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Sammanfattning

På gymnasiets omvårdnadsprogram görs inom vissa kurser APU (arbetsplatsförlagd

utbildning). Denna utgör ofta hälften av tiden i kursen och utgör därmed en stor del av

betygsunderlaget. Min frågeställning är om killar bedöms efter samma kriterier som tjejer

under sin APU. Har handledarna lika höga förväntningar på killar som på tjejer från

omvårdnadsprogrammet och anser de att detta påverkar bedömningen?

Uppsatsen är kvalitativ och intervjuer har gjorts med 4 handledare. Deras svar har sedan

analyserats utifrån tidigare forskning och genusperspektivet har belysts utifrån Yvonne

Hirdmans genusteori.

Det framkom i studien att handledarna anser sig bedöma killar och tjejer likt men att de har

lägre förväntningar på vad killarna ska prestera, i alla fall i början av APU:n.

Nyckelord: arbetsplatsförlagd utbildning, bedömning, förväntningar, genussystem, handledare
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1 Inledning

Arbete inom vårdsektorn har historiskt sett varit en kvinnodominerad arbetsplats. Således har

också eleverna på omvårdnadsprogrammet mestadels varit tjejer. Sedan några år tillbaka har

antalet killar på omvårdnadsutbildningen i vissa kommuner ökat något. I en av kommunerna

berodde detta på att man gjorde om utbildningen så att den består av olika profiler. En av

dessa profiler har lockat killar och tjejer som vill bli brandmän, poliser, kriminalvårdare och

ambulanssjuksköterskor. I dessa klasser är det ofta hälften killar och hälften tjejer vilket

historiskt är ovanligt för omvårdnadsprogrammet. Dessa killar ser omvårdnadsutbildningen

som en bra grund då den är yrkesförberedande och dessutom ger högskolebehörighet. Inom

omvårdnadsprogrammet, som för alla yrkesförberedande program på gymnasiet, ingår

arbetsplatsförlagd utbildning (APU).

När antalet killar på omvårdnadsutbildningen ökat har diskussioner förekommit om att

killarna på omvårdnadsprogrammet kan ha en lättare väg på sin APU. Bara de är snälla,

trevliga och tar hand om disken så tycker handledarna att de är jätteduktiga. Syftet med denna

uppsats är att genom en intervjustudie se om det finns stöd för misstanken att man som

handledare under APU, medvetet eller omedvetet, har andra krav och förväntningar på eleven

om denna är kille? Väger handledaren in i sin bedömning att eleven är kille och har

handledaren lägre förväntningar på vad en kille skall prestera inom vårdyrket än vad en tjej

skall prestera? Påverkar detta handledaren när denna skall bedöma eleven? Förväntar sig

handledaren av en kille att han ska ta samma initiativ till att bädda, städa och tvätta

vårdtagaren som handledaren förväntar sig av en tjej? Är det så att kraven är lägre? Om det

visar sig vara så att handledarna bedömer killar efter andra kriterier så påverkar detta sen det

betyg som eleven får i kursen där APU:n ingår. Kursansvarig lärare sätter betyg och då är

bedömningen efter APU:n en stor del av det betyget. För mig som blivande omvårdnadslärare

är det av största vikt att handledarna gör en korrekt och relevant bedömning av eleverna under

deras APU.

Yrken inom omvårdnad har som nämnts historiskt varit en kvinnodominerad arbetsplats och

så även de utbildningar som ger arbete inom vård och omsorg. Olofsson & Schånberg (2000)

beskriver sjuksköterskeyrkets könsfördelning och min bedömning är att det ser ut ungefär på

samma sätt bland undersköterskor. I den utsträckning killar väljer sjuksköterskeyrket så är det

en mycket liten andel, 5-8 %, som väljer att arbeta med allmänsjukvård. De män som väljer
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att arbeta som sjuksköterskor arbetar till stora delar administrativt eller inom den mer tekniska

sjukvården som intensivvård, operation och ambulanssjukvård.

De kvinnor som arbetat länge i denna organisation är de kvinnor som nu är handledare för

killarna på omvårdnadsprogrammet. Många handledare är kvinnor i 50-60 års åldern som är

uppväxta i en annan generation än dessa killar. Om de enbart utgår från sig själva skulle det

kunna innebära olika krav och förväntningar på killar och på tjejer.

När det gäller alla ämnen i skolan och betyg så klarar tjejer det uppställda målet för betyget

godkänd betydligt bättre än killar. Tjejer får också högre andel VG och MVG än killar. Detta

gäller alla ämnen utom idrott. Största könsskillnaderna finns i språk. De minsta

könsskillnaderna finns i teknik, matematik och de naturvetenskapliga ämnena (Törnlund,

2003).

1.1 Syfte och frågeställningar

Genusordningen i samhället är djupt rotad i oss. Samtidigt är det något som förändras över tid

och från plats till plats och något som byggs upp när vi människor samverkar med varandra i

olika sociala processer (Connell, 2003). Om då fördelningen mellan män och kvinnor på en

arbetsplats förändras borde också synen på manliga och kvinnliga arbetsuppgifter och

specifika egenskaper förändras. Är förväntningarna hos dessa handledare och blivande

arbetskamrater desamma när det gäller killar och tjejer nu när antalet killar på

omvårdnadsprogrammet ökat? Syftet med denna uppsats är att ta reda på om dessa handledare

under APU bedömer killar utifrån andra kriterier än tjejer. Med utgångspunkt i detta syfte vill

jag få svar på följande frågor:

- Är det ett hinder eller en fördel att vara kille på omvårdnadsprogrammet? Vilken är

handledarnas syn på detta?

- Anser handledarna att de har samma förväntningar och krav på killar som på tjejer

från omvårdnadsprogrammet?

1.2 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa min litteraturgenomgång till att innehålla svenska källor då det gäller

handledning och genus inom vården. Detta på grund av att utbildningssystemet inom
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vårdsektorn och hierarkin inom vården inte ser likadan ut i Sverige som i övriga Europa eller

USA. Jag använder mig konsekvent av ordet elev när det gäller studerande på gymnasiet,

även om vissa studier och viss litteratur använder ord som student då dessa studier är gjorda

på högskolenivå. Jag använder killar om manlig elev och tjejer om kvinnlig elev. När det

gäller de intervjuade handledarna så benämner jag dessa som kvinnlig handledare och manlig

handledare.

Det finns en hel del litteratur skrivet i ämnet handledning. Handledning är ett stort begrepp.

Dels är det den typ av handledning som bedrivs inom ramen för yrkesutbildningar i Sverige.

Det talas även om handledning då det handlar om olika yrkeskategorier som behöver stöttning

i olika situationer de ställs inför, ex chefer går i handledning för att hantera de olika

påfrestningar det innebär att vara chef. Det finns handledning i relationen lärare - student när

man som elev ska göra ett arbete i skolan eller en uppsats som denna så har man en

handledare som har synpunkter på arbetet i syfte att föra det framåt. Polis, sjukvårdspersonal

och räddningstjänst har handledning för att hantera reaktionerna efter en svår olycka eller

dylikt.

När det gäller den typ av handledning som denna uppsats handlar om så finns det en del

skrivet om handledning av lärarstudenter och av sjuksköterskestudenter. Jag använder mig en

del av det material som är skrivet om sjuksköterskestudenter men väljer att göra det i

begränsad omfattning då dessa handledare har en högskoleutbildning och det har inte de

handledare som min uppsats handlar om. Detta bör man ha med vid en jämförelse.

Sjuksköterskorna har också en annan maktposition i yrkeshierarkin på grund av sin

akademiska examen samt ett större ansvar på arbetsplatsen.

Några svenska uppsatser har skrivits tidigare om bedömningsproblematiken kring APU, men

dessa är gjorda inom Hotell-och restaurangprogrammet samt inom Sjömansskolan. Jag har

inte hittat någon uppsats som är gjord med inriktning på omvårdnadsprogrammet och som

berör APU och bedömning eller genusperspektivet.

När det gäller genusforskningen inom denna studies problemområde så finns en uppsats från

Högskolan i Halmstad som handlar om hur manliga sjuksköterskor upplever sin yrkesroll. I

denna uppsats refereras det till ett antal avhandlingar inriktade på manliga sjuksköterskor som

är gjorda tidigare men inga som är inriktade på undersköterskor. Det finns även en del
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avhandlingar och uppsatser om hur det är att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats. I

övrigt är de uppsatser som gjorts med genusperspektiv inriktade på patient/klient rollen. Det

är logiskt att dessa uppsatser är gjorda med sjuksköterskeperspektivet då det är den egna

professionen som studeras och undersköterskor saknar denna akademiska förankring. Men

eftersom jag inte hittar forskning på undersköterskan i handledningssituationen eller i ett

genusperspektiv så är liknande studier på sjuksköterskor det närmaste jag kan komma.

Det finns en uppsats med inriktning på undersköterskor som jag refererar till i studien och det

är den som Storm (2005) har skrivit. Denna handlar om upplevelsen av att vara i minoritet på

en arbetsplats.

1.3 Uppsatsens disposition

Efter en kort inledning och presentation av uppsatsens frågeställningar och syften i kapitel 1

går jag in på teoretisk anknytning och tidigare forskning i kapitel 2. Detta kapitel inleds med

en genomgång om handledning inom ramen för detta arbete samt ett avsnitt om bedömning.

Jag presenterar sedan genusforskningen inom vården samt Hirdmans genusteori. I kapitel 3

presenteras metod och genomförande samt lite resonemang kring uppsatsens validitet och

reliabilitet. I kapitel 4 presenteras resultatet och analys av detta. Diskussionen i kapitel 5 har

jag valt att dela upp i metoddiskussion och resultatdiskussion. Detta för att ha möjligheten att

diskutera dessa områden på ett tydligare sätt. Slutligen i kapitel 6 en slutsats. Därefter

referenslista och bilagor i form av intervjuguide, informationsbrev och en sammanställning av

intervjuerna.

2 Teoretisk ansats och tidigare forskning

Under denna rubrik presenteras den forskning som är gjord på området handledning och som

är relevant för denna uppsats. Jag beskriver vad som är viktigt i handledarrollen och vad som

är viktigt när det gäller bedömning. Jag tar upp genusforskning och omvårdnadshistorik som

är relevant för denna uppsatsens frågeställning och syfte. Till sist Hirdmans genusteori som är

den teoretiska ansatsen i resultatanalysen.

2.1 Handledning

Alla som läser omvårdnadsprogrammet har som en del i utbildningen APU. Inom

omvårdnadsprogrammet genomförs denna inom äldreomsorgen, äldreboende och hemtjänst,
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inom handikappomsorgen samt på sjukhuset, inom somatisk vård samt eventuellt inom

psykiatrin. Eleven har en handledare från arbetsplatsen och följer denna person under ett antal

veckor. Under APU:n får eleven besök av en lärare från skolan då elev, handledare och lärare

sitter ner och pratar om hur praktiken fungerar. Handledaren fyller i slutet av praktiken i ett

bedömningsformulär som eleven tar med sig tillbaka till skolan.

Bedömningsformuläret från skolan är gjort utifrån de mål som Skolverket har fastställt ska

uppnås inom respektive kurs. Målen för kursen står tydligt och klart beskrivna i

bedömningsformuläret. Handledaren får fylla i utifrån vilken grad eleven klarat att uppnå

dessa mål. Det står inte i form av betyget godkänd, väl godkänd, mycket väl godkänd, utan

om eleven klarar att utföra en uppgift med handledning eller självständigt. Denna bedömning

vägs in när kursansvarig lärare sätter betyg i kursen. I vissa kurser utgör APU hälften av tiden

i kursen och är således en betydande del av kursen och därmed också av betyget.

I programmålen för omvårdnadsprogrammet från Skolverket står följande:

”Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgör en viktig del inom

omvårdnadsprogrammet och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelse

av de skilda kunskapsområden som ingår i utbildningen. Detta lägger också en grund för

fortsatt lärande och utveckling av förmågan att hantera mänskliga relationer i vård och

omsorg”(Skolverket, Omvårdnadsprogrammet Gy 2000:15, s 10) Vidare skriver Skolverket

i kursplanen för kursen omvårdnad följande: ”Utbildning i omvårdnad bygger på tanken att

praktisk färdighet och teoretisk förståelse är sammanflätade i en oskiljaktig enhet där

kunskapsbildning utvecklas i ett sammanhang. Det innebär att fältstudier och

arbetsplatsförlagd utbildning är en förutsättning för att uppnå kunskap, förtrogenhet och

färdighet i ämnet” (Skolverket, Hämtat 2009-01-04 kl:12.05).

Lauvås och Handal (2001) skriver också att teoretisk undervisning som sker utanför den miljö

där den ska användas, det vill säga i skolan, aldrig kan bli samma sak som praktisk övning på

arbetsplatsen där uppgiften ska utföras.

Vad som i detta arbete avses med handledning är det som Lauvås och Handal (2001) har

preciserat som den yrkesinriktade handledningen. Med den avses de praktiska moment som

finns både i grundutbildning och i vidareutbildning, framförallt i form av praktikperioder på

en arbetsplats. Med yrkeshandledning menar de också handledning efter avslutad utbildning
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med kollegor eller person från annan yrkesgrupp med eller utan handledarutbildning.

