster som går ut på att man via ”touch-metoden” lär sig skriva snabbt utan att 
se ner på tangentbordet. Programmet går framåt stegvis och när man gått igenom alla 
moment har man väldigt stabil grund att stå på.  Eleverna arbetar åtskilliga timmar i 
detta program och i kombination med övningar i Microsoft Word lär de sig att skriva 
fort och oftast utan att behöva se ner på tangentbordet. Det är också av stor vikt att 
man kan stava rätt eftersom det sparar tid och arbete att slippa rätta eventuella stavfel 
när de till exempel skriver journaler vilket jag och en av mina kollegor märkt i början 
av elevernas utbildning. 

När man sitter framför en dator och utför sitt arbete underlättar det mycket och sparar 
tid om man kan använda sig av så kallade snabbkommandon (kortkommandon) via 
tangentbordet. I samband med lektionerna i datorämnena brukar eleverna få veta vilka 
kortkommandon som är de vanligaste och vilka som är mest användbara. Under 
utbildningens gång ser man, som lärare, att flera av eleverna gör det till en vana att hela 
tiden använda sig av dessa kortkommandon i det dagliga arbetet, framförallt när det 
gäller funktioner som spara, öppna, markera, kopiera, flytta m.m. 

Att behärska Internet och kunna söka efter information snabbt och effektivt är en 
annan kompetens som är viktig att behärska eftersom man ofta behöver leta reda på 
medicinska termer eller annan information som behövs. Internet är en stor del av vår 
vardag och mer och mer av samhällets tjänster går numera att utföra via Internet och 
därmed blir det en viktig kompetens man behöver kunna. I Internet ingår oftast 
hanteringen av e-post eftersom mycket av e-posten numer är webbaserad och inte i 
form av ett fast program som Outlook. Kan man hantera Internet säkert kan man 
oftast även hantera en webbaserad e-post. I utbildningen ingår e-post som ett moment 
i ECDL, datakörkortet och utöver den kursen använder eleverna regelbundet e-post 
för att skicka mail och filer till varandra, sig själva eller till sina lärare när de lämnar in 
uppgifter.  
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Överlag kan man från resultatet se att det är viktigt att man kan datorns grunder och 
att man kan hantera datorn som ett arbetsverktyg och att man har en stor bredd. Som 
läkarsekreterare måste man vara beredd på att snabbt kunna lära sig nya funktioner 
och program eftersom det arbetssätt man har under utbildningen inte alltid stämmer 
överrens med verkligheten. I utbildningen försöker vi förbereda eleverna så bra som 
möjligt men eftersom man omöjligen kan hinna med att gå igenom alla program som 
används och alla rutiner som finns måste eleverna vara väldigt flexibla när de väl börjar 
arbeta. Man kan inte räkna med att få hjälp på sin arbetsplats utan de måste vara 
beredda på att själva skapa en lösning på de eventuella problem som uppstår. Det sker 
en kontinuerlig förändring inom alla yrken där datorn har en stor roll eftersom det hela 
tiden kommer ny teknik, nya program och nya funktioner och fler och fler sjukhus och 
vårdcentraler datoriseras vilket medför att personer som arbetar som läkarsekreterare 
eller hälso- och vårdadministratör måste vara beredda på att det pågår en ständig 
kompetensutveckling. Det kommer i framtiden vara minst lika höga krav eller till och 
med högre på kompetens eftersom man måste ha en stor bredd i yrket.  

