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Vilket program skall en blivande LSS – boende arbetare välja? 

 

Sammanfattning  

 

Anna går i nionde klass och det är dags att välja gymnasieprogram. Anna har ett bestämt mål 

hon vill arbeta med funktionshindrade personer och då allra helst på ett LSS- boende. Vilken 

gymnasieutbildning ska Anna välja? Hur ska man jämföra programmen med branschens krav? 

Hur blir Anna anställningsbar? 

 Det finns vissa beröringspunkter mellan vård- och omsorgsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet. Likheterna är övervägande och skillnaderna små mellan Barn- och 

fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Vård- och omsorgsprogrammet är ett 

yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram Anna har ett svårt val, hon har 

kommit framtill att både Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet ger 

samma yrkesutfall, arbete på LSS- boende som är Annas dröm. 

En Barn- och fritidsprograms lärare säger att hela programmet är inriktat på pedagogik och att 

det är något som värdesätts ute i branschen. 

Vård- och omsorgsprogrammets lärare säger så här: den helhetssyn som av omvårdnadsbehov, 

kroppskännedom, basala hygienen, psykiska nedsättningar och synen på vård då även av det 

friska är något som genomsyrar Vård- och omsorgsprogrammet 

LSS är en rättighetslag som ska tillgodose personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de 

kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar Enligt socialstyrelsen ska en 
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humanistisk människosyn råda och handikappolitikens mål måste genomsyra hela den 

organisation som skall ge stöd till människor med omfattande funktionshinder.  

Branschen beskriver en kompetent medarbetare som en person som bör kunna hantera 

människor och ha ett handikappmedvetande samt besitta en stor öppenhet att vilja lära sig. 
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Sammanfattning 

Anna går i nionde klass och det är dags att välja gymnasieprogram. Anna har ett bestämt mål 

hon vill arbeta med funktionshindrade personer och då allra helst på ett LSS- boende. Vilken 

gymnasieutbildning ska Anna välja? Hur ska man jämföra programmen med branschens krav? 

Hur blir Anna anställningsbar? 

 Det finns vissa beröringspunkter mellan vård- och omsorgsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet. Likheterna är övervägande och skillnaderna små mellan Barn- och 

fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Vård- och omsorgsprogrammet är ett 

yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram Anna har ett svårt val, hon har 

kommit framtill att både Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet ger 

samma yrkesutfall, arbete på LSS- boende som är Annas dröm. 

Examensarbetet baseras på litteraturstudier genom granskning av styrdokument, skolverkets 

värdegrund, måldokument inom programmen barn- och fritid samt vård- och omsorg . Inom 

dessa program har fördjupning skett i yrkesutfall och målen för kurser som leder till yrkesutfallet 

(1.skolverket). 

Arbetsförmedlingen har i sitt utbud av lediga arbeten inom LSS - boende bidragit med en vinkel 

av hur verkligheten kan uppfattas se ut just i dag februari, mars, april 2012. 

Fyra bransch intervjuer belyser branschens syn på kunskap samt att respektive Vård- och 

omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet representeras av en lärare var. 

En Barn- och fritidsprograms lärare säger att hela programmet är inriktat på pedagogik och det 

är något som värdesättes ute i branschen. 

Vård- och omsorgsprogrammets lärare säger så här: den helhetssyn som av omvårdnadsbehov, 

kroppskännedom, basala hygienen, psykiska nedsättningar och synen på vård då även av det 

friska är något som genom syrar Vård- och omsorgsprogrammet 

LSS är en rättighetslag som ska tillgodose personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de 

kan påverka vilket stöd och vilken service de får Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Enligt socialstyrelsen ska en 

humanistisk människosyn råda och handikappolitikens mål måste genomsyra hela den 

organisation som skall ge stöd till människor med omfattande funktionshinder.  

Branschen beskriver en kompetent medarbetare som en person som bör kunna hantera 

människor och ha ett handikappmedvetande samt besitta en stor öppenhet för att vilja lära sig. 
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Abstract 

Det finns vissa beröringspunkter mellan Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och 
fritidsprogrammet. Likheterna är övervägande och skillnaderna små mellan Barn- och 
fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Vård- och omsorgsprogrammet är ett 
yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. 

Branschen anser att en nyanställd personal bör ha med den personliga lämpligheten samt någon 
form av relevant utbildning. En person som arbetar inom LSS-boendet bör kunna hantera 
människor samt ha ett handikappmedvetande samt besitta en stor öppenhet för att vilja lära sig. 

 

Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, LSS- boende, LSS- personal, 
gymnasieval, yrkesprogram 
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Förord 

Detta examensarbete är en del i yrkeslärarexamen och syftar till att studera någon del inom den 
egna yrkeslärare inriktningen. 

Ett stort tack till de personer som avsatt sin tid till att delta i intervjuerna. 

Ett stort tack till handledare Linda Sibbmark för hennes stora tålamod och synnerligen 
noggranna vakande hand som gjort detta möjligt att genomföra. 

Bergshamra 2012 

Jeanette Reymers 
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1. Introduktion 

Anna går i nionde klass och det är dags att välja gymnasieprogram. Anna har ett 

bestämt mål hon vill arbeta med funktionshindrade personer och då allra helst på ett 

LSS- boende.  Annas mor arbetar på ett LSS- boende och det verkar vara ett så fritt 

och trevligt arbete. Anna har en kusin med autism som Anna kommer väl överens 

med, alla säger att hon har en naturlig fallenhet. Valet har varit en process under en 

längre tid och känns nu naturligt för Anna. 

Vilket program ska Anna välja för att nå sitt mål? Anna har pratat med syokonsulenten 

och varit på olika informations möten och träffar där gymnasiet har försökt sälja in 

sina program. Resultatet blir att Anna är mer förvirrad än tidigare. Både Barn- och 

fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet visar på ett yrkesutfall som 

innebär arbete på LSS- boende. Enligt syokonsulenten är intagningspoängen relativt 

lika över landet till båda programmen. 
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2. Bakgrund 

Det finns vissa beröringspunkter mellan vård- och omsorgsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet. Man kan exempelvis inrikta sig som personal inom LSS- boende på 

båda programmen. Men utgångspunkterna skiljer mellan programmen. I vård- och 

omsorgsprogrammet ska det finnas just en vård- och omsorgsgrund medan grunden 

för barn- och fritidsprogrammet är pedagogisk. Yrkestitlar finns inte bland förslagen 

på yrkesutgångar. I stället presenteras de verksamhetsområden som programmet 

utbildar för = yrkesutfall (Skolverket2,7). 