Handledarutbildningen menar Lauvås och Handal är så viktig att det är så stor skillnad mellan

en handledare med handledarutbildning och en handledare utan handledarutbildning att man

nästan kan prata om två helt olika verksamheter. Skolverket (1998) fastslår detsamma i sin

rapport ”Arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan”. De konstaterar att

handledarutbildning är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för att handledning under APU

ska bli bra. Dessutom behövs det kontinuerliga handledarträffar. De handledare som inte har

fått handledarutbildning har dålig kunskap om kursmål, hur skolan arbetar samt vad som ingår

i elevens utbildning.

Kraven på handledaren är att denna ska ge APU-eleven förutsättningar att utveckla sin

yrkesroll. Eleven ska få hjälp att skapa en identitet och utveckla kompetens för yrket. De

teoretiska kunskaperna hos handledare och elev är i många fall likvärdiga men eleven har

sannolikt de nyaste och färskaste kunskaperna. Skillnaden är att handledaren har använt

teorierna i praktiken och integrerat dem. Handledaren har därför en annan relation till

teorierna än vad eleven har (Selander & Selander 2007). Lauvås och Handal (2001) betonar

vilken viktig och omfattande uppgift handledningen har i spänningsfältet mellan teori och

praktik. De har preciserat tre syften med handledningen:

- eleverna ska bli väl förtrogna med yrket och få en struktur i arbetet

- eleven ska få hjälp att studera yrkets praxis och få fördjupad teoretisk förståelse

- handledaren ska skapa ett behov hos eleven att söka efter mer teoretisk kunskap

Det är alltid handledarens ansvar att eleven får största möjliga utbyte av praktiken och det är

alltid handledarens ansvar att förstå eleven och inte tvärtom. (se Lauvås & Handal, 2001 och

Jenner, 2004).

Handledarna har många gånger en uppfattning om ett antal grundkunskaper som eleven

förväntas ha och utgår från dessa ramar i sin handledning. Handledaren tar sin utgångspunkt i

yrkeskraven och börjar där som om alla började från samma punkt. Erfarenheter visar att det

är lätt att handledare försöker övertala eller påverka eleverna så att elevernas åsikter

överensstämmer med handledarnas egna åsikter (Lauvås & Handal, 2001).

Jenner (2004) skriver i sin bok, ”Motivation och motivationsarbete i skola och behandling,

om relationen mellan elev och pedagog”, att grunden i det pedagogiska mötet är relationen

mellan pedagogen och eleven eller klienten. Det gäller inte enbart vid långvariga relationer
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utan relationen skapas redan vid första mötet. Ansvaret för att det skapas en fruktbar relation

är alltid pedagogens. I APU-situationen blir handledaren pedagogen och relationen mellan

denna och eleven är alltså grunden för att deras arbete ska fungera. Eleven är beroende av

handledaren i flera avseenden. Handledaren är alltid i maktposition, dels i makt av sin

kunskap och också i form av att denna är på sin egen arbetsplats som denna är mer bekväm

med än vad eleven är. Dessutom gör handledaren en bedömning av eleven som ligger till

grund för betyget som sedan eleven får på hela kursen (se Grönquist, 2004 och Jenner, 2004).

2.2 Kunskap och bedömning

När det gäller bedömning under APU så har Carmnes (2000) skrivit en rapport utifrån

sjuksköterskors och arbetsterapeuters erfarenheter av detta. Många elever i den studien kände

att bedömningen var godtycklig och ibland på lösa grunder. Olika kriterier och mål tolkades

och bedömdes på många olika sätt både när det gällde innehåll, nivå och betydelse. Carmnes

menar att begreppen måste få tydligare innebörd så att språket blir gemensamt,

bedömningskriterierna måste göras tydligare och handledarna behöver utbildning.

Rolf (1991) beskriver att när det gäller bedömning inom praktiska yrken handlar den ofta om

den ”tysta kunskapen”. Även Korp (2003) konstaterar att handledaren ofta har svårt att

precisera vad de grundar sitt beslut på, men kan ändå bedöma om eleven utfört en

arbetsuppgift bra eller inte. Detta kallar Korp för den ”tysta kunskapen” eller ”kunskap i

handling”. Bedömaren kan inte alltid redovisa bedömningskriterierna precis men det betyder

inte att bedömningskriterierna är dåliga utan kan vara både relevanta och precisa. Det handlar

ofta om yrkeskunskap. Rolf (1991) har i boken Profession, tradition och tyst kunskap,

beskrivit forskaren Michael Polanyis, som var filosof, teori om den professionella kunskapens

tysta dimension. Han menar att den tysta kunskapen är personlig och sammanför människans

upplevelser, känslor och intressen. Han menar att tyst kunskap uppkommer genom erfarenhet

eller genom mästerlärlingsförhållandet. Huvudsyftet med denna teori är att förstå att vi kan ha

kunskap utan att ha bevis för den. Den tysta kunskapen finns med i den yrkesmässiga

utvecklingen av handlingsberedskap, denna kunskap kan inte alltid verbaliseras men kan visa

sig i handlingen. Denna kunskap förutsätter reflektion. Rolf refereras i Lauvås och Handal

(2001) och menar då att det är bättre att prata om tyst kompetens än om tyst kunskap. Detta

för att man också refererar till föreställningar, värderingar, känslor, attityder och färdigheter

när man talar om den tysta kunskapen. Lauvås & Handal menar att den ”tysta kunskapen” är
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sådan yrkeskunskap som sällan kan uttalas eller göras tillgänglig för den okunnige. Denna

yrkeskunskap är en personlig kunskap. Lauvås och Handal väljer att kalla den tysta

kunskapen för ”införstådd kunskap” då de menar att det rör sig om kunskap som vi har ett så

nära förhållande till att vi knappt är medvetna om att vi har den.

När det handlar om kunskap beskriver Lindberg (2003) de två huvudsakliga perspektiven på

detta, nämligen de som Piaget och Vygotskij står för. Piaget står för att det är individen som

står för det aktivt meningsskapande och det sociala förstås som en aspekt av det individen

upplever. Det är inifrån individen som kunskap skapas. Vygotskijs utgångspunkt är att

individuell utveckling, skapandet av kunskap, inte kan förstås om man inte kopplar det till

individens sociala sammanhang, utvecklingen sker i samspel med andra. Vygotskij beskrev

också den ”proximala utvecklingszonen” som är de inlärningsmöjligheter som novisen, det

vill säga eleven, har av experten, handledaren, på yrkesområdet (se Lauvås & Handal, 2001

och Lindberg, 2003).

När det gäller yrkeskunskap så säger Lindberg (2003) att yrkeslärare skiljer på yrkeskunskap

och skolkunskap. Med yrkeskunskap menas att individen utvecklar sitt yrkesmässiga omdöme

genom praktik på arbetsplatsen. Eleven lär sig yrkets innehåll, språk och jargong. Med

skolkunskapen menas det man teoretiskt lär sig i skolan som en grund för sin yrkeskunskap.

En stor del av yrkeskunnandet och yrkesspecifika kunskaper förväntas att eleven förvärvar i

arbetslivet.

2.3 Vad menas med genus?

Begreppet genus (engelska gender) är latinskt och kan översättas med slag, sort, släkte eller

kön. Gender översattes sen till svenskans genus (Hirdman, 2003). Redan på 60-talet

introducerade psykiatrikern Robert Stoller begreppet gender. Han arbetade med transsexuella

och behövde en term för att skilja deras uppfattning av sig själva och deras biologiska kön.

Ordet genus blev alltså en mycket enkel gränsdragning mellan kropp och själ (Thurén, 2003).

I början av 80-talet började ordet genus användas inom den feministiska forskningen i

Sverige. Tidigare hade genus bara förekommit inom språkläran (Hirdman, 2003).
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Genusforskningen bedrivs på flera nivåer: för individen, som en aspekt av den egna

personligheten, på det kulturella planet som metaforer, tankefigurer och på det sociala som

princip för organisation av arbete och beslutsprocesser (Thurén, 2003).

Mycket forskning kring genus fokuserar på skillnaderna mellan manligt och kvinnligt.

Connell (2003) menar att genus framförallt handlar om de sociala relationer inom vilka

individer och grupper agerar och att med fokus på relationerna kan man komma bort från att

jämföra kvinnor och män. Det finns många olika mönster när det gäller genus, bland annat

män som har makt över män, detta kan inte förklaras med skillnader i manligt och kvinnligt.

Genus handlar enligt Connell om hur samhället förhåller sig till människokroppen och vad

detta får för konsekvenser i våra liv. Genus skapas genom sociala processer.

Kroppsliga skillnader och deras sociala effekter beskriver Connell (2003) som egenskapernas

dikotomi. Kvinnor förväntas ha en uppsättning egenskaper och män en annan. Kvinnor antas

vara omvårdande och känslosamma medan män antas vara aggressiva och rationella,

analytiska. Detta är ofta till männens fördel då kvinnor inte anses kunna bli chefer för att de

inte är tillräckligt analytiska och aggressiva. Flera studier som Connell refererar till visar dock

att män och kvinnor är psykologiskt mycket lika och många av de egenskaper som tillskrivs

män och kvinnor, pojkar mer analyserande, flickor sämre självförtroende, visar sig vara en

myt.

2.4 Genusforskning inom vården

Så sent som under mitten av 40-talet mottogs inte män på sjuksköterskeutbildningen i

Sverige. Svensk sjuksköterskeförening skrev vid denna tid ett yttrande om detta med

innebörden att män bara passade inom psykiatrin. Från och med 1948 fick män dock söka sig

till sjuksköterskeutbildningen men det var inte många män som sökte (Eriksson & Strömberg,

red.2006).

Först 1964 gjordes en utbildningsutredning och denna var den första som uppmärksammade

könsproblematiken. Nu diskuterades om männen skulle utföra samma arbetsuppgifter som

kvinnorna inom omvårdnadsyrket. Man konstaterade också att det var viktigt med män i

sjukvården och då inte bara högst upp i hierarkin i form av läkare och chefer. Dock är det

fortfarande så att männen finns främst på de tekniska avdelningarna. Operation i Umeå hade
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1995 18,5 % manliga sjuksköterskor att jämföra med kirurgens vårdavdelning på samma

sjukhus som hade 1,5 % manliga sjuksköterskor. Statistik visar också att endast 30-50 % av

alla elever som lämnat ett yrkesinriktat program arbetar inom yrket 3-5 år efter avslutad

utbildning (Olofsson & Schånberg, 2000).

Jorfeldt (2004) har i sin studie ”Att utbilda sig till sjuksköterska - Ett genusperspektiv på

lärares och studenters beskrivningar av utbildningen” intervjuat manliga och kvinnliga

sjuksköterskor och manliga och kvinnliga lärare i omvårdnad vid vårdhögskolor i att utbilda

sig till sjuksköterska. Hon kommer fram till att männen ofta väljer bort den patientnära

omvårdnaden och att de förväntas ta ökat ansvar för tekniska delar av vården. Det

framkommer av studien att omvårdnaden är ett kvinnodominerat fält både i praktiken och

inom forskningen. Vidare konstaterar hon att männen har svårare med de nära relationerna till

vårdtagaren, både då det gäller kommunikation med att ta de jobbiga samtalen och med de

nära omvårdnadshandlingarna. Männen i studien menar att de saknar de förmågor till nära

relation som deras kvinnliga studiekollegor har naturligt för att de är kvinnor. Eriksson och

Strömberg (2006) har i sin bok med mycket forskning som beskriver hur män i vården går in

på intimitetsgränser som fortfarande betraktas som förbjudna. Gränsen för vad som är tillåtet

och inte är skör för män och det är lättare att det kan anses oanständigt eller opassande när

män utför nära omvårdnad än när kvinnor gör det. Dessa känslor och rädslor från vårdtagare

och personal är socialt och kulturellt nedärvda och kanske därför män söker sig ifrån de

omvårdande avdelningarna och till mer akutsjukvård.

Bergh (1995) har gjort en studie om männens situation inom hemtjänsten. Han kommer fram

till liknande resultat. Här är det kvinnans norm som gäller. Vårdbiträdena tycker inte att

männen är till någon nytta och många män får göra typiskt ”manliga” uppgifter som att laga

rullstolar och droppande kranar istället för omvårdnadsuppgifter. Vårdbiträdena förväntar sig

inte att männen har samma kunskaper och färdigheter om hur ett hem ska skötas. Om han

lyckas får han beröm medan det förutsätts att de kvinnliga vårdbiträdena ska kunna de husliga

sysslorna. Männen är inte heller välkomna som vårdbiträde eller undersköterskor hos alla

vårdtagare. Storm (2005) har gjort en liknande uppsats om hur män upplever det att arbeta

inom äldreomsorgen. Den studien visade att männen upplevde sitt yrkesval som positivt och

såg minoritetsproblemen som en möjlighet. Männen i studien betraktas inte som fullgoda

medarbetare, detta menar författaren kan vara ett resultat av en lång kvinnotradition inom

yrket. Vidare visar uppsatsen att männen inte behöver anpassa sig till de kvinnliga normer och
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värderingar som gäller inom yrket utan är eftertraktade just för sina egna normer och

värderingar. Männen skapar ett eget omsorgsarbete som skiljer sig från kvinnornas.