7.1.1 Vilken mjukvara är nödvändig att behärska i arbetet? 

Eftersom operativsystemet Windows är standardoperativsystemet på så gott som alla 
sjukhus och landsting och för att samtliga respondenter svarade att det arbetade 
dagligen i det är det viktigt att känna sig trygg i Windowsmiljön. Ett problem som kan 
uppstå är att arbetsplatsen har en annan version av Windows än den som utbildningen 
hade. Eleverna som gått utbildningen tidigare har gjort det i operativsystemet 
Windows XP men vissa arbetsplatser har Windows Vista eller Windows 7 som system 
vilket medför att de kan ha svårigheter att känna sig trygga eftersom det är en väldigt 
stor skillnad mellan Windows XP och Vista respektive Windows 7. Den största 
skillnaden är visuell men flera funktioner har bytt plats eller har ersatts med flera nya. 
Vi försöker förberedda eleverna på detta men eftersom XP är det system som används 
mest, än så länge, så måste vi ha utbildningen i det system som flest elever har nytta av. 
Det kommer antagligen inom en snar framtid ske en uppdatering på min arbetsplats 
eftersom vi vill ligga i framkant och vara aktuella med den senaste programvaran. Ett 
liknande problem finns i Office-paketet eftersom det är en väldigt stor skillnad mellan 
Office XP och Office 2007. De elever som avslutade sin utbildning i april har fått sin 
utbildning i 2007-versionen men de som gått ut tidigare har varit tvungna att lära sig 
den nya versionen på egen hand eller på arbetsplatsen.  

Office-paketet och framförallt programmet Microsoft Word är en av den mest 
nödvändiga mjukvaran som man måste behärska, vilket mina respondenter 
poängterade. Som läkarsekreterare arbetar man dagligen mycket i programmet och 
man behöver kunna det utan och innan. Under utbildningen får de i kursen ECDL 
genomgå en kurs i Word men det blir även en hel del Word i andra kurser eftersom 
man arbetar mycket med journalskrivning och medicinsk dokumentation. Två andra 
program som också är nödvändiga att behärska, för de flesta, är Cosmic och Kundrad 
som beskrevs i resultatet. Samtliga respondenter arbetar i programmet Cosmic 
dagligen och det blir därmed en mjukvara de verkligen måste behärska. Dessa två 
datajournal- och källsystem används av sjukhus, landsting och vårdcentraler och det är 
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framförallt Cosmic vi fokuserar på att ge eleverna utbildning i under utbildningen. 
Tyvärr är Cosmic ett program som är ganska komplext och dyrt att införskaffa och för 
att kunna tillgodose elevernas kompetens i detta har vi haft en extern utbildare vilket 
dock medfört att eleverna inte erhållit tillräcklig med utbildning för att verkligen känna 
sig trygga men i samband med deras APU brukar eleverna utveckla en god kompetens. 
I utbildningen som startar till hösten så kommer Cosmic att få en större roll och det 
kommer läggas ner mer resurser på att ge eleverna mer tid och kompetens i detta 
program.  

Under punkten ovan nämnde jag e-post och Internet som två viktiga kompetenser och 
båda är mjukvaror. I arbetet som läkarsekreterare använder man sig dagligen av både 
e-post och Internet vilket framkom i resultatet då respondenterna nämnde vikten av 
att kunna behärska Internet och dess tjänster.  För att använda sig av Internet och 
tjänsten WWW måste man dock ha en webbläsare och det finns en uppsjö av 
webbläsare som man kan använda sig av. Under utbildningen använder vi Internet 
Explorer som de flesta landsting, sjukhus och vårdcentraler använder sig av som 
standard men webbläsaren Firefox är ett program som fler och fler byter till vilket kan 
medföra att eleverna kan känna sig lite otrygga på arbetsplatsen. Under utbildningen är 
det bra om man låter eleverna prova på olika mjukvaror för att få så stor bredd som 
möjligt. Under utbildningen får eleverna utbildning i Internet Outlook som är ett 
mailprogram som används till viss del i yrkeslivet. De allra flesta har dock gått över till 
egna webbaserade system vilka kan vara ganska olika men i och med att de erhållit en 
grundutbildning i e-post kan de själva lära sig det system som används på respektive 
arbetsplats.  