Barn och fritidsprogrammet enligt: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 

2008:27)betonar dock att ”…den sociala aspekt som finns i programmet ska 

synliggöras och att hälso- och friskvårdsaspekten ska förstärkas” Vidare anser 

utredningen att gemensamt för de olika yrken som programmet leder till är att de 

handlar om kommunikation och professionellt bemötande av andra människor. 

Programmets gemensamma grunder bärs av ämnena pedagogik (inklusive 

kommunikation och pedagogiskt ledarskap) och hälsa. 

Vård och omsorgsprogrammet enligt Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 

2008:27) Centralt på programmet är god kommunikativ förmåga och ett gott 

bemötande. 

Funktionsnedsättning är ett kunskapsområde som behöver tydliggöras inom 

programmet. Det behandlas i kursen specialpedagogik, specialpedagogik har tagits 

fram i samverkan med barn- och fritidsprogrammet där funktionsnedsättning också 

utgör ett viktigt kunskapsinnehåll. 

  ”I Skolverkets kontakter med branscher och andra avnämare har det funnits en 

samsyn kring såväl omfattningen av som de föreslagna ämnesområdena. Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) anser t.ex. att strukturella förändringar och forskning 

medför att vård och omsorg kontinuerligt genomgår förändringar som påverkar 

yrkesutövningen. Därför krävs det av utbildningen på gymnasienivå att den ger en 

gemensam, grundläggande vård- och omsorgskompetens. Även Svenska 

Kommunalarbetareförbundet betonar en bred ingång i utbildningen”( SOU 2008:27). 

Valet av gymnasieprogram är en komplex fråga hur går det till, vad väljer eleverna? 

Sandell (2007) anser i sin doktorsavhandling att gymnasieskulan är uppbyggd kring 

elevers olika önskemål och behov som ska tillgodoses i hög grad. Sandell anser vidare 

att en sådan uppbyggnad är precis i fas med det individuallistiska samhället. Sandell 
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anser också att människor måste allt mer vara reflekterande och flexibla och i 

synnerhet gäller detta på arbetsmarknaden. 

2.1 Likheter och skillnader Barn- och fritidsprogrammet VS Vård- och 

omsorgsprogrammet 

Likheter som kan utrönas i en jämförelse mellan Vård- och omsorgsprogrammet VS 

Barn- och fritidsprogrammet. 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett 

yrkesprogram. 

Barn- och fritidsprogrammet är ett 

yrkesprogram 

Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs 

för att arbeta inom hälso- och sjukvård 

och socialtjänst 

Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs 

för att arbeta med barn, ungdomar 

eller vuxna inom pedagogiska och 

sociala yrkesområden eller i fritids och 

friskvårdssektorn. 

Inom programmet ska eleverna också 

ges möjligheter att läsa kurser som 

förbereder för högskolestudier inom 

främst dessa områden. 

Inom programmet ska eleverna också 

ges möjligheter att läsa kurser som 

förbereder för högskolestudier inom 

dessa områden. 

Att identifiera, analysera och ta initiativ 

till att lösa problem i olika vård- och 

omsorgssituationer samt att se 

konsekvenser av handlingsalternativ är 

viktigt inom yrkesområdet. 

Därför ska utbildningen utveckla 

elevernas förmåga till detta liksom deras 

kreativitet, initiativförmåga och 

kvalitetsmedvetenhet.. 

 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla initiativförmåga och 

kreativitet för att kunna arbeta på ett 

utvecklingsinriktat sätt. Elevernas 

medverkan vid val av arbetsformer 

och innehåll i studierna har därför en 

särskild pedagogisk innebörd. 
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En helhetssyn på människan och 

förståelse av livsstilens betydelse för 

hälsan. Att bemöta människor på ett 

yrkesmässigt sätt, kommunicera med 

respekt för individens integritet och ge 

människor möjlighet till delaktighet 

och inflytande. Människors olika 

behov och förutsättningar. 

 

 

Människors hälsa och levnadsvanor och 

om olika former av hälsofrämjande 

arbete samverkan, samarbete och 

kommunikation förmågan att lyhört, 

kreativt och med omdöme skapa 

optimala förutsättningar för alla 

människors delaktighet och lärande. 

 

 

Etiska frågor som rör yrkesutövningen 

och att följa den etik som råder inom 

yrkesområdet. 

 

Ett etiskt förhållningssätt  

 

Insikter om arbetsmiljöns betydelse 

för fysisk, psykisk och socialhälsa  

 

Arbetsmiljö, att förebygga arbetsskador 

och för att främja god 

arbetsorganisationsfrågor  

 

Identifiera, analysera och ta initiativ till 

att lösa problem i olika vård- och 

omsorgssituationer samt att se 

konsekvenser av handlingsalternativ  

Människors lärande och levnadsmiljöer 

kunna analysera och reflektera över 

människors olika levnadsvillkor och 

möjligheter att utvecklas. 

Problemlösning och stimulera till 

handlingsberedskap 

(Skolverket 1) 
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Människan i olika åldrar ur biologiska, 

psykologiska, sociala, kulturella och 

existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa 

och funktionsnedsättning. 

 

Reflektera över och diskutera sociala 

och kulturella frågor. Assistera och 

stödja barn, ungdomar eller vuxna i 

deras utveckling. 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt 

Möten mellan människor  

Sociala och socialpedagogiska uppgifter Pedagogik 

Aktuell forskning  Vetenskapligt och kritiskt 

förhållningssätt. 

Administrativa  

IT, andra digitala hjälpmedel och annan 

teknisk utrustning.  

Muntlig och skriftlig kommunikation.  

Stöd och hjälp med personlig vård 

Planera, genomföra, dokumentera och 

utvärdera arbetet, såväl på 

verksamhets- som på individnivå. 