Som flera gånger nämnts har omvårdnaden historiskt varit kvinnornas domäner. Det har visat

sig att männen många gånger särbehandlas positivt. Männen lyfts fram på arbetsplatsen och

hittar ofta genvägar i karriären där de drar fördel av att de är män. Därmed drar männen fördel

av den i samhället rådande genusordningen och de förväntningar som ställs på dem utifrån det

enda faktum att de är män. Män och kvinnor har olika villkor och förväntningar på sig på

många områden, både i och på samhällsnivå. Arbetsmarknaden är också fortfarande starkt

könssegregerad (Eriksson & Strömberg 2006). Ulfsdotter-Eriksson (2006) konstaterar att det

sker en intern könssegregering inom vården, som följer de i samhället rådande

genusmönstren, då män söker sig bort från nära omvårdnad och söker sig till mer akutinriktad

sjukvård. Jorfeldt (2004) konstaterar dock att männen känner sig tryggare än kvinnorna i sin

kommande yrkesroll som sjuksköterskor. Ekstrand (2005) beskriver hur männen i hans studie

undviker att använd yrkestiteln sjuksköterska som framstår som feminin och kallade sig

sjukskötare istället, trots att denna titel inte finns. Detta för att stärka det maskulina i sin

yrkesidentitet. Jorfeldt (2004) menar att det är nästan oförenligt att som man leva upp till de

förväntningar som ställs på individen som man och de som ställs på identiteten som

sjuksköterska. Attityderna i samhället måste ändras och om den man som verkligen är

intresserad av omvårdnadsämnet kunde bortse från kulturella och samhälleliga genusnormer

och inte ha dessa som måttstock och norm, så kunde omvårdnadsyrket vara ett bra yrke för

män.

2.5 Hirdmans genusteori

I Sverige är det framförallt historikern Yvonne Hirdman som arbetat med genusbegreppet

(Thurén, 2003) och resultatanalysen i denna uppsats kommer att kretsa mycket kring hennes

teorier om genus.

Antropologen Gayle Rubin myntande 1975 begreppet ”sex/gender system”. Begreppet

”gender” var inte problematiserat men tillsammans med sex bildade det en enhet. Biologiskt

kön och kulturellt kön i ett och samma begrepp. Denna begreppsdefinition tycks gälla inom

antropologin där begreppet ”gender” står för både könsroll och socialt kön. ”Gender” är ett
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begrepp som man använder för att skilja kultur från biologi där ”gender” är det tillskapade

(Hirdman 2007).

I alla samhällen finns det enligt Hirdman (2007) en genusordning. Detta är alla de

föreställningar om vad kvinnligt och manligt är på en viss plats vid en viss tid. Detta ger

föreställningar om vem som gör vad, vem som bestämmer och hur vi uppfattar oss själva och

andra. Detta får konsekvenser inte bara i sexualitet och familjeliv utan också på utbildningen,

arbetsplatsen och inom politiken (Vetenskapsrådet, 2005). Hirdman (2003, 2007) menar att

denna genusordning upprätthålls av vad hon kallar genussystem. Hirdman menar att kvinnligt

och manligt inte är medfött utan något som skapas och delar in människor i genussystem.

Detta genussystem är en ordningsstruktur av kön och grundläggande för alla sociala ordningar

i samhället både ekonomiska och politiska. Genussystemet är uppbyggt på två

logiker/principer som är grundläggande för detta sätt att tänka. Den första är dikotomin,

isärhållandet av det kvinnliga och manliga. Isärhållandet har sin grund i föreställningar om

vad som är manligt och kvinnligt. Kvinnligt och manligt bör enligt denna princip inte blandas.

Isärhållandet finns överallt, både fysiskt och psykiskt och påverkar den ordning som råder i

samhället när det gäller vilka platser, sysslor och egenskaper som är det ena eller andra könets

område. Isärhållandet ser olika ut vid olika tidsepoker. Viktigt att påpeka menar Hirdman är

att platser, sysslor och egenskaper kan vara båda könens. De kan, även om de inte är det.

Den andra logiken är hierarkin där mannen är normen. Mannen är människan som är

normaliteten och kvinnan är det avvikande, undantaget. Detta att mannen anses vara norm gör

honom överordnad och kvinnan underordnad. Denna norm är djupt kulturellt nedärvd och ses

som en självklarhet. Det finns överallt i vår vardag, som att brandmän är män och kvinnan

som väljer att vara brandman blir avvikande från normen.

I varje samhälle upprättas mellan män och kvinnor vad Hirdman (2007) kallar genuskontrakt.

Bildandet av dessa genuskontrakt och upprätthållandet av isärhållandets logik sker genom

reproduktionsprocesser som Hirdman grundar på Habermas lära. Dessa är kulturell

överlagring, social integration och socialisering. Hirdman översätter detta till genussystemets

förståelseram på följande sätt:

 kulturell överlagring är de uppfattningar vi har om hur relationen mellan man och

kvinna bör vara. Detta kallar Hirdman för idealtypsrelationen.
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 sociala integrationsnivån: denna nivå är den outtalade arbetsdelningen som finns

mellan män och kvinnor och hur män och kvinnor förhåller sig till varandra på en

strukturell nivå till exempel kvinno- respektive mansdominerade yrken och

löneskillnader mellan män och kvinnor.

 socialiseringens nivå eller individnivån är hur vi skapas på individnivå redan som

små.

Exempelvis pojkar ska inte gråta. Genuskontrakten är således konkreta föreställningar om hur

vi ska vara mot varandra, vem som gör vad, vilket språk som är tillåtet, vilka kläder vi anser

att män respektive kvinnor ska ha. Dessa kontrakt ärvs i generationer från mor till dotter och

från far till son.

Ulfsdotter-Eriksson (2006) påpekar också att genuskontrakten kan skilja sig åt mellan klasser

i samhället som har olika krav på kvinnligt och manligt. Detta kan ha betydelse på

arbetsmarknaden då människor ur olika sociala sammanhang har olika svårt att bryta och

förändra genusstereotypa mönster, exempelvis ifråga om yrkesval. Storm (2005) konstaterar

att genusordningen tycks gälla även inom organisationer där kvinnor är i majoritet och hade

kunnat ändra på denna som inom vårdyrket.

Connell (2003) kritiserar den tanken som Hirdman har att genus bygger på kontrast och

dikotomi. Oftast syftar då genus på den kulturella skillnad som finns mellan kvinnor och män

och som ursprungligen kommer från den biologiska uppdelningen i hanar och honor.

Connells invändningar mot denna dikotomi är att människor inte lever i två angränsade

världar utan i samma värld. Om teorin bygger på skillnader och det inte finns några skillnader,

så innebär det att det inte finns något genus. Dikotomin tar inte med de skillnader som finns

mellan kvinnor och kvinnor och mellan män och män. Slutligen menar Connell i sin kritik att

teorin inte tar hänsyn till processer som sker utanför individen.

Jag har bedömt att Hirdmans teorier passar bra i denna studie. Hennes tankar om isärhållande

och underordning är enligt min uppfattning relevanta för sjukvården. Hirdmans genuskontrakt

ger möjlighet att beskriva handledarnas syn på killar och tjejer i vården.

3 Metod

Denna uppsats har den vetenskapliga riktningen mot hermeneutiken. Den hermeneutiska

tolkningens syfte är att hitta en gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, 1997).
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Uppsatsen är en tolkning av de intervjuades svar och en tolkning utifrån min förförståelse.

Inom hermeneutiken är det svårt att bevisa vad som är sanning men också svårt att bevisa att

något är fel. Det är upplevelsen som tolkas och denna kan aldrig dömas som rätt eller fel av

någon annan än personen som uttrycker känslan/tanken (Thurén, 1993).

Metoden har varit intervjuer. Jag har intervjuat fyra handledare. De har alla haft flera

omvårdnadselever, både från ungdomsgymnasiet och från vuxenutbildningen och alla har

genomgått handledarutbildning. Med tanke på studiens syfte blev valet av metod kvalitativ

forskningsintervju istället för att välja en kvantitativ metod. Intervjuerna har varit i form av

halvstrukturerad intervju då syftet var att få beskrivningar och tolka svaren ur den

intervjuades synvinkel i syfte att förstå det beskrivna fenomenets mening. Den

halvstrukturerade intervjun består av ett antal teman och därefter eventuella följdfrågor. Det

finns då möjlighet att under intervjuns gång ändra frågornas form och ordning om det faller

sig så i intervjusituationen (Kvale, 1997). Frågorna har varit med låg standardisering och har

inte tagits i samma ordning vid alla intervjuer (Trost, 2005).

Enkät tror jag inte skulle ge mig svar på mina frågeställningar då jag vill ha möjligheten att

ställa följdfrågor och få förtydliganden. Vid enkät kan jag heller inte tolka in det kroppsspråk,

tonfall och funderingar över svar som handledaren har i intervjusituationen. Observation

måste ske under längre tid exempelvis genom att följa flera elever under deras APU och

dokumentera detta. Därefter får man göra jämförelser med de betyg eleverna fått efter

avslutad kurs. Det var inte rimligt inom tidsramen för detta arbete.

3.1 Urval

Urvalskriterierna för handledarna i uppsatsen var att de skulle ha god erfarenhet av att

handleda elever. Jag ville att de skulle ha varit handledare för minst 3 elever och de skulle ha

varit handledare för både killar och tjejer. De skulle helst ha genomgått handledarutbildning

då det i litteraturen beskrivs hur viktigt detta är för en hög kvalitet på handledningen ( se

Lauvås & Handal, 2001 och Skolverket, 1998) Tre av handledarna arbetar inom

äldreomsorgen och en inom handikappomsorgen och har valts ut utifrån att de varit

handledare för killar på omvårdnadsprogrammet HT-07 och HT-08.

De handledare som har elev under den period studien genomförs har exkluderats. Detta då det

ur etisk synvinkel inte känns rättvist mot de elever som är ute i APU nu, om dessa frågor
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aktualiseras för deras handledare mitt under pågående bedömning. Handledaren kanske då

reflekterar kring dessa frågor i den bedömning som den enskilda eleven ska få och jag vill inte

riskera att påverka enskilda elevers bedömning med frågeställningen i min uppsats. Därför har

handledare för intervjun valts utifrån de elever som redan gjort klart sin APU och där

bedömningen redan är gjord.

 Handledare 1 är en kvinna i 55-årsåldern som har arbetat i 15 år inom äldreomsorgen.

Hon gick handledarutbildningen 2002 och har haft mellan 10-15 elever. 3-5 av dessa

har varit killar.

 Handledare 2 är en kvinna i 35-årsåldern som arbetat som undersköterska i 15 år. Hon

har haft mellan 12-15 elever varav 4-5 killar. Hon arbetar nu inom

handikappomsorgen, daglig verksamhet men har tidigare arbetat inom äldreomsorgen.

Hon har gått handledarutbildning.

 Handledare 3 är en kvinna i 25-årsåldern. Hon har arbetat som undersköterska på

samma äldreboende sen hon blev färdig undersköterska i 3½ år. Hon har haft 3 elever

varav 2 killar. Hon har gått handledarutbildning.

 Handledare 4 är en man i 50-årsåldern som arbetat som undersköterska i 8 år. Han

arbetade dessförinnan inom handikappomsorgen som outbildad i 12 år. Han gick

handledarutbildning redan innan han utbildade sig till undersköterska. Han har haft 4-

5 elever varav 3 killar efter att han gått undersköterskeutbildningen. Han hade innan

dess cirka 15 elever.

3.2 Genomförande

Jag fick genom telefonsamtal handledarnas samtycke till att intervjua dem för denna uppsats.

Alla utom en handledare fick därefter ett informationsbrev skickat till sig angående hur

intervjun skulle gå till samt vilka etiska principer som gäller kring intervjun och hanterandet

av materialet (se bilaga). Den handledare som inte hann få brevet, på grund av att det var för

kort tid mellan telefonsamtalet då intervjun bokades och intervjutillfället, fick informationen i

brevet muntligt vid tillfället för intervjun.

Handledarna fick själva välja tid och plats för intervjun för att skapa så bra förutsättningar

som möjligt. Intervjuerna genomfördes under vecka 47-48, 2008 på handledarnas

arbetsplatser.
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I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer så har de intervjuade blivit tillfrågade

om det går bra att intervjuerna spelas in på band. Handledarna fick skriftlig information om

att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras helt efter arbetets slut.

Handledarna fick information angående att det inte kommer att kunna härledas vem som sagt

vad i studien, vilka de är eller vilken deras arbetsplats är. De har fått information i samma

brev om att de inte behöver svara på alla frågor om de inte vill samt att de när som helst har

rätt att avbryta intervjun.