Vissa läkarsekretare har speciella arbetsuppgifter som till exempel kan innebära att de 
är ansvariga för klinikens eller avdelnings hemsida. Av mina respondenter var det tre 
stycken som använde sig av Episerver på sin arbetsplats. De flesta landsting använder 
sig av ett system som heter Episerver för att administrera, uppdatera och skapa 
webbsidor men även ett liknande program som Joomla används på vissa ställen. Under 
utbildningen har eleverna fått grundläggande kunskaper om webbdesign och hur man 
skapar en sida från grunden samt uppdaterar denna. Önskvärt är att de i sin utbildning 
får mer kompetens i just den specifika mjukvara som de flesta landsting använder sig 
av för att vara så bra förberedda som möjligt, i detta fall programmet Episerver. 

Läkarsekreterarnas uppgifter förändras en hel del och de måste vara beredda på att få 
nya uppgifter och eftersom de har en så pass stor bredd inom datorämnen får de ofta 
fungera som en slags support för övrig personal på kliniken, avdelningen eller 
vårdcentralen. I och med att den nya utbildningen påbörjas kommer detta att ligga 
som ett moment i utbildningen så att de blir förberedda på att kunna hjälpa till och 
fungera som support. De ska kunna åtgärda enklare fel och byta viss hårdvara om 
behov finnes. De ska också vara medvetna om vikten av säkerhet och alla risker som 
finns i och med att samhället blir mer och mer styrt av Internet och att allt är 
uppkopplat via nätverk.  
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7.2 Hur ska utbildning i datorämnen utformas för att ge 
tillräcklig kompetens? 

Under en utbildning till läkarsekreterare och hälso- och vårdadministratör är tempot i 
datorämnena ganska högt och det är viktigt att man verkligen hänger med. Man 
behöver ha vissa förkunskaper som till exempel motsvarar den nationella kursen 
datorkunskap. I utbildningen läser man visserligen kursen ECDL, datakörkortet, men 
det går snabbt framåt och har man inte några förkunskaper sedan tidigare är det svårt 
att få grepp om ämnet. Vi har inte satt som krav att man ska ha några dokumenterade 
förkunskapskrav innan man startar utbildningen i form av intyg eller betyg utan 
eleverna får berätta vilken kompetens de har i samtal med studievägledaren innan 
utbildningen påbörjas. Resultatet visade att respondenterna tyckte det kunde vara bra 
att ha förkunskapskrav och jag är böjd till att hålla med eftersom man då kan fokusera 
på andra ämnen istället för att lägga ner mycket tid på att lära sig hantera datorn. 
Självklart kommer det finnas mycket utbildning inom datorämnen under utbildningens 
gång men har man ett förkunskapskrav i form av kunskaper motsvarande 
datorkunskap innebär det att man kan gå in på mer avancerade funktioner och 
eleverna kan lägga ner mer tid på till exempel medicinsk dokumentation eller andra 
ämnen. 

Det är viktigt att motivera och ge sina elever positiv respons vilket är en framträdande 
princip inom behaviorismen (Skinner, 2008). Under mina lektioner kan man enkelt 
följa denna princip genom att man kör lektionerna i olika mindre moment. Eleverna 
följer efter det som jag som lärare gör på min dator och erhåller därmed respons. Det 
blir även en belöning för dem när de lyckas uppnå samma lyckade resultat som 
lärarens resultat av det moment han visade upp under lektionen.  

Säljo (2000) har skrivit att många elever lär sig enklast genom att iaktta, interagera och 
tolka hur läraren och klasskamraterna utför en uppgift eller löser ett problem, vilket jag 
tog upp under litteraturavsnittet. I datorämnen och till exempel ämnet webbdesign är 
det vanligt med grupparbeten för att tillsammans i en grupp skapa en större webbplats. 
För flera av eleverna är detta ett bra sätt att tillgodose sig ny kunskap genom att iaktta 
och se hur övriga medlemmar i gruppen löser delar av uppgiften och sedan själv sätta 
sina nya kunskaper i verket. 