 

Lagar och andra författningar Grundläggande demokratiska värden 

och internationella överenskommelser 

om mänskliga rättigheter  

Utbildningen kan även 

förbereda för eget företagande inom 

området 

Utbildningen kan även 

förbereda för eget företagande inom 

området 

(Skolverket 1) 

 

 

 

 

 

Skillnader som eventuellt kunde skönjas som inte täcks upp av liknade mål 

formuleringar som kan bedömas som likvärdiga i respektive program 
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Vård- och omsorg Barn- och fritid 

Vårdens och omsorgens historiska 

utveckling.  

 

Hushållsuppgifter   

Medicintekniska uppgifter  

(Skolverket 1) 

 

2.2 LSS- lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 

LSS är en rättighetslag som ska tillgodose personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 

och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde 

får möjlighet att leva som andra.  LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och 

särskild service som människor med vissa funktionshinder kan behöva utöver det som 

de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär 

inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och 

service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt 

LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får 

antas vara till fördel för den enskilde (Socialstyrelsen 1).  

 

 

 

2.3 LSS – boende 

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som lagen omfattar. Målet och syftet är att personer med funktionshinder ska 
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ha möjlighet att leva som andra. Den betydelsen kan innebär att ha möjlighet att bo 

som andra - att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. En 

bostad som tillgodoser personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor 

är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. Ett syfte med LSS är att 

säkerställa rätten till en sådan bostad (Socialstyrelsen 2). 

Bostad enligt LSS 

Människor med vissa funktionsnedsättningar kan ha rätt att få boende som en insats 

enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Boende för vuxna 

För vuxna personer med vissa funktionsnedsättningar finns insatsen enligt LSS- 

Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § punkt 

9)(Socialstyrelsen2)). 

En sådan bostad kan utformas som: 

• gruppbostad 

• servicebostad 

• annan särskilt anpassad bostad. 

 

En bostad enligt LSS ska vara personens privata hem. Observera att den inte får likna 

en institution. 

I boendet ska omvårdnad också ingå. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa till 

med alla dagliga behov. Det kan vara att hjälpa till med hygien, klädsel, förflyttning 

eller att kommunicera och umgås med andra människor, allt vad den enskilde enligt 

den individuella planen bedöms ha stöd behov av. Omvårdnaden ska ges på ett sådant 

sätt att den stärker tilltron och utvecklar den egna förmågan. I insatsen ska även 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingå (handikappupplysningen). 

 

2.4 kompetensen hos personal på LSS- boende  

Enligt socialstyrelsen ska en humanistisk människosyn råda och handikappolitikens 

mål måste genomsyra hela den organisation som skall ge stöd till människor med 

omfattande funktionshinder. På alla nivåer i organisationen som utövar och ger 
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insatser enligt LSS krävs kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser för 

människor samt kunskap om hur handikappande situationer kan undvikas 

(Socialstyrelsen 3). 

I LSS- 3 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade anges för 

gruppbostäder att en person med lämplig utbildning skall förestå verksamheten samt 

att den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet skall 

finnas(Socialstyrelsen 1). 

Kunskaper en person behöver ha för att arbeta inom insatsen LSS- boende. 

 Kunskaper om funktionshinder 

 Kunskap om förhållningssätt och bemötande 

 Kunskap om innebörden av ”omvårdnad” och förmåga att tillgodose den 

enskildes behov av omvårdnad med respekt för självbestämmande och 

integritet 

 Kunskap om kompletterande stödåtgärder 

 Kunskap om hjälpmedel 

 Kunskap och medvetenhet om särskilda behov hos funktionshindrade 

personer med invandrarbakgrund. 

 Kunskap och insikt om behov av samverkan 

 Kunskap om lagstiftning (Socialstyrelsen 3) 

Tolkning av vad socialstyrelsen avser med dessa kunskaps kriterier: 

Dessa kunskaper behövs för att kunna ge stöd och omvårdnad till de personer som 

har insatsen bostad med särskild service. Personalen behöver ha kunskaper dels om 

olika funktionshinder, dels om funktionshindrens omfattning och konsekvenser för 

varje enskild person. Det är av särskild vikt att ha kunskap om hur stödet bör utformas 

om den enskilde har flera funktionshinder som samverkar och påverkar varandra. 

Därav kan personalen även behöva viss medicinsk kunskap och också kunskap om 

åldrandet och hur detta påverkar och påverkas av funktionshindret, olika sjukdomars 

inverkan och beroende av funktionshindret kan yttra sig. 

Personalen behöver kunskap om och dela den humanistiska människosyn som präglar 

och ligger till grund för handikappolitiken och alla insatser. Kunskaper om bemötande 
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och ett individualiserat stöd är förutsättningar för att den enskilde personen skall 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Kännedom och kunskap om kompletterande stödåtgärder som finns tillgängliga 

behövs för att hjälpa den enskilde att få kontakt med företrädare för andra 

kunskapsområden. Samverkan utifrån den enskildes behov och önskemål är nödvändig 

för att personen skall få ett gott stöd i livet. 

Personer med funktionshinder kan öka sin självständighet och livskvalitet genom 

hjälpmedel och en anpassad miljö. Handikapp uppstår i relation till omgivningen och 

påverkar den enskildes livsvillkor.  Personer som bor i bostad med särskild service är 

ofta beroende av omgivningens kunskaper i hjälpmedelsfrågor. Personalens kunskap 

om vilka hjälpmedel en person kan behöva, hur dessa fungerar samt samverkan med 

de hjälpmedelsansvariga är därav viktig förutsättning till goda levnadsvillkor för den 

enskilde personen. 

Det är av speciell vikt att ta hänsyn till om en person med funktionshinder och med 

invandrarbakgrund kan behöva extra stödåtgärder. Det kan då behövas insatser utöver 

de vanliga som tolk och behov av stöd från personal som talar samma språk. En annan 

kulturbakgrund kräver ofta en särskild medvetenhet och kunskap. 

Till arbetsuppgifterna på ett LSS-boende hör att samråda med den gode mannen eller 

förvaltaren samt med anhöriga. Personalen behöver insikt i hur samverkan skapas och 

upprätthålles med den enskildes personliga nätverk, givetvis med respekt för 

personens självbestämmande och integritet. 