Jag valde att göra fyra intervjuer. Det var vad som bedömdes rimligt inom tidsramen för detta

arbete. Min bedömning är att fler intervjuer inte hade gett mer uttömmande eller andra svar än

vad jag fått under dessa intervjuer. Trost (2005) beskriver vad som kallas lagen om avtagande

information. Med det menas att man som intervjuare känner att man inte kan få fram mer

information. Han skriver också att det bästa är att i förväg bestämma hur många intervjuer

man vill göra och fylla på med fler om det behövs. Min bedömning var att ett par intervjuer

till inte hade gjort någon skillnad på resultatet. Om antalet intervjuer hade mångdubblats hade

kanske andra svar framkommit men ett par intervjuer till hade sannolikt inte gjort någon

skillnad. Handledarna svarade ganska likt på mina frågor så samstämmigheten bland

handledarna är stor.

3.3 Validitet/Reliabilitet

De intervjuade har inte fått se frågorna i förväg men hade fått muntlig information om

uppsatsens syfte vid telefonsamtalet då intervjun bokades. Vid intervjutillfället fick

handledarna ytterligare en kort introduktion om bakgrunden till syftet och fick se att jag

använde videokamera (vid intervju 1 och 2) enbart till inspelning av ljudet eller bandspelare

(vid intervju 3 och 4). Detta kallar Kvale (1997) att den intervjuade får en orientering före

intervjun.

Antalet intervjuer är förstås för litet för att kunna dra några allmängiltiga slutsatser utan

kommer endast att vara representativt för den intervjuade gruppens uppfattning. Jag kan efter

detta arbete inte dra några generella slutsatser av handledares syn på bedömning av killar

inom omvårdnadsprogrammet utan endast slutsatser utifrån vad dessa handledare har svarat

och vad dessa handledare anser i frågan. Med metoden intervju får jag fram vad de

intervjuade själva har för uppfattning om hur de bedömer killar respektive tjejer. Det kan
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också tänkas att det är deras önskan om hur de vill bedöma som kommer fram i svaren och

inte hur de faktiskt bedömer. Svaren blir subjektiva då handledarna samtidigt bedömer sig

själva när de svarar på dessa frågor. Min egen erfarenhet med ganska många år inom

vårdyrket kan påverka både i intervjusituationen och i tolkningen av svaren. Det kan också ha

ökat min förståelse för hur de intervjuade svarar och resonerar.

3.4 Analys och bearbetning av intervjuerna

Analys och bearbetning har skett enligt de tre steg som Trost (2005) beskriver. Först steget är

att samla in data, det vill säga göra intervjuerna. Direkt i anslutning till intervjuerna skrevs

dessa ut ordagrant och steg två, analysen påbörjades. Jag funderade över vad som sagts,

kroppsspråk, nyanser i språket och så vidare. Till sist tolkades intervjuerna utefter den

litteraturgenomgång som gjorts före intervjuerna.

4 Resultat och Analys

Redovisningen av resultatet har jag delat in i olika kategorier utifrån syftet för uppsatsen.

Huvudfrågan i syftet är om handledare under APU bedömer killar utifrån andra kriterier än

tjejer. Underkategorierna är handledarnas syn på killar i vården, om handledarna anser att det

är ett hinder eller en fördel att vara kille inom vården och förväntningar och krav på killar på

omvårdnadsprogrammet. Jag har valt att redovisa underkategorierna först och till sist

huvudfrågan då denna är övergripande och kan analyseras först när de andra frågorna är

redovisade. Resultatet redovisas i löpande text med analyserna varvat med resultat från

intervjuerna i texten. För att undvika felaktiga tolkningar av de intervjuades svar använder jag

mycket citat från intervjuerna.

Samtliga handledare har gått handledarutbildning och de är alla överens om att de har haft

nytta av denna. Det är framförallt i frågan om bedömning som handledarna anser att den är

betydelsefull. Två av handledarna påpekar vikten av att veta hur utbildningen ser ut nu, vilka

krav som ställs på eleverna, vad de får och inte får göra under APU:n och vilka kurser de läst

på skolan när de kommer till APU:n. Detta stämmer väl överens med det som Lauvås och

Handal skriver om handledarutbildning. De menar att det är helt avgörande för om

handledningen blir bra om handledaren har handledarutbildning eller inte (Lauvås & Handal

2001). Skolverket slår också fast i sin utredning att det är just de saker som handledarna
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nämner som man får bra kunskap i genom handledarutbildningen, kursmålen, hur skolan

arbetar samt vad eleverna har läst tidigare (Skolverket, 1998).

4.1 Handledarnas syn på killar i vården, är det ett hinder eller fördel?

Handledare 2 säger innan jag hunnit ställa första frågan att man automatiskt tänker att killar är

annorlunda, att de ska vara tekniska och tar för givet att de ska fixa de tekniska problem som

uppstår. Hon menar att hon nog har detta hemifrån, att hon ropar på en kille när ett tekniskt

problem uppstår. Detta resonemang visar på de förutfattade meningar vi har om manligt och

kvinnligt och som kommer fram i Berghs (1995) och Storms (2005) studier. Detta stämmer

också väl överens med det som Hirdman (2007) menar med genuskontrakt som är de normer

och regler som gäller för manligt och kvinnligt i bland annat arbetslivet, vem som ska göra

vilken arbetsuppgift.

Samtliga handledare är överens om att det är positivt med fler killar i vården och på

omvårdnadsprogrammet och att killarna kan ha fördel av detta. Det är absolut inte ett hinder

att vara kille säger samtliga handledare. Handledare 1 tvekar lite med svaret men svarar till

slut att det är positivt. Handledare 2 säger:

”man blir väldigt uppskattad som kille”.

Alla handledare utom den manliga (handledare 4) säger att det blir bättre stämning i

personalgruppen med fler killar, inte så mycket skitsnack och kackel och att det blir en annan

jargong. De menar också att vårdtagarna uppskattar att det är killar på arbetsplatsen då de

talar samma språk, det blir andra skämt än med bara tjejer. Handledare 2 betonar det positiva

med att männen är starkare rent fysiskt.

”killarna här kan stötta när någon brukare blir utåtagerande… vi har en kille här ibland och

det räcker att han visar sig så lugnar de ner sig. Han har sån pondus, bara genom att han

visar sig får han respekt”.

De kvinnliga handledarna är överens om att killar i vården får göra mer tekniska

uppgifter vilket stämmer väl med det Jorfeldt (2004) kom fram till i sin studie. Men den

manliga handledaren (handledare 4) upplever det inte så.
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”nej, jag är så oteknisk så mig ropar dom inte på ändå…Alla gör saker olika men det har

inte att göra med om man är kvinna eller man utan personen”

När det gäller de intima omvårdnadsuppgifterna så är det enstaka vårdtagare som inte vill bli

duschad av en man, aldrig motsatsen att en man inte vill bli duschad av en kvinna. Handledare

4 har alltid känt att det varit positivt för honom att vara kille och han har alltid arbetat med

mycket killar. Han ser inte vården som en kvinnodominerad arbetsplats men påpekar att han

är medveten om att det är så på de allra flesta arbetsplatser inom vården. Där han idag arbetar

är det 14 killar vilket han tror är unikt. Han ser inte vårdyrket som manligt eller kvinnligt men

tycker sig se en skillnad sen han började inom vården för 23 år sedan.

”OK jag fick hjälpa till med lite tyngre grejor men annars var det: gör inte det, det fixar vi.

Jag slapp vissa grejor. Men så är det inte nu, det har skett en förändring”

Den positiva särbehandling av killar som tas upp i litteraturen (se Eriksson & Strömberg 2006

och Ulfsdotter-Eriksson, 2006) kan skönjas här. Killar är så populära att de ibland slipper

vissa uppgifter och får mycket positiv feedback. Handledare 4 upplever att detta har ändrat sig

sen han började i vården för 23 år sedan, men hans arbetsplats har en stor andel män.

Handledare 4 säger också att de inte har några konflikter på arbetsplatsen och härleder det till

att det är så varierande personalgrupp. Från 30 år och uppåt, killar och tjejer. Det enda

negativa som nämns under intervjuerna är att killar inte alltid får göra allt med vårdtagarna

och det är negativt för dem. Detta att killar inte får göra allt, framförallt intimitetsvård, med

vårdtagarna tycks vara det område som fortfarande är tabu för killarna i vården. Detta hänger

starkt samman med de genussystem vi är uppväxta inom och som är kulturellt nedärvda

(Hirdman, 2007). Här syns en av de reproduktionsprocesser, sociala integrationsnivån, som är

grunden för den outtalade arbetsfördelning som finns mellan kvinnor och män, vilka

arbetsuppgifter det anses att män respektive kvinnor ska utföra. Det kommer sannolikt att ta

generationer att ändra på dessa genussystem men desto fler killar i vården och desto fler

genuskontrakt i samhället som luckras upp desto mer vedertaget blir det att killar och tjejer

tillåts göra samma sak.

Både Bergh (1995) och Storm (2005) tar upp i sina studier att män inte ansågs vara till

någon nytta i vården och att männen inte betraktades som fullgoda medarbetare. I

intervjuerna säger handledarna sig inte ha denna uppfattning men, som diskuteras mer
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längre fram, de har lägre förväntningar på killarna i vården. Är inte detta då ett uttryck

för det som Storm beskriver att man inte ser männen som fullgoda medarbetare?

Handledarna säger att de tycker det är positivt med fler killar i vården och kanske har

det skett en förändring när det gäller synen på killar i vården.

Handledare 4 säger att det inte förekommer så mycket skitsnack på hans arbetsplats och

frågan är om han tar avstånd från det skitsnack som finns, som respondenterna i Storms

(2005) studie gör eller om det inte finns något skitsnack på hans arbetsplats? Detta gör

isåfall den manliga handledarens arbetsplats ganska unik. Respondenterna i Storms

studie ger uttryck för att de tänker på vad de säger och att de inte ger sig in i samtal med

sina kvinnliga kollegor om de inte bjuds in. Kan det vara av denna anledning som

kvinnor upplever att det blir mindre skitsnack om det finns män på arbetsplatsen, för att

männen inte deltar i skitsnacket?

När det gäller killar som studerar på omvårdnadsprogrammet så är handledarna överens om

att de inte kan se någon skillnad på killar och tjejer utan att det isåfall handlar mer om

personligheten hos eleverna. Handledare 1 minns hur det var när det började arbeta killar

inom omvårdande yrken. Hon säger:

”Det vet man ju då när det började killar då fick de knappt gå in till dem. Men det får de ju

nu, nu har de vant sig vid det.”

Handledare 1 avser med dem, de vårdtagarna som bor på äldreboendet. Hon menar också att

en del äldre tycker det är genant om en kille i 15-16 årsåldern ska hjälpa dem. På följdfrågan

om de någon gång tycker att det är genant att en tjej i 15-16 årsåldern ska hjälpa dem är svaret

att så har det aldrig varit. Historiskt har det varit kvinnor inom vården så det problemet har

aldrig uppstått. Detta resonemang känns igen från de studier som jag tar upp inom ramen för

denna uppsats. Både Jenner (2004) och Bergh (1995) skriver om att män inte får utföra den

intima omvårdnaden i samma utsträckning som kvinnorna. Dessa föreställningar är socialt

och kulturellt nedärvda och detta kan vara en av orsakerna till att män söker sig bort från

omvårdnadsområdet (Eriksson & Strömberg, red, 2006).
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På frågan om vilka egenskaper som är viktiga hos en elev är svaret sympatiska, nyfikna, bra

människosyn, förstå att det är människor de arbetar med, hjälpsam, ta egna initiativ och ha

”blicken” för arbetet.

”Att man kan se det här att man kan sätta sig och prata med dem, spela lite kort.”

(handledare 4)

Att ha ”blicken” för arbetet tolkar jag som den tysta kunskap eller tysta kompetens som

både Rolf (1991) och Korp (2003) talar om. Att se vad som ska göras utan att någon har

berättat det och göra det utan uppmaning. Detta är kompetens och kunskap som är svår

att benämna och sätta ord på men som handledaren ser finns där.

Handledare 2 tycker inte att eleverna behöver kunna så mycket teoretiskt men ska ha viljan att

lära sig. Hon menar också att det är viktigt att eleverna har lite distans i början och håller sig

lite i bakgrunden första tiden på APU:n. Handledare 1 säger att en del killar och tjejer inte är

intresserade alls och går omvårdnadsprogrammet för att de har kommit in, men att de inte är

motiverade och det är då svårt att handleda dem.

4.2 Förväntningar och krav på killar från omvårdnadsprogrammet

Samtliga handledare säger när de får frågan att de har samma förväntningar och krav på killar

som på tjejer. De tycker att killar och tjejer ska göra samma sak och har samma förväntningar

även när det gäller de husliga sysslorna. Handledare 3 säger:

” nej, tycker jag har samma förväntningar men tänker att killarna inte är lika bra på att göra

det rent och snyggt till exempel. Man får säga det till dem. Kanske inte gör lika mycket på

eget initiativ… Det här kringpysslet har de inte riktigt men annars är det bra. Haft det lite

svårt i början ibland, men bara man visar dem så.”