 

De arbetssätt som stimulerar lärandet bäst inom datorämnen är enligt min 
undersökning att man har en genomgång och därefter får eleverna arbeta med 
praktiska uppgifter med läraren tillgänglig som hjälp. Detta är det arbetssätt som 
Bjarne Herskin (2001) beskriver utförligt och som jag beskriver i min litteraturstudie. 
Själva upplägget kan ändras beroende på elevgruppen och det gäller för mig som lärare 
att hitta ett sätt som passar den aktuella gruppen men grundupplägget förblir 
detsamma (Priestley & Sim, 2005). Något som är viktigt är att man ger eleverna 
relevanta exempel och övningsuppgifter. Dessa exempel och övningsuppgifter bör 
vara något som har med deras framtida yrke att göra eftersom det kan medföra att de 
tycker ämnet blir mer intressant och känner sig mer motiverade att verkligen lösa de 
uppgifter de är ålagda att göra och behöver göra för att erhålla sin kompetens.  
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Som lärare i datorämnen har man en väldigt viktigt roll och man måste se till att göra 
ämnet intressant eftersom det i sin tur leder till att eleverna tillgodogör sig kunskapen 
bättre. Respondenterna ansåg att läraren måste finnas till hands och ge eleverna det 
stöd och den hjälp de behöver, vilket även sättet jag arbetar på . Det är också viktigt 
att uppmuntra dem och ge dem stimulans samt konstruktiv kritik när de till exempel 
lämnat in ett arbete, vilket Säljö (2000) beskrivit i sin bok Lärande i praktiken. Man 
behöver också ge eleverna enskild feedback och kunna kommunicera på ett effektivt 
sätt. Enligt en av mina respondenter är det ju trots allt oss lärare som eleverna ska 
kunna luta sig emot då det känns tungt och svårt för dem att hänga med eller lösa sina 
uppgifter.  

Som elev har du ett ansvar för dina egna studier vilket flera av respondenterna nämnde 
och eftersom utbildningen är frivillig så ligger ansvaret på att kunna erhålla 
kompetensen på elevernas händer och det blir upp till oss lärare att ge dem de 
förutsättningar som behövs för att de ska kunna nå målen, vilket även står i Lpf-94 (s. 
25). För utbildning i datorämnen behöver eleven skapa sig ett intresse för datorn och 
se den som en resurs istället för någonting man bara måste kunna för att arbeta som 
till exempel läkarsekreterare. En fördel med just datorn är att man har stora 
möjligheter att arbete mycket enskilt hemma eller vid sidan om lektionerna. På 
Internet finns mängder av olika guider och tutorials som man kan följa och 
kurslitteraturen innehåller en mängd övningar som man kan ladda ner på sin dator 
hemma.  

Själva utbildningen i datorämnena bör i första hand innehålla utbildning på de 
program man förväntas stöta på under sitt blivande yrkesliv men även, om det finns 
behov, grundläggande datorkunskap. Detta moment kan man eventuellt hoppa över 
om det införs ett större förkunskapskrav än vad det är för tillfället då flera 
respondenter gärna sett någon form av förkunskapskrav vad gäller sin 
datorkompetens. Vi, inblandad personal, har en fortlöpande kontakt med arbetslivet 
och personer i chefspositioner på olika landsting för att få veta vad det är som krävs 
och vilken mjukvara som är aktuell för att kunna ge våra elever bästa möjliga 
utbildning. Oavsett vilken utbildning inom data det rör sig om och oavsett 
utbildningsplats bör utbildningarna innehålla bästa möjliga innehåll. Utöver utbildning 
i relevant mjukvara bör utbildningen också innehålla information och kunskap i hur en 
dator och dess kringutrustning verkligen fungerar. Felsökning, support och säkerhet är 
ett nytt moment som ligger inlagt i den nya utbildningen för att förbereda eleverna på 
att de eventuellt kommer funka som lite av en support och i vissa fall tekniker. 