Personalen bör ha goda kunskaper om de lagar och regler som gäller inom området – 

dels för att känna till sina skyldigheter, dels för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa 

och stödja den enskilda personen till att ta tillvara sina rättigheter och möjligheter 

(Socialstyrelsen 3). 

 

 

2.5 Vård- och omsorgsprogrammet: 

Examensmål enligt skolverket (se bilaga 1 för examensmålen i sin helhet).  

 Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med val till möjlighet att vara 

förberedande inför högskolestudier. Utbildningens mening är att utveckla elevernas 
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kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ska ge kunskaper 

om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med 

att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina 

resurser, utifrån en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig 

värdighet, livskvalitet och välbefinnande. 

 Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om: 

Ett sammandrag av viktiga läromål:  

 människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och 

existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. 

 olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och 

vårdvetenskap. 

 en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. 

 att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för 

individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och 

inflytande. 

 människors olika behov och förutsättningar. 

 etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom 

yrkesområdet. 

 lagar och andra författningar.  

 muntlig och skriftlig kommunikation.  

 IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning.  

 stöd och hjälp med personlig vård 

 medicintekniska uppgifter 

 hushållsuppgifter  

 administrativa 

 sociala och socialpedagogiska uppgifter. 

 identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och 

omsorgssituationer samt att se konsekvenser av handlingsalternativ  

 eget företagande inom området. 



Jeanette Reymers 

11 

 

 vårdens och omsorgens historiska utveckling.  

 aktuell forskning  

 insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och socialhälsa  

(för att se kunskapsmålen i sin helhet se bilaga 1) 

Dessutom ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla yrkesprogram.  

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 

arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Skolverket 2,4,6 & 7 ). 

Vård- och omsorgsprogrammet har inga specifika inriktningar men ger möjlighet till 

programfördjupning. 

Programfördjupnings inriktning till yrkesutfall arbete inom LSS- boende har enligt 

skolverket följande programfördjupnings alternativ: 

Ämne – Specialpedagogik 

Ämne – Pedagogik i vård och omsorg 

Ämne – Hälsa 

Specialpedagogik är tvärvetenskapligt. Har sin grund och utveckling ur pedagogik som 

har nära anknytning till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. Inom ämnet 

behandlas människors olika villkor, samspel i samhället för att lärande och utveckling 

ska ske. Stor vikt läggs också på yrkesroller, arbetsuppgifter och verksamheter inom 

funktionshinder området. 

Kurser i ämnet: 

Specialpedagogik 1, 100p 

Specialpedagogik 2, 100p 

 

Pedagogik i vård och omsorg behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor ur 

en vetenskaplig grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet 

behandlar möten och relationer mellan patienter/brukare och personal inom hälso- 

och sjukvårdsområdet och socialtjänst. Ämnet syftar till att utveckla den pedagogiska 

och kommunikativa förmågan. Stor vikt läggs på att intresse ska utvecklas för hur 

andra tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheter till utveckling samt 
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aktivt deltagande i samhällslivet. Vidare innebär ämnet en insikt i olika verksamheter 

inom relevanta områden, handledningens betydelse samt dokumentation. 

Kurser i ämnet: 

Socialpedagogik, 100p 

Vårdpedagogik och handledning, 100p 

 

Hälsa har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. Ämnet har ett 

helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse det 

hälsobefrämjande arbetet är i fokus i detta tvärvetenskapliga ämne. Syftet är ett 

helhetsperspektiv utifrån ett salutogent förhållningssätt se och förstärka de egna 

resurserna för ett hållbart eget välbefinnande. Stor vikt läggs på problemlösning och 

handlingsberedskap genom bland annat fältstudier och medverkan i olika sociala och 

pedagogiska sammanhang. 

Kurser i ämnet: 

Barnhälsovård, 100p 

Ergonomi, 100p 

Friskvård och hälsa, 100p 

Hälsopedagogik, 100p  

Komplementärmedicin, 100p 

Kost och hälsa, 100p eller Kost, måltid och munhälsa, 100p 

Mental träning, 100p 

(Skolverket 1,4,5,6,7,8&9) 

 

 

2.6  Barn - och fritidsprogrammet: 

Examensmål enligt skolverket (se bilaga 2 för examensmålen i sin helhet).  

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram med val till möjlighet att vara 

förberedande inför högskolestudier. Meningen med utbildningen är att eleverna ska ha de 
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kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska 

och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om: 

Ett sammandrag av viktiga låromål:  

 pedagogik  

 assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. 

 människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande 

arbete  

 arbetsmiljö 

 att förebygga arbetsskador och för att främja god arbetsorganisationsfrågor  

 samverkan, samarbete och kommunikation 

 förmågan att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar 

för alla människors delaktighet och lärande.. 

 ett etiskt förhållningssätt  

 grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser 

om mänskliga rättigheter  

 möten mellan människor  

 reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. 

 Ett hälsofrämjande förhållningssätt 

 människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över 

människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas 

 vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

 problemlösning och stimulera till handlingsberedskap 

 planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på 

verksamhets- som på individnivå. 

 eget företagande inom området. 

(för att se målen i sin helhet se bilaga 2) 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram.  



Jeanette Reymers 

14 

 

Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar. Vi fokuserar på inriktningen med 

yrkesutfall inom verksamhetsområdet LSS- boende. 

Inriktning socialt arbete. 

Ämne – Socialt arbete 

Ämne – Sociologi 

Ämne – Entreprenörskap 

Ämne – Grundläggande vård och omsorg 

Ämne – Specialpedagogik 

 

Socialt arbete har sin grund i socialvetenskap, sociologi, pedagogik och statsvetenskap 

samt är tvärvetenskapligt. Ämnet handlar om att ge yrkesrelaterad kunskap som 

inriktas på sociala frågor och problem samt deras konsekvenser och lösningar. Syftet 

med ämnet är att ge kunskaper om lagar, styrdokument, mänskliga rättigheter och en 

demokratiskgrund i förhållandet mötet med människor utifrån ett etiskt och 

inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs på att genom fältstudier och medverkan i 

olika verksamheter stimulera problemlösning och handlingsberedskap. 