Handledare 3 säger också:

”Jag blev jätteförvånad på han som kom från gymnasiet och bara var 16 år och jag tänkte vi

skulle ta det lite lugnt i början. Han var så ung och det var hans första praktik. Men han var

jätteduktig och gjorde allting.”
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Av ovanstående svar och under intervjun tolkar jag det som att denna handledare uttrycker

lägre förväntningar på killar än på tjejer. Hon har uppfattningen att killarna inte är lika bra på

att hålla rent och snyggt och har denna uppfattning med sig när hon får en ny elev. Hon

uttrycker också att hon blev jätteförvånad över att den kille hon haft från ungdomsgymnasiet

var så duktig, den förväntningen fanns inte på honom från början.

Handledare 2 säger:

” Då när du sa att du skulle undersöka om det var skillnader så tänkte jag, ah, gör jag

skillnad bara för att det är killar, har jag större förväntningar i köket av en tjej? Hjälper jag

killen mer i köket bara för att det är en kille? Men jag har rannsakat mig själv och det gör

jag inte.”

Frågar vidare till handledare 2 om hon tror att detta är en generationsfråga och hon svarar då:

” Ja det tror jag att det kan vara just i hemtjänsten och omsorgen så tror jag killarna måste

visa mer än vad en tjej behöver att de kan, att de vågar, mer än vad en tjej behöver. Killen

måste vara mer framåt för att få chansen”.

Här tänker sig handledare 2 in i en annan situation och konstaterar då att hon tror att killar i

hemtjänsten måste visa mer vad de går för än vad tjejer behöver. Handledare 2 har arbetat

inom denna verksamhet förut och kanske är det dessa erfarenheter hon ger uttryck för. Detta

stämmer väl överens med resultaten i Storms (2005) studie. Männen måste visa mer vad de

kan och att de kan göra arbetsuppgifter på rätt sätt.

Handledare 1 säger att hon inte har lika höga förväntningar på killarna i början av APU:n men

har det sen, efter någon vecka. Hon säger att det kan vara att de gör fel i början och att man

måste visa dem.

”Jag vet det var en kille som skulle rulla upp håret och han rullade åt fel håll såna grejor

men sen är det ju bara att rätta till.”

Hon betonar också att hon tycker man ska hjälpas åt, att man inte kan gå undan från städ, disk

och tvätt bara för att man är kille. Detta resonemang får anses vara självklart då man arbetar

på samma arbetsplats under samma förutsättningar och med samma arbetsuppgifter.
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Handledare 1 är den enda som medger att hennes förväntningar är annorlunda på en kille. Hon

säger att en kille behöver mer guidning i början för att göra rätt. Vad som är intressant är om

rätt är rätt på hennes sätt eller rätt på arbetsplatsen. Killens sätt kan ju vara lika rätt. Vad som

också är intressant är om killarna är duktiga för att de lärt sig göra på rätt sätt (handledarens

sätt), för att de visar sin vilja att lära sig eller för att de faktiskt lärt sig något och visar det.

Storms (2005) studie visar att kvinnorna lärt sig utföra vissa uppgifter efter ett visst mönster,

till följd av lång historia i yrket och lång tid av hemarbete. Vissa kvinnor kontrollerar då att

männen utför arbetsuppgiften på rätt sätt, det vill säga hennes sätt, som har blivit norm för hur

något ska utföras. Hirdmans (2007) teori om hur vi präglas på den sociala integrationsnivån

om vilka arbetsuppgifter som är kvinnliga och manliga kan skönjas här.

Handledare 4 påpekar att killarna fixar allt, även de husliga sysslorna och inte är rädda för att

ta i. Det är intressant att han som man tycker detta. Ser han med andra ögon på vad som ska

göras? Han kanske inte heller gör det här kringpysslet som handledare 3 pratar om. Det är

kanske så att hans måttstock på vad som är husliga sysslor är annorlunda än de kvinnliga

handledarnas syn på vad husliga sysslor är. Storms (2005) studie visar detta då det framkom

att männen inte la lika stor vikt vid att damma och städa som den kvinnliga

omvårdnadspersonalen. De ansåg att det ibland lades för mycket tid på städuppgifter och för

lite tid på vårdtagarna.

4.3 Bedömer handledarna killar utifrån andra kriterier än tjejer under APU:n?

Handledarna anser inte att de bedömer killar och tjejer olika. De tycker att man ska bedöma

efter samma kriterier och säger sig också göra detta. Vi arbetar på samma villkor och ska då

också bedömas efter samma villkor säger handledare 4. Detta får anses vara självklart.

Handledare 3:s kommentar är:

”Kanske man särbehandlar dom och så, det har jag inte gjort men…”

Jag tycker det är intressant att handledare 3 här reflekterar över att hon kanske särbehandlar

männen och sen i samma mening säger att hon inte har gjort det. Det finns en tanke hos henne

att så skulle kunna vara fallet.

Hirdmans (2007) första dikotomi, isärhållandet av det kvinnliga och det manliga, har rubbats

när fler killar kommit in i omvårdnadsyrket. Dikotomin finns överallt, platser och sysslor är
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kvinnliga och manliga och killarna är nu inne och blandar sig i detta område som varit

historiskt kvinnligt. Vanligtvis är mannen norm och det verkar vara så även inom vården trots

att kvinnorna varit i majoritet där. Storm (2005) skriver att genusordningen tycks råda även

inom vården trots att kvinnorna varit i majoritet. Storm konstaterar också att männen inte

behöver anpassa sig till den kvinnliga normen när de arbetar inom vården, antagligen för att

den manliga normen funnits där hela tiden trots att männen inte varit i majoritet inom

vårdyrket. Handledarna i denna uppsats ser inte någon skillnad i att bedöma killar och tjejer.

Beror detta på att killen är norm även inom vården och att trots att vården är kvinnodominerad

så råder samma genusordning och genuskontrakt här som i övriga samhället?

Däremot ser handledarna många svårigheter med bedömning av elever. Handledare 2 säger:

” det svåra är om man inte har fått grepp om personen så kanske man bedömer fel på grund

av att de är för tystlåtna eller att kemin inte stämmer”, ”det är jättesvårt att veta om

personen gör så för att jag tittar på eller om personen är sån, om personen spelar eller är

sån… Vi börjar 8.00 också kommer de ändå 8.10 med andan i halsen, alltså då utan en bra

förklaring och nästan varje dag. Då kan det inte bli en bra bedömning.”

På följdfrågan om vad som inte är bra när man inte får grepp om personen, vad det är som är

svårt svarar hon att det kan vara att personen känns burdus, inte riktigt har känslan för

människan och att man som handledare tänker

”ska denna jobba inom vården”?

Här är det den tysta kunskapen eller tysta kompetensen som visar sig. Handledaren har en

känsla, en uppfattning om att något inte är bra men har svårt att sätta ett konkret finger på vad

det kan vara. Denna kunskap beskrivs i litteraturen som ”kunskap i handling” och avser då

ofta praktiska yrken. Exempelvis muraren som kan se på en vägg om den är

fackmannamässigt gjord men kan inte exakt säga vad han grundar den uppfattningen på (se

Rolf, 1991, Lauvås & Handal, 2001 och Korp 2003). Lindberg (2003) talar om

yrkeskunskapen och det är den som handledaren här har och bedömer att eleven inte har.

Slutligen konstaterar handledare 2 att hon nog hade bedömt annorlunda om hon hade arbetat

inom äldreomsorg eller hemtjänst.
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” Jag hade nog bedömt annorlunda, tror jag, kanske, jag hoppas inte, om jag varit inom ren

omvårdnad. Jag kan tänka mig att jag gjort det omedvetet eftersom det är skillnad på

manligt och kvinnligt.”

Hirdman menar att vi skapas in i ett genussystem där vi lär oss vad som är kvinnligt och

manligt. Denna grundläggande ordningsstruktur av kön är grundläggande för alla sociala

ordningar i samhället. Det kan vara detta handledare 2 ger uttryck för här när hon reflekterar

över att hon nog hade bedömt olika på en annan arbetsplats. Det är intressant att hon

reflekterar över att hon omedvetet kanske hade bedömt på ett annorlunda sätt om hon varit på

en annan arbetsplats. Antagligen kan denna omedvetna bedömning ske även på den

arbetsplats hon är på idag. Handledare 3 tycker det är svårt att bedöma om eleverna tar egna

initiativ. Hon menar att detta är jätteviktigt för en bra bedömning. Handledare 2 är inne på

samma resonemang angående om en elev är tystlåten och inte vågar visa vad denna kan.

Kanske av rädsla för att göra fel. Handledare 2 brukar då ta ett steg tillbaka.

”Även om de är jätteduktiga så vågar de inte för att jag står där.”

Jenner (2004) tar upp hur viktig relationen mellan elev och handledare är för att det ska bli bra

handledning. Handledaren är ansvarig för detta relationsskapande och handledare 2 tolkar här

elevens osäkerhet och tar ett steg tillbaka. Handledaren är också i maktposition då eleven kan

känna sig som kontrollerad av handledaren då denna är närvarande.

Handledare 1 tycker det är svårt att bedöma eleven om de inte är motiverade. Hon menar

också att en del elever som går på omvårdnadsprogrammet inte är motiverade utan går där för

att de inte kom in på något annat. På frågan om det blir lättare eller svårare att bedöma eleven

ju fler elever man har tycker två av handledarna att det blir lättare då man får mer erfarenhet.

Handledare 2 tycker inte att det blir lättare utan är lika svårt varje gång. Hon tycker det är

svårt då man inte får grepp om eleven, när relationen inte stämmer. Detta kan självklart hänga

samman med den maktposition som handledaren har i form av att vara på sin egen arbetsplats

och i egenskap av bedömare (se Jenner, 2004 och Grönquist, 2004).

Vad som framkommit ur intervjuerna som ligger lite utanför syftet för denna uppsats är att

handledarna tar hänsyn till åldersfaktorn. De menar att man måste tänka på att eleverna från

ungdomsgymnasiet bara är 16 år och kan inte ställa så höga krav på dem, man kan inte
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förvänta sig lika mycket. Detta gäller både killar och tjejer. De ser skillnader mellan

vuxenelev och ungdomselev och att vuxeneleven ofta är mer motiverad och ofta har annan

arbets- eller livserfarenhet som de har nytta av under praktiken. Handledare 4 menar att man

måste tänka olika om det är en vuxenelev eller en ungdomselev. Många vuxenelever har mer

livserfarenhet och kanske också erfarenhet från något annat arbete. Han menar att man inte

ska jämföra elever men att de är så olika mogna och det är hur de utför arbetet som räknas.

Tidigare studier visar att handledare ofta utgår från samma punkt om ett antal grundkunskaper

som eleven förväntas ha och utgår från dessa ramar i sin handledning (Lauvås & Handal,

2001). Det är kanske just detta som dessa handledare inte gör när de menar att man måste ta

hänsyn till elevernas ålder och tidigare erfarenhet.

Jag tog upp frågan om handledarna fått någon utbildning om manligt och kvinnligt i något

sammanhang, under utbildningen, på handledarutbildning eller på arbetsplatsen men detta

hade ingen av dem fått. Mina intryck efter intervjuerna är att handledarna tidigare inte

reflekterat så mycket om manligt och kvinnligt på sin arbetsplats och vad detta eventuellt

betyder för arbetssituationen. Alla är väl medvetna om att de arbetar på en kvinnodominerad

arbetsplats men har inte tänkt eller reflekterat över vad det innebär när det kommer fler män i

vården och när kvinnliga och manliga normer och regler ska förenas. Kanske är det så att det

fungerar bra som det är och att man inte ska analysera det så mycket eller är det så att männen

drar fördel av detta och därför är nöjda med situationen som den är. Enligt handledarna i

intervjuerna så råder det ingen skillnad i bedömning under APU men förväntningarna när

killarna börjar är något lägre. Alla handledare utom en säger att killarna får mer tekniska

uppgifter på arbetsplatsen. Det är kanske så att alla är nöjda med att den könsuppdelning som

finns i övriga samhället även finns inom vården när fler killar börjar arbeta där. Det

genussystemet (Hirdman 2007) kan vi och det är det som har format oss som individer och då

är vi också bekväma med det. De genuskontrakt som finns mellan män och kvinnor finns i

hela samhället och då också på en kvinnodominerad arbetsplats. Genus skapas enligt Connell

(2003) genom sociala processer och dessa pågår ständigt på en arbetsplats. Det krävs

sannolikt generationer av integrering mellan manligt och kvinnligt för att dessa strukturer ska

förändras.
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5 Slutdiskussion

Jag väljer att dela upp slutdiskussionen i en metoddiskussion, där det belyses vad som kan ha

varit för- och nackdelar i föreliggande studie, och en resultatdiskussion där jag diskuterar det

resultat som framkommit.