För att möta yrkeslivets krav är det bra om man kan göra arbetslivet mer delaktigt än 
vad det redan är nu. Under sin APU så kommer ju eleverna i kontakt med arbetslivet 
och i samband med detta vore det bra att ge dem uppgifter i datorämnen som ska 
lösas under praktiken för att koppla ihop utbildningen mer med arbetslivet, vilket flera 
av respondenterna efterlyste. Önskvärt är ett större samarbete mellan de olika ämnena 
och vi körde ett stort samarbete under våren då till exempel deras examensarbete var 
en kombination av ämnena webbdesign, svenska, engelska, medicinsk dokumentation 
och ett enskilt valt specialämne som hade med vård eller psykiatri att göra.  

För att göra utbildningen mer intressant och skapa mer motivation kan man låta 
eleverna vara med och påverka själva innehållet och upplägget. I och med att man gör 
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detta kan man få ett upplägg som passar de allra flesta elever, vilket en av 
respondenterna påpekade. De kan till exempel få vara med och bestämma 
redovisningsformer och vilka ämnen som de ska arbeta på med på sina uppgifter och 
inlämningar, såvida de följer kursmålen och uppfyller betygskriterierna.  

Glädjande nog verkar det som om eleverna känner sig tillräckligt förberedda och har 
tillräcklig med kompetens inom datorämnena när de väl träder in i arbetslivet men 
samtidigt kan det aldrig bli för mycket av utbildning inom datorämnen eftersom de 
tillbringar den största delen av dagen framför datorn. Våra elever upplever att de har 
fått en stabil grund att stå på som de kan vidareutveckla på egen hand när behovet 
uppkommer.  

7.3 Slutsats 
Arbetet har gett en klar och tydlig bild av vilka program man måste behärska och 
vilken kompetens som är nödvändig för att klara av arbetet som hälso- och 
vårdadministratör. Det har även gett mig kunskap om hur eleverna anser att 
utbildningen inom datorämnen ska utformas för att möta de krav som arbetslivet 
ställer på våra färdiga elever. Arbetet kommer hjälpa mig och mina kollegor i det 
framtida arbetet med att planera innehåll och lägga upp kurser i utbildningen till hälso- 
och vårdadministratör. 

En viktig sak som framkom i undersökningen är att det kanske vore bra att förlänga 
utbildningen med ytterligare en termin för att ge eleverna en bredare och djupare 
kompetens än vad de får i dagens läge och göra de än mer förberedda på arbetslivet. 
Det framkom till exempel att de vill ha mer utbildning i vissa program som till 
exempel Cosmic och Episerver vilket vi som lärare får beakta när vi planerar och 
lägger upp arbetet. Vi har redan ett gränsöverskridande samarbete i de olika ämnena 
under utbildningen men om man kan väva in exempel från arbetslivet i form av 
uppgifter och övningar detta samarbete vore det bra och nyttigt för eleverna. Det vore 
intressant att de hur ett sådant samarbete skulle fungera och vad det kan leda till.  

I min undersökning hade det varit intressant att intervjua yrkesverksamma 
läkarsekretare eller hälso- och vårdadministratörer som genomgått sin utbildning på 
andra skolor än vår egna för att se ifall resultatet blivit annorlunda. Det hade även varit 
intressant att få med ett par män bland respondenterna men det kan vara svårt att hitta 
eftersom det är ett väldigt kvinnodominerande yrke.  Eftersom det oftast finns en 
chefssekreterare på de olika landstingen så hade det varit mycket intressant att få ta del 
av dennes åsikter och jämfört det med mina övriga respondenters svar.  

 Vi har tittat mycket på andra utbildningsplatsers upplägg och jämfört med vår eget 
och med hjälp av vårt nuvarande upplägg och denna uppsats kan vi skapa en 
utbildning som ger eleverna den kompetens de verkligen behöver i sitt framtida 
yrkesliv.  
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9. Bilagor 
Intervjufrågor   

Hej, detta är de 21 frågor som jag tänkte be er besvara under intervjun, gärna så 
utförligt som möjligt då jag ska använda svaren i mitt examensarbete så jag kan få min 
yrkeslärarexamen efter 8 års som lärare. 