Kurser i ämnet: 

Socialt arbete 200p 

 

Sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och 

samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Syftet är att utveckla kunskaper om 

olika samhällsförhållanden hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer 

och identiteter. Stor vikt läggs på att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, förmågan att 

söka, strukturera, värdera och använda information och att kunna dra slutsatser. 

Kurser i ämnet: 

Etnicitet och kulturmöten, 100p 

Sociologi, 100p 

Ungdomskulturer, 100p 
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Entreprenörskap är tvärvetenskapligt med grund inom psykologi och företagsekonomi 

men influeras också av retorik och juridik. Ämnet syftar till att utveckla kunskaper i 

projektdrivning hur man startar, utformar och genomför målinriktade processer. Stor 

vikt läggs på den egna kreativiteten, ansvar och tilltro till den egna förmågan samt 

insikt i betydelsen för samhällsutveckling. 

Kurser i ämnet: 

Entreprenörskap, 100p 

Entreprenörskap och företagande, 100p 

 

Specialpedagogik är tvärvetenskapligt. Har sin grund och utveckling ur pedagogik som 

har nära anknytning till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. Inom ämnet 

behandlas människors olika villkor, samspel i samhället för att lärande och utveckling 

ska ske. Stor vikt läggs också på yrkesroller, arbetsuppgifter och verksamheter inom 

funktionshinder området. 

Kurser i ämnet: 

Specialpedagogik 1, 100p 

Specialpedagogik 2,100p 

(Skolverket 1,3,6,8&9) 
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3. Syfte och frågeställningar  

Anna har ett svårt val, hon har kommit framtill att både Vård- och 

omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet ger samma yrkesutfall, arbete 

på LSS- boende, som är Annas dröm. 

Syftet med examensarbete är undersöka vilket program ska Anna välja för att bli en 

kompetent anställningsbar medarbetare på ett LSS – boende. Min frågeställning är 

vilka likheter och skillnader finns det mellan Vård- och omsorgsprogrammet och 

Barn- och fritidsprogrammet? Vilka kompetenser förväntar sig branschen av eleverna? 

Stämmer bilderna överens mellan programmens profil och branschens kunskapskrav?  

 

 

3.1 Avgränsningar 

Examensarbete har huvudtyngdpunkten på yrkesutfallet arbete på LSS- boende. 

Övriga jämförelser av andra yrkesutfall, inriktningar och fördjupningar av programmen 

kommer inte att belysas. 
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4. Metod 

I de inledande litteraturstudierna har granskning och studier av både styrdokument, 

skolverkets värdegrund, måldokument inom programmen barn- och fritid samt vård- 

och omsorg föranletts. Inom dessa program har fördjupning skett i yrkesutfall och 

målen för kurser som leder till yrkesutfallet (Skolverket 1). Användning av elektroniska 

offentliga publikationer från Skolverket och Regeringen samt Socialstyrelsen har 

förekommit (Skolverket, Regeringen, Socialstyrelsen). Intresse har jag också riktat mot 

Anna Sandells doktorsavhandling om Utbildningssegregation och självsortering. 

 

 I detta examensarbete har jag valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. Den 

kvalitativa metoden utgår från att allt bedöms utifrån människors erfarenheter av 

verkligheten och deras olika perspektiv på denna verklighet, vilket gäller både de 

medverkande i undersökningen som forskaren själv. Den verklighet man är intresserad 

av är den människor själva uppfattar eller konstruerar med andra (Carlström, I & 

Carlström Hagman, L-P. 2006).  

”Den form av kvalitativ intervju där olika frågeområden inom ämnet är bestämda på 

förhand brukar kallas för halv-(semi-) strukturerad” (Carlström& Carlström, 2007). 

Utgångspunkten har legat i de fyra huvudkraven som finns i de forskningsetiska 

principerna vilket innebär är att informanterna har sammantyckt till att vara med i 

examensarbetet (samtyckeskravet), de är informerade om syftet med intervjun 

(informationskravet), de har också fått information om anonymitet i rapporten 

(konfidentialitetskravet), samt vad det insamlade materialet kommer att användas till 

inomexamensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Arbetsförmedlingen har i sitt utbud av lediga arbeten inom LSS - boende bidragit med 

en vinkel av hur verkligheten kan uppfattas se ut just i dag februari, mars, april 2012 

(Arbetsförmedlingen 2012). 
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4.1 Tillvägagångssätt. 

Jag har genomfört halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att jag använde mig av 

ett frågeformulär, men ställde även följdfrågor utifrån de svar jag fick under 

intervjuernas gång, se bilaga 3 (Kvale, 1997). 

 Då jag använt Internet under min studie har jag med hjälp av booleska sökoperationer 

främst sökt efter ord och fraser som behandlar LSS, LSS - boende, personal kunskaper 

inom LSS, målsättningar inom gymnasieprogrammen vård- och omsorg samt barn- 

och fritid. 

 

4.2 Val av informanter 

Urvalet av informanter har varit en lärare från respektive program vård- och omsorg 

samt barn- och fritids. De lärare jag valt är lärare jag kommit i kontakt med under 

mina två senaste VFU(verksamhetsförlagd utbildning)-perioder.  

       Branschen representeras av fyra, inom LSS – boende, i dag verksamma personer. 

       Urvalet har gjorts av mig kända i yrkesmässiga sammanhang kända personer. Alla fyra        

       arbetar inom yrket omsorgsassistent/vårdare/boendestödjare på LSS- boende. 

 

4.3 Intervjuerna 

Jag utförde totalt 6 intervjuer under april 2012. Dessa intervjuer utfördes muntligt i 

enrum, förlagda på respektive informants arbetsplats. Jag antecknade under intervjun, 

läste upp vad jag skrivit och frågade om det var korrekt uppfattat, tillägg gjordes och 

kompletteringar gjordes. Antalet frågor jag ställde inom branschen var 6 stycken, vilka 

redovisas i separat bilaga 3. Tiden på intervjuerna uppgick till ungefär 20 minuter per 

person. Intervjuerna med verksamma lärare inom barn- och fritidsprogrammet samt 

vård – och omsorgsprogrammet lades upp som att de skulle saluföra ”sin” utbildning 

till mig som den fiktiva Anna.  Med hänsyn till de informanter som valde att delta i 

undersökningen kommer jag inte att publicera vare sig namn eller andra känsliga 

personuppgifter i detta arbete. 
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4.4 Trovärdighet 

Under examensarbetet har fokus lagts på att lägga stor vikt vid källornas trovärdighet. 