5.1 Metoddiskussion

Syftet med denna uppsats var att undersöka om handledare under APU bedömer elever efter

andra kriterier om de är killar än om de är tjejer. Mitt val av intervju som metod var det som

kändes mest rimligt och mest relevant inom tidsramen för denna uppsats och för att om

möjligt uppnå syftet. Nu när uppsatsen är färdig kan jag konstatera att detta inte var den bästa

metoden för att undersöka om bedömningen mellan killar och tjejer skiljer sig åt. Handledarna

svarar med all säkerhet sanningsenligt men det är mycket svårt att bedöma om deras svar

stämmer överens med hur de verkligen bedömer eller om det är deras önskan om hur de gör

vid bedömning som kommer fram i svaren. Observation under lång tid och sedan genomgång

av killarnas och tjejernas betyg/omdöme/bedömning och jämförelse mellan dessa två

undersökningsmetoder tror jag är metoden man ska använda för att komma närmre sanningen.

Observation var dock uteslutet från början då detta kräver mycket tid och det förelåg inte

inom ramen för detta arbete.

Andra alternativ till denna uppsats kunde ha varit att använda sig av enkäter. Denna metod

valdes bort då jag inte anser att jag kunde få tillräckliga svar genom enkäter. Jag ville ha

möjligheten att ställa fördjupade frågor. Risken för bortfall är större vid enkäter och då får

man av den anledningen ett osäkert resultat.

När det gäller etiska överväganden så beskriver Kvale (1997) att studiens fördelar ska

överväga skaderisken för deltagarna. Det anser jag att denna studie gör, då det inte bedöms

finnas några etiska hinder för studiens genomförande. Deltagarna har inte utsatts för någon

skaderisk och deras identitet har inte röjts. Materialet har behandlats konfidentiellt och

förstörts efter att arbetet slutförts. Deltagarna har fått information om att när som helst få

avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga, vilket ingen av de intervjuade

gjorde. Ingen av handledarna i uppsatsen känner varandra eller känner till om varandras

deltagande i studien. De intervjuade kan därmed inte ha påverkat varandra genom att

diskutera frågorna sinsemellan. Däremot visste handledarna om frågeställningen och syftet
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några dagar innan intervjun ägde rum och kan då ha diskuterat med kollegor kring uppsatsens

frågeställning. Handledarna i studien är i skiftande åldrar och har varit färdiga

undersköterskor olika länge och också varit handledare olika många gånger. Detta kan ha

påverkat handledarnas svar. De yngre undersköterskorna har inte lika många

elev/handledarsituationer att relatera till som de som arbetat längre inom yrket. Handledare 4

hade dessutom varit handledare innan han blev färdig undersköterska och har därmed mycket

stor erfarenhet av handledarrollen.

Fyra undersköterskor valdes ut för intervju. Det kan ha påverkat studiens resultat att antalet

intervjuer var relativt litet. Möjligheten finns att fler intervjuer hade gett mer information och

därigenom ökat trovärdigheten på resultatet. Det är dock inte säkert att fler intervjuer hade

gett ett säkrare resultat. Min bedömning är att man måste jämföra bedömningar från

handledarna och betyg som eleven får för att nå ett säkrare resultat. Därför bedömde jag att ett

större antal intervjuer inte var till sin fördel i denna studie på grund av den tidsram som rådde.

Jag ville ha tillräckligt med tid för att analysera intervjuerna och ansåg dessutom att

svarsmättnad hade uppnåtts efter dessa intervjuer och att annan metod, som nämnts ovan,

isåfall skulle ha använts för att få fram trovärdigare resultat.

Jag gjorde en intervju per dag. Vid alla intervjuerna var det bara jag och den handledare som

intervjuades som var närvarande. Vi satt i ett enskilt rum och blev inte störda under

intervjuerna. Intervjuerna spelades in på band efter handledarnas tillåtelse och skrevs ut

samma dag som intervjun ägde rum. Detta är en fördel då intervjun är i färskt minne och det

är lättare att tolka eventuella nyanser i språket och dylikt. En handledare (3) kom in på sin

lediga dag, lite sen och stressad, och en handledare (2) hade glömt att jag skulle komma, hon

kom på detta när hon hörde mig i hallen. Dessa stressmoment kan ha påverkat deras svar i

form av att de kanske inte svarade lika utförligt på frågorna som de annars hade gjort.

När det gäller handledarnas svar på frågorna kan dessa ha påverkats av att jag i min roll som

blivande omvårdnadslärare är den som intervjuar. Jag kommer att hamna i situationen att jag

ska sätta betyg på de elever som handledarna i sin roll som undersköterskor och handledare

har bedömt och de kanske då inte vill säga rakt ut till mig att de bedömer olika. Detta

påverkar ju då min betygsättning. Jag kommer kanske inte att samarbeta med dessa

handledare specifikt men i min roll som blivande omvårdnadslärare kan jag ha påverkat deras

svar. Det kan vara så att handledarna vill försvara sin kår och sin yrkesstolthet som
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undersköterskor och därför ger mig ”rätt” svar på mina frågor. Handledarna bedömer även sin

egen insats när de svarar på mina frågor angående bedömning av elever. Vad de säger är

också ett betyg på dem själva och deras insats som handledare.

Min roll som ovan intervjuare kan också ha påverkat svaren. Jag har inte samma vana att

invänta svar och kanske ger jag vägledning i svaren för snabbt. Det kan också tänkas att

intervjumallen inte var optimal. Frågorna var ganska direkta på om handledaren anser sig

bedöma olika mellan killar och tjejer. Frågorna kanske skulle ha varit mer kring olika

situationer, hur handledaren bedömt ett visst agerande. Eller frågor kring vilka

egenskaper/kriterier handledarna tycker är viktiga hos killar respektive tjejer. Det kan också

tänkas att jag skulle gjort flera intervjuer med samma handledare vid flera tillfällen för att se

om man får samma svar. Ett alternativ kunde ha varit att intervjua handledaren om synen på

killar vid ett tillfälle och synen på tjejer vid ett annat tillfälle och jämfört dessa resultat med

varandra för att se om det fanns någon skillnad.

5.2 Resultatdiskussion

Resultatet av denna uppsats är att handledarna säger sig bedöma elever lika, vilket de anser att

de gör och naturligtvis också vill. Däremot säger de att förväntningarna skiljer sig åt mellan

killar och tjejer. Flera av handledarna säger att de har andra förväntningar på killar än på tjejer

i början av praktiken och att dessa ändras efter hand. Bedömningen i slutänden anser de då

inte sker på olika grunder utan efter samma kriterier. Jag kan dock konstatera att handledarna

på en direkt fråga om bedömning och skillnader mellan killar och tjejer svarar att det inte är

någon skillnad. Det är så här handledarna vill att det ska vara och de hoppas också att det är så

de gör och ger då detta svar. Om detta verkligen är sanningen vet jag inte efter denna uppsats.

Det är en sanning såtillvida att handledarna har svarat ärligt utefter sin tro och uppfattning

men om de undermedvetet, som handledare 2 antyder, bedömer annorlunda kan inte uteslutas.

Jag tror inte att någon medvetet skulle bedöma elever olika utan detta sker isåfall omedvetet

och på grund av de genuskontrakt och genussystem som Hirdman (2007) beskriver. Men om

förväntningarna är lägre som handledarna säger att de är, så ligger det nära till hands att även

bedömningen påverkas av dessa lägre förväntningar.

Flera handledare väger in åldersfaktorn i bedömningen och tycker att man måste tänka på att

eleverna bara är 16 år och kommer direkt från högstadiet. Handledarna tycker inte att de kan
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ställa lika höga krav på en ungdomselev som på en vuxenelev. Denna faktor hade jag inte med

i min intervju men det kan vara intressant för fortsatt forskning. Eleverna studerar efter

samma kursplaner och mål och bedöms utifrån samma betygskriterier. Om handledarna väger

in åldern i bedömningen kan detta påverka betyget. Det kanske är så att man måste ta hänsyn

till denna faktor. Det är kanske inte rättvist mot ungdomseleverna att bedöma dem efter

samma villkor som någon som är 10 år äldre eller mer? En äldre elev kan också ha erfarenhet

från tidigare arbete, både inom vården och andra branscher, och har också upplevt mer och

kan då ha fått mer erfarenhet som kan vara till nytta i vårdyrket.

Synen på manligt och kvinnligt är enligt många tidigare studier att männen inte tillåts göra

samma arbetsuppgifter som kvinnorna. Detta nämner även några av handledarna i mina

intervjuer som negativt för killarna i vården. Tidigare studier (se Bergh, 1995 och Storm,

2005) visar att män inte ses som fullgoda medarbetare och inte ansågs göra någon nytta inom

omvårdnadsyrket. Detta framkommer inte alls i denna studie. Handledarna i intervjuerna

menar att denna skillnad mellan män och kvinnor inte finns inom vården idag och frågan är

om det skett en förändring? Eller vill handledarna att det ska ha skett en förändring? Det är

positivt för killarna som går på omvårdnadsprogrammet om det är så att skillnaderna minskat.

En av handledarna minns hur det var när killarna började inom vården och knappt fick gå in

till vårdtagarna och menar att här har det ändrat sig. Håller våra genussystem på att luckras

upp? På fler och fler områden i samhället som historiskt varit manliga och kvinnliga kommer

det in kvinnor och män och detta gör att de genussystem vi är vana vid och som ärvts i

generationer bryts ner. Connell kritiserar Hirdmans teori med invändningen att kvinnor och

män inte lever i två avgränsade världar utan i samma värld och detta håller jag med om.

Hirdmans teori bygger på dikotomi, isärhållandet, och om detta isärhållande inte längre finns

så finns inte heller genus? Gränsen för vad som är manligt och kvinnligt håller kanske på att

ändras och vi kommer inte i framtiden vara lika stereotypa i vårt tänkande kring vad som är

manligt och kvinnligt. Synen på vad som är typiskt manligt och kvinnligt ändrar sig i alla

samhällen över tid. Detta skriver också Hirdman (2007). Den manlige handledaren i

intervjuerna säger också att han slapp vissa uppgifter för 23 år sedan då han började arbeta

inom vården men att det inte är så idag, för de killar som börjar inom vårdyrket nu. Detta är

positivt för könsmaktsordningen i samhället. En fundering är om detta gäller på alla

arbetsplatser inom vården eller om det är på den arbetsplats som den manlige handledaren

representerar då det arbetade många män där?
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Alla handledarna lyfter fram att det är positivt för stämningen på arbetsplatsen att det är fler

killar i yrket. Det blir en annan stämning och jargong på arbetsplatsen, inte så mycket

skitsnack som flera handledare uttrycker det. Detta är positivt med de genuskontrakt som

finns mellan män och kvinnor. Blandar man män och kvinnor så luckras gamla mönster upp

och detta har varit en positiv effekt av att få in mer killar i vården. Handledarna i denna studie

är överens om detta, därmed inte sagt att det är dålig stämning på andra kvinnodominerade

arbetsplatser.

Flera av handledarna påpekar att relationen med eleven är viktig och detta stämmer väl

överens med vad litteratur om handledning betonar (se Lauvås & Handal, 2001 och Carmnes,

2000). Det är i denna relation mellan elev och handledare som eleven ska utvecklas och det

gäller att hitta det som Vygotskij kallade den ”proximala utvecklingszonen” där elevens

inlärning blir optimal. Vygotskij menade också att det är i samspelet med andra som vi

utvecklas och lär oss något (Lindberg, 2003). Connell (2003) är inne på samma resonemang

när det gäller genus. Genus skapas genom sociala relationer och intressant är då om genus

förstärks eller försvagas i mötet mellan handledare-elev beroende på hur förhållandet ser ut.

Förstärks genuskontakten mellan en kvinnlig handledare och en manlig elev eller är båda

parter beredda att ändra sin syn på vad som är manligt och kvinnligt?

Andra viktiga egenskaper hos eleven som handledarna nämner är empati, god människosyn

och initiativ. Hur bedömer man empati och god människosyn? Har vi alla samma uppfattning

om vad god människosyn är? Forskning visar också att handledarna ibland tenderar att föra

över sina egna åsikter om hur något ska vara och dömer alla efter samma utgångspunkt

(Lauvås & Handal, 2001). Är det då handledarnas människosyn som är den rätta eller har man

talat igenom detta på arbetsplatsen? Eller är detta den tysta kunskapen som Rolf (1991)

beskriver? Korp (2003) skriver också om denna kunskap som kan vara svår att sätta ord på

men som finns där och som är något man lärt sig av erfarenheten i yrket. Kunskaperna som är

mer mätbara är inte lika viktiga. En handledare säger till och med att de inte är så viktigt med

de teoretiska kunskaperna utan det är de andra egenskaperna som nämnts som är avgörande

för om eleven får ett bra omdöme eller inte. Elevernas ansvarsförmåga när det gäller att passa

tider lyfts också fram som en viktig bedömningsparameter. En av handledarna har underkänt

en elev på detta, punktlighet, samt på att eleven inte var lyhörd.
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Handledarna säger att de tycker att man ska bedöma på lika grunder men säger detta med viss

tveksamhet i rösten. Är de osäkra på om de verkligen gör det? De intervjuade eleverna i

Carmnes (2000) rapport ansåg att bedömningen ofta var godtycklig och gjordes på lösa

grunder. Detta visar också hur otroligt svårt det är med bedömning både av teoretiska och

praktiska kunskaper.