Det är helt anonymt och det kommer inte finnas något i arbetet som kommer kunna 
kopplas till er.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur utbildning inom datorämnen kan 
utformas för att svara upp mot de krav som arbetslivet ställer på yrkesverksamma 
hälso- och vårdadministratörer.  Ovanstående kan konkretiseras i följande 
frågeställningar: 

- Vilka kompetenser inom datorämnen anser yrkesverksamma hälso- och 

vårdadministratörer behövs för att klara av de arbetsuppgifter som arbetet kräver? 

- Hur anser yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer att en utbildning inom 

datorämnen ska utformas för att ge kompetens att utföra framtida arbetsuppgifter 

som hälso- och vårdadministratör? 

 

OBS! Var gärna så ärliga ni kan under intervjun och kritisera gärna er utbildning om ni 
vill, likaså sättet som ni erhöll kunskapen på inom datorämnena, med andra ord, var 
inte rädda för att säga något som kanske är negativt om lärarna eller andra på skolan. 
Texten är bara för mina ögon och det finns ingen annan som kommer veta vem det är 
som skrivit det hela. I det slutgiltiga arbetet kommer ni heta Respondent A, B, C, D, 
E, F, G och H.  

 

 



Bakgrund (om intervjupersonen) 
 

1. Din bakgrund och ålder? Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom yrket? 

2. Vilken utbildning har du genomfört? 

3. När avslutades/avslutas utbildningen? 

4. Var arbetar du nu?? Hur länge har du arbetat där? 

5. Vilken befattning har du på din nuvarande arbetsplats? 

6. Har du arbetat inom samma yrke tidigare och i så fall var och vilken befattning 

hade du? 

Om kompetenser i yrkeslivet inom datorämnen 

7. Hur använder du datorn en vanlig dag på jobbet? Vilka program används och 

hur stor del av dagen går åt till att arbeta framför datorn? Berätta gärna om en 

vanlig dag. 

8. Vilka kompetenser inom datoranvändning anser du är nödvändiga för att klara 

dina arbetsuppgifter?  

9. Vilka kompetenser anser du att man behöver inom datorämnen för att klara 

arbetsuppgifterna som hälso- och vårdadministratör/läkarsekreterare? Vilken 

typ av mjukvara måste man kunna behärska? 

10. Finns det kompetenser som är onödiga att kunna för att klara dina 

arbetsuppgifter men som du fick lära dig under utbildningen? Förklara och ge 

gärna exempel. 

11. Är vissa kompetenser inom datorämnen mer nödvändiga att behärska än 

andra? Förklara vilka och varför, ge exempel. 

12. Kände du att du hade tillräcklig kompetens för att klara dina arbetsuppgifter 

när du började arbeta? Om ja, ge exempel, om nej, vad saknades?  

13. Tror du kraven på kompetens inom datorämnen kommer att ändras inom ditt 

yrke? Om ja, ge exempel, om nej, motivera varför du inte tror det.  

  

 

 



 

 

Om utbildning i datorämnen 
 

14. Vilka förkunskapskrav inom datorämnen anser du att man bör ha innan man 

startar en utbildning till Hälso- och vårdadministratör/läkarsekreterare?  

15. Hur ser du på lärarens roll/betydelse vad gäller utbildning i datorämnen? 

16. Vilka arbetssätt inom datorutbildning anser du stimulerar lärandet? Hur lär du 

dig bäst? Förklara och ge exempel. 

17. Hur ser du på elevens roll/betydelse vad gäller utbildning i datorämnen? 

18. Vad bör en bra utbildning inom datorämnen innehålla? Ge gärna exempel. 

19. Är innehållet i datorämnena tillräcklig för att bemöta arbetslivets krav? Om 

inte, vad saknas? Vad är bra? 

20. Hur anser du att en utbildning inom datorämnen skulle vara utformad för att 

den studerande ska erhålla tillräcklig kompetens för att möta arbetslivets krav? 

Förklara. Ge gärna exempel. 

21. Finns det något du lärde dig under utbildningen i datorämnen som inte är 

relevant för yrket? Förklara. Ge gärna exempel. 
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