Jag har därför varit kritisk i val av litteratur som jag använt mig av. Då jag även funnit 

mycket information via de många sökningar på Internet, har jag försökt att begränsa 

urvalet till mer adekvata webbsidor. Jag har därför valt att hämta mycket material från 

skolverkets webbplats, som tillhandahåller många offentliga publikationer. Jag har även 

använt mig av riksdagen där jag studerat lagar och paragrafer då främst LSS. Genom 

detta urval har jag försökt att minimera risken att stöta på felaktig fakta. Jag har varit 

noggrann med att på ett korrekt sätt meddela vart och när jag hämtat det aktuella 

innehållet mitt arbete bygger på. 

Jag har som bilaga 3 de frågor jag använde mig av i intervjuerna. Detta för att läsaren 

ska få en inblick hur jag fått fram mitt resultat, och där med kunna ifrågasätta 

resultatets trovärdighet. 

4.5 Metodkritik 

Lärarna från respektive program som deltog fick marknadsföra ”sina” program som 

bästa alternativet för att få yrkesutfallet LSS - boende arbetare. GY 11 har precis trätt i 

kraft och tyvärr har lärarna inte hunnit tänka sig in i kurser och planering inför valen 

till fördjupningar och inriktningar på respektive program. Arbetet kunde ha fått en 

annan inriktning om mer än 3 år förlöpt och lärarna hade erfarenhet av en hel årskull 

genomgånget gymnasium inom GY 11. 

 Intervjuerna i branschen kunde kanske ha givit ett mer heltäckande svar och bild om 

informanterna hade anställnings ansvar. Intervjuerna skulle kunna ha lagts på 

chefsnivå. 

Risken som jag såg och fortfarande ser är att chefsnivån kanske inte vet vad som 

saknas i verkligheten på golvet.  

Att informanterna var kända av mig kände jag som ett säkerställande att de skulle svara 

ärligt och korrekt. Informanterna skulle känna förtroende och veta att materialet 

enbart ska användas till det jag avser. 
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5. Resultat 

5.1 Respektive programs lärares marknadsföring av ”sitt” program 

Barn- och fritidsprogrammets lärare säger så här: 

Hela programmet är inriktat på pedagogik och det är något som värdesättes ute i 

branschen. 

För att vara anställningsbar är den pedagogiska rollen mer värt än ren omvårdnad. 

Elever som går ut Barn- och fritidsprogrammet anses välutbildade. Den friska 

utvecklingen hos barnet är en väsentlig kunskap för att förstå funktionshindrades 

utveckling. Var i utvecklingen står en funktionshindrad person, vilken nivå är personen 

på och vad kan förväntas gå att uppnå. 

Dokumentation som blivit allt viktigare ute i branschen är något som det läggs stor 

vikt vid då med tanke på individuellaplaner, genomförandeplaner, journalanteckningar 

och mycket mer. 

Vård- och omsorgsprogrammets lärare säger så här: 

Den helhetssyn som ges av omvårdnadsbehov, kroppskännedom, basala hygienen, 

psykiska nedsättningar och synen på vård då även av det friska är något som 

genomsyrar Vård- och omsorgsprogrammet. Det är något grundläggande och ger en 

bred kompetens. Eleverna har med sig en helhets syn för att kunna observera, för att 

kunna sätta in rätt verktyg samt kunskaper i bemötande och kommunikation. 

Anställningsbarheten är god, eleverna får snabbt erbjudande om arbete. Programmet 

är även grund för vidare utbildning. 
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5.2 Bransch intervjuer 

Bakgrundsfrågorna 

Tre av fyra informanter har den äldre utbildningen barn- och ungdomslinjen, en har 

social linje i botten. Tre av informanterna har varit längre än 20 år i yrket, en relativt 

färsk med fem år i bagaget. Två av informanterna har en eftergymnasial utbildning på 

högskole nivå längre än två år, en har enstaka kurser på högskolenivå och en saknar 

högre utbildning än gymnasial nivå.  

På frågan om vilka kunskaper informanterna tycker att en nyanställd personal ska ha 

med sig i ryggsäcken återfinns den personliga lämpligheten samt någon form av 

relevant utbildning.  

En person som ska arbeta inom LSS – boendet bör kunna hantera människor och ha 

ett handikapp medvetande samt besitta en stor öppenhet för att vilja lära sig. 

Förmågan att kunna lyssna in, känna av och bemöta människor på olika funktions 

nivåer bedöms vara av stor vikt. Personligheten bör präglas av lugn, tålmodighet och 

inte av forcerande, stressig karaktär. Något som också nämns är kunskaper och viljan 

att lära sig om olika funktionshinder och dess betydelse för den enskilde individen då 

nämns framförallt neuropsykiatriska funktionshinder.  

Informanterna får frågan om vad de tycker sig eventuellt saknas kunskapsmässigt hos 

nyanställd personal. 

En informant svarar: ” Ofta tror folk att arbetet är något annat än vad det är och det 

ter sig skrämmande, de slutar snabb. Vi har en hög omsättning av personal de som blir 

kvar blir kvar länge men många kommer och vänder, det är inte bra för brukarna” 

(brukare= de personer som bor enligt insatsen LSS på boendet). 

Andra kunskaper som ofta saknas är medicinska och teoretiska kunskaper inom 

funktionshinderområdet. Handikappmedvetandet, begåvningsnivåkännedom för höga 

eller felaktiga krav ställs på den enskilde personen. Det behövs mer specifik kunskap 

inom metoder, pedagogik, psykologi, neuropsykiatri samt social kompetens. 

Informanterna berättar om hur komplicerat det kan bli om man arbetar utifrån ett 

visst arbetssätt ur pedagogisk synvinkel och en person inte följer det man har bestämt i 

en individuellplan. Problemen blir främst för den enskilde brukaren men även inom 

personalgruppen uppstår konflikter. 
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Kunskaper inom det unika specifika handikappet brukaren har är av yttersta vikt då 

komplikationerna och även spekulationer om vad som är vad kan skapa problem för 

brukaren och även konflikt i personalgruppen. 