Handledarutbildningens värde är alla överens om. Samtliga handledare ansåg att de haft nytta

av denna och litteraturen betonar hur viktigt detta är (se Lauvås & Handal, 2001 och

Skolverket, 1998). Inom ramen för handledarutbildningen hade det varit bra att ha en

diskussion om manligt och kvinnligt. Jag tror att det hade ökat insikten om problematiken att

prata om dessa frågor med handledarkollegor. Handledarutbildningen är också något man som

handledare skulle gå med jämna mellanrum, uppdatera sig regelbundet då skolsystemet,

betygskriterier och bedömningsunderlag ändras över tid. Jag tror också att handledare ute i

verksamheter hade behövt mer utbildning om hur skolans och skolverkets mål är uppsatta då

handledare ute i verksamheterna inte tänker i termer som kursmål och betygskriterier.

6 Slutsats

Syftet med denna uppsats var att ta reda på om det finns belägg för att killar bedöms utifrån

andra kriterier än tjejer under sin APU. Har handledarna samma förväntningar på vad en kille

ska göra under APU som på en tjej. Jag har delvis fått svar på mina frågor. Handledarna säger

att de inte har samma förväntningar på killarna i början men att de sen har det och bedömer

dem efter samma kriterier. De säger också att killarna är jätteduktiga i slutet och är lite

förvånade över detta. Däremot tror jag inte att jag fått fram hela sanningen när det gäller

bedömningen och att det behövs en större och mer jämförande undersökning för att ta reda på

detta. Handledarna svarar naturligtvis på hur de tror, hoppas och vill göra när det gäller

bedömning och flera handledare gör säkert också rättvisa bedömningar. Handledarna anser att

de gör bedömningen utifrån samma kriterier och det är positivt om handledarna reflekterar

och diskuterar bedömningen. Men eftersom handledarna säger att de har annorlunda

förväntningar på killarna så borde detta rimligtvis också påverka bedömningen. De

uppfattningar som vi har om manligt och kvinnligt är så djupt rotade i oss människor genom

generationer, att jag tror detta till viss del avspeglar sig i bedömningen när killar kommer in i

vårdyrket. Detta sker säkert omedvetet, om det sker, och kan inte bevisas om man inte gör en

större och mer observerande studie.
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Min insikt efter denna uppsats är att bedömning är otroligt svårt och har så många olika

synvinklar och kan tolkas på så många sätt. Jag har fått en fördjupad förståelse för hur

handledarna ute på APU-arbetsplatserna tänker som jag kan ha nytta av i min kommande

yrkesutövning som omvårdnadslärare. Uppsatsen har väckt många nya frågor och funderingar

om vad problematiken kring bedömning och APU ligger. En fördjupad studie om detta ämne

kanske hade kunnat öka kunskapen om hur handledarna bedömer eleverna som läraren sedan

betygsätter.

7 Fortsatt forskning

Denna studie har väckt många nya intressanta frågor som kan vara intressanta för fortsatt

forskning. Som jag tidigare nämnt hade det varit intressant att göra en djupare undersökning

inom ramen för syftet med denna studie som ovan nämnts. Det hade varit intressant att bredda

frågeställningen och ta in om det har någon betydelse om man är svensk eller invandrare,

äldre eller yngre. Har det någon betydelse hur könsfördelningen är mellan handledare och

elev? Försvagas eller förstärks genusordning, genussystem och genuskontrakt beroende på

vilket kön handledare respektive elev har?

Angående bedömning så är detta svårt både i teoretiska moment och i praktiska moment.

Handledarna gör denna bedömning efter 1-2 dagars handledarutbildning och naturligtvis en

del arbetslivserfarenhet. I Göteborg finns enligt en av handledarna en femdagarsutbildning för

handledare. Det hade varit intressant att undersöka om det är någon skillnad i dessa

handledares bedömning och handledning. Räcker det med 1-2 dagars utbildning eller behövs

det mer för att handledningen ska bli så bra som eleverna kan förvänta sig?

Det hade också varit intressant att fördjupa sig i vad den tysta kunskapen som Rolf (1991) och

Korp (2003) talar om innebär för bedömning inom omvårdnadsprogrammet. Vad är det man

bedömer när man säger att någon har ”blicken” för arbetet? Säger någon så på en arbetsplats

så förstår alla kollegor, men tänker alla likt kring detta? Det som är ”blick” för mig är kanske

något annat för någon annan, eller menar vi samma sak? Om handledarna bedömer efter

denna tysta kunskap vad är det då man egentligen bedömer?
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Det hade också varit intressant att på djupet utvärdera bedömningsformuläret. Om

handledarna tolkar bedömningskriterierna och målen i det dokumentet på samma sätt som

lärarna som ska sätta betyg gör. Tolkar handledarna bedömningsformuläret på samma sätt

eller finns det tolkningsutrymme där som i sin tur påverkar bedömning och betygssättning?

Vidare så hade det varit intressant att undersöka om det skett någon förändring i synen på

manligt och kvinnligt inom vården nu när det börjar fler och fler killar inom

omvårdnadsyrket. Flera handledare uttrycker att det skett en förändring och att synen på killar

är annorlunda idag men är det verkligen så? Är det någon skillnad på äldre och yngre

medarbetare i deras syn på killar i vården? Vad tycker vårdtagarna som ska vårdas av dessa

killar?

Handledaren på arbetsplatsen har en viktig uppgift i sin roll som handledare för elever på

omvårdnadsprogrammet. Det är viktigt att denna har goda kunskaper i handledning men också

är väl insatt i skolans mål och skolans verksamhet. Handledarutbildning finns och det är en

ständig dialog mellan lärarna på skolan och handledare ute i verksamheten. Det är gjort lite

forskning på om detta samarbete mellan skola och handledare fungerar optimalt för eleverna

och det finns många områden här som skulle kunna utforskas mer för att få svar på var

eventuella brister finns.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande bakgrundsfrågor

Hur många år har du arbetat som undersköterska?

Hur många elever har du varit handledare för? Hur många av dem var killar?

Har du genomgått handledarutbildning?

Tror du att du haft nytta av denna då du ska bedöma eleven?

Om du inte genomgått handledarutbildning, hade du haft nytta av detta i din handledarroll tror

du?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema 1 Handledarens syn på killar på omvårdnadsutbildningen:

Fråga: Jag vill intervjua dig om bedömning av killar på APU-platsen, vad tänker du på då?

Tänkbara följdfrågor:
- Vad är din inställning till män i undersköterskeyrket?
- Är killarna accepterade inom vårdyrket
- Är det en fördel eller ett hinder att vara kille på omvårdnadsutbildningen tror du?
- Vad är positivt med att vara kille på en kvinnodominerad arbetsplats?
- Vad är negativt med att vara kille på en kvinnodominerad arbetsplats?
- Finns det sysslor som männen gör som inte kvinnorna gör inom vårdyrket?
- Vilka egenskaper är viktiga hos en omvårdnadselev?
- Är det tabu för männen att utföra de intima omvårdnadsuppgifterna?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema 2 Vilka förväntningar och krav har handledarna på en manlig elev?

Fråga: Vilka svårigheter ser du med att bedöma eleven? Är killar svårare att bedöma?

Tänkbara följdfrågor:
Har killar och tjejer samma möjligheter att tillägna sig kunskap och förståelse
under praktiken?
Har det faktum att de är killar försvårat eller förhindrat eller underlättat för dem
under praktiken?
Tror du att man kan hamna i fällan att man blir så glad över att få en manlig elev
att man ställer lägre krav och också har mindre förväntningar?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema 3 Skiljer sig bedömningen åt mellan killar och tjejer?

Fråga: Du har erfarenhet av både killar och tjejer inom omvårdnadsprogrammet. Kan du
beskriva dina erfarenheter och synpunkter på detta? Ser du några skillnader?
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Tänkbara följdfrågor:
Har killar svårare än tjejer då de hamnar i jobbiga situationer, samtal med
anhöriga etc.?
Har killar svårare att närma sig vårdtagarna än vad tjejerna har, svårare att få
kontakt och bygga relationer med vårdtagarna?
Förväntar du dig att en kille ska vara lika duktig på de husliga sysslorna som en
tjej?
Ser du någon skillnad i att bedöma killar och tjejer inom
omvårdnadsprogrammet?
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Bilaga 2: Informationsbrev angående intervjun

Till berörda handledare inom äldreomsorgen.

Mitt namn är Marie Wester och jag går sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan i
Halmstad. Jag gör mitt examensarbete nu och skulle behöva din hjälp med att svara på lite
frågor.

Mitt intresse är hur det är att vara kille på en så kvinnodominerad utbildning och således
praktikplats som omvårdnadsprogrammet och äldreomsorgen är. Min frågeställning är hur
bedömningen av killar är på en APU-plats som är inom ett kvinnodominerad arbetsplats.

Intervjun tar ca 30 minuter och består av ett antal huvudfrågor samt följdfrågor. Om det går
bra för dig vill jag gärna spela in intervjun på band, detta för att kunna koncentrera mig på
dina svar samt kunna bearbeta intervjun efteråt.
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att gå att härleda varken till dig
eller till din arbetsplats. Svaren kommer endast att användas för ovan angivna syfte och
intervjun kommer att förstöras efter arbetets avslut.

Uppsatsen kommer då den är klar att finnas på Högskolan i Halmstad samt vara tillgänglig via
internet.

Du kan när som helst avsluta intervjun och kan avböja att svara på enstaka frågor, om du inte
vill svara på dessa.

Mina handledare är Torbjörn Jansson och Ole Olsen, Högskolan i Halmstad.

Min adress och telefonnummer är:
Marie Wester
XXXXXX
XXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXX

Tack för ditt deltagande!

MvH MarieWester
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Bilaga 3: Intervju med handledare 1

Kvinna som arbetat som undersköterska 15 år. Hon har haft mellan 10-15 elever varav 3-4
killar.

Har antalet killar ökat?
Nej det tycker jag faktiskt inte, jag tycker inte det. Men på Frennarp har jag varit på kryssdag
och där är rätt mycket killar på Frennarp. De öppnade 2005. Det var många som sökte sig dit
då. De ville väl ha blandat, både killar och.

Har du gått handledarutbildningen som finns?
Jaha , det har jag, den gick jag 2002.

Tror du att du haft nytta av den?
Ja, det tror jag, faktiskt att man har haft, tycker jag.

Är det lättare att göra bedömningen efter den?
Ja, det är det, sen är det inte alltid så lätt heller , det beror på hur dem är och så här också.

Vad är det som är svårt?
Ibland är de inte motiverade, det är många riktigt om man säger så.

Det är det som är svårt, om man inte tar initiativ?
Ja, just det. Ofta de på Sannarp. De som går ut 9: an och så. Stor skillnad på de som kommer
från vuxenutbildningen, det ser man, de är mer motiverade. Det blir väl så att i trean får man
välja, vilken inriktning man vill ha, tror jag.

Men då tror du att du haft nytta av den här handledarutbildningen?
Jodå, det tror jag. Jodå det har jag nog, tror jag.

Det du tycker är svårt att bedöma är det här med…
Ja ibland är det ju det, det är klart det är inte lätt för dem heller. Kommer nya och så. Man är
ju så olika hur man är.

Kan det vara personkemin ibland?
Det kan det ju också vara det vet man inte.

Fick du någon utbildning i det här med manligt och kvinnligt när du läste din USK-
utbildning?
Nej

Är det nåt ni pratat om sen på någon fortbildningsdag eller så?
Nej men det skadar ju inte att det är blandat alltså så att det är mer killar inom vården, att det
är blandat, det tror jag bara är bra många gånger.

Vad tror du killarna bidrar med som
Ja, att dom kanske är lite starkare så där, vi har en kille här. Det är positivt. Dels är det väl det
med att i regel pratar tjejer skitsnack och så där, på ett annat vis än vad killar gör tror jag.
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Att det blir lite annan stämning?
Ja det tror jag?

Mitt arbete handlar om bedömning av killar på APU-platsen, vad tänker du på när jag
säger det?
Oj oj Ja, vad menar du då. Vad är det för skillnad?

Nej, det är just det jag funderar på, vad tänker du spontant på?
Jag tänker nog på de boende kanske, det finns ju en del som inte vill om dom ska duscha till
exempel att de är generade eller så där ju, den biten kan jag tänka mig. Det vet man ju då när
det började killar då fick de knappt gå in till dem, Men det får de ju nu, nu har de vant sig vid
det.

Du kan se en förändring där, sen det började killar?
Ja, vissa får han inte. Vissa vill inte det beror på vem och då är det samma med en elev.
De tycker kanske det är genant om det kommer någon som är 15 eller 16 år och ska hjälpa
dem, man är ju så olika. Det var ju helt annorlunda förr.