Något som alla informanter lyfter fram är de rent praktiska göromålen som det ofta 

saknas kunskaper i som matlagning, hygien, städning, tvättning och mycket mer av 

praktiskt arbete som förekommer i ett hem. 

Informanterna berättar om personal som inte ens kan koka makaroner, än mindre laga 

näringsriktig kost från råvaror. Tvättning är något som skapar stora konflikter mellan 

personal när kunskapen brister. Sorteringen blir att allt åker i maskin på 60 grader eller 

så torktumlas alla kläder, resultatet är förstörda kläder vilket är olyckligt för den 

enskilde brukaren. Brukarna kan ha favorit plagg som är svåra att ersätta samt att 

ekonomiskt är det inte hållbart. 

Informanterna får avslutningsvis ge den egna åsikten om lämplig utbildning för arbetet 

inom LSS – boende. 

En informant ger det entydiga beskedet att Barn – och fritidsprogrammet är bra, 

informanten gick det och tycker att denne klarat sig bra. 

En informant anser att Barn- och fritidsprogrammet, förmodligen är bra men det 

saknas specifika kunskaper inom funktionshinder området. 

Två informanter anser att en mix av Barn – och fritid samt Vård – omsorg kanske 

skulle ge den matnyttighet man behöver för att arbeta inom LSS – boenden. Då man 

anser att både hälso- och sjukvårdsbiten samt pedagogiken är likvärdiga komponenter i 

det dagliga arbetet. 
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5.3 Arbetsförmedlings studie: 

Bevakning av annonser av lediga arbeten i hela landet, under perioden februari- april 

2012 gav resultat på 60 lediga arbeten inom boende formen LSS. 

Krav på utbildning fördelade sig på följande vis: 

Omvårdnad, vårdlinje, omvårdnadsprogram inriktning psykiatri eller funktionshinder 

32 stycken. 

Barnskötare, pedagogiskutbildning, barn- och fritidslinje el program 

18 stycken 

Adekvatutbildning 

12 stycken 

Ej angivna utbildningskrav 

3 stycken 

Differensen på antalet 60 arbeten 65 utbildningar beror på resultat att fem stycken 

utbildningskrav kunde läggas på två ställen som en kombination av vård- och 

omsorgsprogrammet eller adekvat utbildning som anses likvärdig. 

Övriga krav som ligger på topplistan är: 

1. Körkort 

2. Datorkunskaper 

3. Svenska i tal och skrift 

Beskrivs som krav i mer än hälften av annonserna och förekommer som ett alternativ 

eller i kombination med varandra. 

Önskvärda kunskaper som beskrivs i annonserna är: 

Kunskaper om autism, Asperger, neuropsykiatriska funktionshinder och intellektuella 

funktionshinder. 

Kunskaper inom praktiska göromål som städning, matlagning, tvätt m.m. 

Kunskaper om pedagogik då specifikt tydliggörande pedagogik. 

Personliga egenskaper som beskrivs och efterlyses är en lista som är lång och oftast 

mycket dominant i plats annonserna de flesta tydliggör också att dessa personliga 

egenskaper är avgörande i valet till tjänsten. 
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Ett urval av den långa listan är de vanligaste förekomna personliga egenskaper som 

ansvarskännande, samarbetsvillig, självständighet, flexibilitet, lyhördhet, intresse av 

människor, initiativrik, positivt tänkande, öppen för nya ideer, systematisk, 

strukturerad, lugn, pålitlig, gott hjärta, social kompetent, kommunikativ och empatisk. 
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6. Diskussion 

Vilken gymnasieutbildning ska Anna välja? 

Hur ska man jämföra programmen med branschens krav? Hur blir Anna 

anställningsbar? 

Anna har en dröm om vad hon vill arbeta med. Hon drivs av ett brinnande intresse för 

människor med funktionshinder. Anna längtar efter att få börja arbeta direkt efter 

avslutad utbildning. Anna känner att hon har familjen och släkten i ryggen som stöttar 

henne i sitt val. 

Anna får mycket information men inget tydligt svar. Båda programmen känns 

relevanta om man ser till det som informanterna i branschen efterfrågar och 

socialstyrelsens rekommendationer. Arbetsgivaren efterfrågar i hög grad 

vårdutbildning som ligger inom Vård och omsorgsprogrammet, men lägger till 

kunskapsönskan i form av personliga egenskaper och kunskaper inom specifika 

områden som ingår i Barn och fritidsprogrammet. 

Det finns ingen tydlig skillnad i respektive programmål som entydigt skulle besvara 

frågan och ge ett tydligt besked att det ena programmet är bättre än det andra för att 

Anna ska nå sina drömmars mål. 

Det verkar som de valbara kurserna för att få yrkesutfallet inom LSS – boendet har 

närmat sig varandra och det kan vara så att när gymnasiereformen GY11 har fått fram 

sina elever kan skillnaderna på platsannonserna var helt utjämnade i efterfrågan. 

Går man Barn och fritidsprogrammet läggs valbara kurser för att få yrkesutfallet LSS – 

boendet in som utgår från mer vård och omsorgsinriktning. Går man vård och 

omsorgsprogrammet läggs valbara kurser att få yrkesutfallet LSS – boende in som 

riktar sig mot pedagogik. 

 

Likheterna är större än skillnaderna mellan programmen. En skillnad som 

utkristalliseras är att branschen önskar praktiska hemhusålls kunskaper och det hittar 

jag bara som mål inom Vård- omsorgsprogrammet. 
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Det ter sig troligt att Anna är aningen mer anställningsbar efter genomgånget Vård och 

omsorgsprogram men får vara beredd att vidareutbilda sig för att möta 

kunskapskraven. Anna är anställningsbar efter att gått Barn och fritidsprogrammet 

men har en aning mindre antal arbeten att söka på. då önskan ligger i majoritet på 

Vård- och omsorgsprogrammet i plats annonserna. Det är sen upp till Anna att hon 

kan påvisa sina specifika kunskaper. De personliga egenskaperna verkar också ha en 

avgörande betydelse i anställningsbarheten. 

 Branschen ter sig vilja ha både det ena och det andra som ligger inom båda 

programmens mål.  

Intervjuerna inom branschen visar tydligt att kunskap är viktigt. Informanterna 

berättar om saker som kan skapa problem för den enskilde brukaren samt ofta 

personal konflikter.  

En sådan sak som de praktiska göromålen visar hur viktigt det är. Om personalen inte 

kan tillgodose näringsriktigheten i kosten vem ska då göra det? Det ingår i uppdraget 

att beakta alla områden för den enskilde personen för att den ska kunna leva ett 

fullgott liv.                                                   

Det ter sig som att utbildningen både på Barn– och fritidsprogrammet samt Vård- och 

omsorgsprogrammet följer stigen av socialstyrelsens rekommendationer för vilka 

kunskaper som krävs av personal som är verksamma inom LSS- boenden. 

Intervjuerna visar att önskad kunskap hos personal som anställs följer de kriterier 

socialstyrelsen pekar ut som viktiga komponenter hos en anställd inom LSS- boenden. 

Branschen berättar om att när utbildning finns är också kunskaperna där, men 

problemet verkar ligga på att flertalet medarbetare är outbildade vilket inte är en del av 

denna undersökning. Det problemet ligger inom en annan dimension av utforskning. 

Kunskaper om funktionshinder är viktigt men kanske lika viktigt att kunskaper om 

utveckling och det friska finns. Hur ska personalen kunna skilja det annorlunda om 

kunskap om det vanliga inte finns? För att se det sjuka bör man veta det friska. För att 

kunna se vad som är funktionshinder bör personalen känna till den ”normala” 

utvecklingen.  
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Sandell pratar om en gymnasieskola som bygger på en individuell önskan och ett 

individuellt behov. Resultatet blir en individanpassning och alla ungdomar likaså Anna 

är hänvisade till egna val och beslut. 

Min roll som lärare kan se ut att jag ska kunna påtala och visa olika delar av samspel 

mellan människor. Samspel för lärande och utveckling. 

Som lärare kommer jag att behöva hålla mig uppdaterad med senaste tekniken, 

branschens utveckling, förändringar i lagar samt forskningen inom mitt område. En 

lärare bör finna vägar att nå fram till eleverna genom lyssnande och samtal ett socialt 

samspel.  

En tanke man slås av är att körkort är av så stor betydelse. Kanske något för 

gymnasieskolorna att ta fasta på då man kan tänka sig att flera yrken inom området jag 

tänker då främst på hemtjänst gruppen också har vanligt krav på körkort för 

anställningsbarhet. 

Det skulle vara intressant och göra studien efter GY 11 har haft full genomslagskraft 

och man får resultaten i hand av hur det blev. Vad anser branschen om den nya 

utbildningen har det slagit ut enligt deras inledande önskemål i Framtidsvägen? 
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8. Bilagor 

 

    BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

       Vård- och omsorgsprogrammet: 

Examensmål i sin helhet enligt skolverket 

  ”Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som 

förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad 

och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård 

och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja 

deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som 

betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur 

biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa 

och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika 

ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. 

Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och 

förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt 

sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet 

till delaktighet och inflytande. Eleverna ska också utveckla förståelse för människors 

olika behov och förutsättningar. Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att 

diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik 

som råder inom yrkesområdet. 

Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska 

därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser. 
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Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, 

eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och 

komplex information till patienter och andra brukare. Ett rikt och nyanserat språk är 

dessutom ett redskap för reflektion och lärande. Kunskaper i språk ökar möjligheterna 

att kommunicera med patienter och andra brukare samt att arbeta i andra länder. 

Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska. 

I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. 

Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa. 

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som 

förekommer inom området, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska 

uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska 

uppgifter. Dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, 

estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, ergonomiskt och 

hälsofrämjande. 

Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och 

omsorgssituationer samt att se konsekvenser av handlingsalternativ är viktigt inom 

yrkesområdet. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga till detta liksom 

deras kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Utbildningen kan även 

förbereda för eget företagande inom området. 

Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vårdens och omsorgens historiska 

utveckling. Med detta som grund och med stöd av aktuell forskning ska eleverna 

utveckla förmåga att kritiskt granska invanda rutiner och kunna föreslå förändringar 

som innebär ökad kvalitet inom verksamhetsområdet. 

Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, 

psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika 

arbetsförhållanden. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en 

yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en 

arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets 

villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.” 

(Skolverket 1) 
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BILAGA 2 (antal sidor: 2) 

       Barn- och fritidsprogrammet: 

Examensmål i sin helhet enligt skolverket 

 

  ”Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller 

vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och 

friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser 

som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att 

utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar 

för. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera 

och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. 

Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av 

hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och 

arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen för att förebygga arbetsskador och 

för att främja god hälsa. 

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, 

samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat 

förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla 

människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att 

särskilt utveckla dessa förmågor. 

Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt 

ska vara centralt i utbildningen. Kunskaper om grundläggande demokratiska värden 

och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är viktiga i de 

verksamheter som utbildningen förbereder för. Genom utbildningens betoning på 
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möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera 

sociala och kulturella frågor. 

Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med 

människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att eleverna utvecklar ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Eleverna ska också utifrån kunskaper om människors 

lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika 

levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. 

Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl 

självständigt som i samarbete med andra. De ska också utveckla kunskaper i att 

planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på 

individnivå. 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga och kreativitet för 

att kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. Elevernas medverkan vid val av 

arbetsformer och innehåll i studierna har därför en särskild pedagogisk innebörd. 

Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en 

yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en 

arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets 

villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.” 

(Skolverket 1) 
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BILAGA 3 (antal sidor: 1) Intervjufrågor 

Vad har du för gymnasial utbildning? 

Har du någon efter gymnasial utbildning? Berätta 

När ny personal anställs här på din arbetsplats vilken kunskap förväntar du dig att 

personen redan besitter? Berätta 

Om du har märkt något som du i flera fall brister kunskapsmässigt vad skulle det då 

vara? 

Om du helt skulle få bestämma vilken grundutbildning anser du att en person behöver 

ha för att vara anställningsbar här på din arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 
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