Du ser inte att det problemet finns om det är en tjej som är 15-16 år som kommer?
Nej, det är ok på nåt vis men jag tror de accepterar det mer och mer att det är killar inom
vården också, lite tillvänjningsfas. Historiskt har det varit kvinnor.

Hur går diskussionen på arbetsplatsen kring män, har ni någon uppfattning om vad
dina kollegor tycker?
Dom tycker nog att det kunde varit lite mera inom vården. Lite blandat. Det hade blivit lite
annorlunda om man säger så, kanske inte så mycket skitsnack och så., men jag vet inte.

Är killarna accepterade?
Jaa (drar på det, lite tveksamt) det tycker jag nog att dom är. Det verkar så tycker jag att de är.

Är det en fördel eller ett hinder att vara kille på APU idag?
Nej, det tror jag inte så, vet inte vad det skulle vara då, har inte tänkt på det överhuvudtaget
heller va.

Har du samma förväntningar, jag tänker på de här husliga uppgifterna mer? Diska,
tvätta ,städa
Ja det har man i och för sig tycker jag

Har du samma förväntningar där på killar och tjejer?
Ja, det tycker jag att man ska hjälpas åt. Bara för att han är kille ska inte ha gå undan för att
tvätta eller städa eller diska, det tycker jag inte. Ska göras samma.

Förväntar du dig att han ska kunna det lika mycket?
Kanske inte i början men sen gör jag det, efter en vecka eller så. Men jag tror att de kan rättså
mycket ändå. De flesta försöker i alla fall. Sen kan det vara att de gör fel i början, det går ju
att rätta till.
Jag vet det var en kille som skulle rulla upp håret och han rullade åt fel håll såna grejor men
sen är det ju bara att rätta till.
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Finns det sysslor som männen gör som inte kvinnorna gör på avdelningen?
Nej, vi gör likt. Vi har ju bara en kille här så.

Är det svårare att bedöma kille, tar det längre tid?
Nej det tycker jag inte. De är bra de som kommer. Har inte haft killar på ett tag, har haft tjejer.

Att man blir så glad att få elev att man sänker kraven, vill har mitt yrke kan det ligga
nåt i det?
Nej, inte som jag har tänkt på men kanske, det är möjligt att det är.

Ser du några skillnader mellan killar och tjejer på omvårdnadsprogrammet?
Det är ju olika hur man är, en del är jätteduktiga och kan ta initiativ och sen är det de som är
tillbakadragen och lite så här, sen finns det en del som inte är intresserad alls och som går det
kanske för att de har kommit in, kanske inte har gått någon annan, jag vet inte.

Är det skillnad mellan killar och tjejer där?
Vet inte vad jag ska säga, tycker det är rätt så likt ändå, inget speciellt killar, tjejer så.

Står en del om att killar har svårare när de hamnar i svåra situationer?
Det kan det nog också vara kanske. Det kan det också vara.

Har de svårare att närma sig vårdtagaren?
Olika på olika. Mer personligheten. Hur man är eller så. Kemin

Ser du någon skillnad i att bedöma killar och tjejer?
Nej, det tycker jag faktiskt inte de bedöms på samma grunder. Jag försöker göra det i alla fall,
tycker att man ska göra det.
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Bilaga 4: Intervju med handledare 2

Innan intervjun starta säger handledare 2.
Det är kanske det att man automatiskt tänker att killar är annorlunda, lite tekniska så, att om
de är vuxenelever tar det förgivet att killen kan fixa det, åt det hållet kan jag tänka mig, det är
nog vad man har hemifrån, att man ropar kom nu.

Har arbetat i 15 år som undersköterska. Arbetade innan dess som outbildad, timanställd i 3 år.
Har haft mellan 12-15 elever varav 4-5 killar.

Har antalet killar ökat?
Nej, nästan bara haft vuxenelever. Haft en ungdomselev nu och han var riktig undersköterska
riktigt sympatisk

Har du gått handledarutbildningen som finns?
Ja

Tror du att du haft nytta av den?
Lite grand i det här när man skriver bedömningarna, men annars tycker jag, det var ju bara en
eftermiddag, man känner ingen och så. Det ger ju alltid nåt. Men just i bedömningen fick jag
lite tips om hur man skulle tänka.
Allting går ju inte att bedöma, exempelvis bedöma livets slut och det har vi inte här.

Blir det lättare att göra bedömning efter hand eller svårare för att man ställer sig själv
fler frågor?
Det är helt upp till eleven, om man får ett grepp om eleven eller inte, hur svårt det är att
bedöma. Nä, det är nog lika svårt oavsett hur ofta jag har det, Det är helt upp till eleven, för
den kan ju vara jättebra fast man ändå inte får nåt grepp. För att vi inte får någon relation.

Så det är relationen er emellan som är avgörande?
Det är jättesvårt att veta. Det kan vara en som är väldigt tystlåten och osäker men om jag
flyttar lite på mig lite så vågar den personen ta egna initiativ men vågar inte när jag står där
för att de är rädda för att göra fel. Även om de är jätteduktiga så vågar de inte för att jag står
där.

Fick du någon utbildning i det här med manligt och kvinnligt när du läste din USK-
utbildning?
Nej

Är det nåt ni pratat om sen på någon fortbildningsdag eller så?
Nej

Mitt arbete handlar om bedömning av killar på APU-platsen, vad tänker du på när jag
säger det?
Då när du sa att du skulle undersöka om det var skillnader så tänkte jag, ah, gör jag skillnad
bara för att det är killar, har jag större förväntningar i köket av en tjej? Hjälper jag killen mer i
köket bara för att det är en kille? Men jag har rannsakat mig själv och det gör jag inte. Han
jag hade sist var så mogen. Kanske är skillnad om man har en elev 16 år, första APU i
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hemtjänsten, då kanske man helt annorlunda bedömer dem. Hoppas inte jag gör det. Kanske
att man tar lite mer för givet att de har råstyrka och att de kan det här tekniska som TV:n
krånglade häromdagen så tittar alla på Henrik. Gå och fixa det. Där har jag nog andra
förväntningar. Jag tror inte jag skulle bedöma mina elever efter dessa kriterier, det hoppas jag
inte.

Tror du att detta är en generationsfråga?
Ja det tror jag att det kan vara just i hemtjänsten och omsorgen så tror jag killarna måste visa
mer än vad en tjej behöver att de kan, att de vågar, mer än vad en tjej behöver. Killen måste
vara mer framåt för att få chansen.
Till de utåtagerande brukarna känner man sig tryggare om man jobbar med en kille. Alla blir
jätteglada när det kommer killar. Vårdtagarna blir också jätteglada om det kommer en kille,
men det är ju för att det inte är så mycket killar i omsorgen.

Hur går diskussionen på arbetsplatsen kring män, har ni någon uppfattning om vad
dina kollegor tycker?
Vi är väldigt positiva till att få hit killar men det verkar svårt för dem, vill inte vara här.

Är killarna accepterade?
Oh ja Det är ju ingen omsorg här. 2 brukare här där föräldrarna har förbjudit killarna att hjälpa
dem på toaletten. Först skulle de inte få jobba med några killar men det är vår policy, men vi
tjejer går in vid toabesöken. Negativt för killarna att de inte för göra allt.

Är det en fördel eller ett hinder att vara kille på APU idag?
Mycket fördel, många som vill ha in killar i omvårdnaden. Omvårdnad är inte bara
äldreomsorg o hemtjänst, utan även omsorgen. Det är väldigt positivt med killar, man blir
väldigt uppskattad som kille

Hur tror du det är att vara kille på en kvinnodominerad arbetsplats?
För killen är det nog bara jobbigt att komma in i detta kacklet, men för mig är det bra. För om
det blir en blandad arbetsgrupp så blir det bättre, killarna bidrar med en annan stämning. Det
är jättetråkigt att de killar vi haft har slutat.

Finns det sysslor som männen gör som inte kvinnorna gör på avdelningen?
Ska man såga ner ett träd gör säkert killarna här kan stötta när någon brukare blir
utåtagerande, Fixa TV:n.
Vi har en kille här ibland och det räcker att han visar sig så lugnar de ner sig, han har sån
pondus bara genom att han visar sig får han respekt.

Vilka egenskaper tycker du är viktig hos en elev när du får dem?
Sympatiska, bra människosyn, de behöver inte kunna så mycket men viljan att lära sig, viljan
att förstå denna arbetsplatsens villkor och brukare, öppna ögon på nåt sätt. Att man är nyfiken
och håller sig lite i början, lite distans. Vi har haft tur med våra elever.

Vilka svårigheter är det med att bedöma, är det svårare att bedöma killar?
Det svåra är om man inte har fått grepp om personen så kanske man bedömer fel på grund av
att de är för tystlåtna eller att kemin inte stämmer. Det har bara hänt mig en gång och då bytte
vi för att det funkade inte.
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Vardagen flyter bara på, det är jättesvårt att veta om personen gör så för att jag tittar på eller
om personen är sån, om personen spelar eller är sån. Man hinner inte lära känna personen så
väl på 4 veckor.
Sårar om det är nåt, får ta upp det direkt om man tycker nåt är fel så att personen har chans att
rätta till det. Det är jättelätt att bedöma om personen är jättebra men är inte personen jättebra
så är det jättesvårt.

Vad är det som inte är bra då?
Man kanske tycker att den är burdus att den inte har riktigt känslan för människan, jag kanske
tycker, gud ska denna jobba inom om vården? Men man har ju tur, jag bedömer inte själv
utan här är ju många, mina jobbarkompisar som också jobbat med personen, håller ni med
mig, bra dåligt. Två gånger har jag fått ge dåligt men det är allt. Man försöker ju prata med
dem, om de alltid kommer för sent. Det är ju såna saker. Vi börjar 8.00 också kommer de
ändå 8.10 med andan i halsen, alltså då utan en bra förklaring och nästan varje dag. Då kan
det inte bli en bra bedömning.
Det är bra nu, innan behövde de inte göra ett visst antal timmar men det behöver de nu. Jag
hade t.o.m. en elev som sa: efter halva tiden kan du väl bedöma mig för sen kan inte jag och
jag har ett annat jobb att sköta så det stämmer inte med mina tider, också tål jag inte rök. Som
tur var fick han flytta till ett annat ställe, då undrar man varför i hela friden har du valt denna
utbildning? Det var en kille. Han fick göra sin praktik på ett annat ställe.
Han satte upp villkoren från första dagen.
Det är den enda riktigt konstiga eleven jag träffat på.
Jag har underkänt en elev, inte på hela men, hon kom aldrig i tid bad jag henne att laga
pannkakor så gjorde hon nåt annat. Lyhördhet och punktlighet fick hon underkänt på.
Hon blev jätteförvånad och kunde inte förstå mig och ändå hade jag försökt prata med henne.

Du ser ingen skillnad på killar och tjejer helt enkel i omvårdnadsprogrammet?
Inte de eleverna som jag har, de vuxna eleverna tar man för givet att de kan, tvätta diska osv. I
vårt jobb har det inte någon betydelse med manligt o kvinnligt
Vi sätter ju schema för dem, det är tidsmodellen för dem som är här och så.
Jag hade nog bedömt annorlunda, tror jag, kanske, jag hoppas inte, om jag varit inom ren
omvårdnad. Jag kan tänka mig att jag gjort det omedvetet eftersom det är skillnad på manligt
och kvinnligt, här är det ingen skillnad mer än om jag jobbar med en kille, för hans styrka och
pondus känner jag mig tryggare.
Här är mest socialt, stöttning.
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Bilaga 5: Intervju med handledare 3

Hur länge har du jobbat som undersköterska?
3 ½ år

Har du varit här hela tiden?
Ja, och jag trivs bra
Fint och nya lokaler, ja det är fräscht och fint.

Hur många elever har du varit handledare för ungefär?
3, varav 2 killar. Mer än hälften

Har du gått handledarutbildningen som finns?
Ja

Tror du att du haft nytta av den?
Ja det tycker jag, mycket frågor om vad de får göra och då är det bra att ha gått den. Lättare
att bedöma efter den utbildningen

Blir det lättare att göra bedömning efter hand eller svårare för att man ställer sig själv
fler frågor?
Nej, blir lättare efter hand, lättare när man får mer erfarenhet

Fick du någon utbildning i det här med manligt och kvinnligt när du läste din USK-
utbildning?
Nej, och inget här på jobbet heller

Mitt arbete handlar om bedömning av killar på APU-platsen, vad tänker du på när jag
säger det?
Kanske man särbehandlar dom och så, det har jag inte gjort men

Tänker du annorlunda när det är en kille eller en tjej, har du andra förväntningar på
något plan?
Nej, tycker jag har samma förväntningar men tänker att killarna inte är lika bra på att göra det
rent och snyggt till exempel. Man får säga det till dem. Man får tänka på åldern också. Min
första elev var bara 16 från gymnasiet, man får tänka på det också. Kanske inte gör lika
mycket på eget initiativ. Annars vill man ju att de ska göra lika mycket.

Tror du att detta är en generationsfråga?
Jo det kan det vara. Tycker det ska vara så att alla gör likt, det är arbetet som räknas.

Finns det sysslor som männen gör som inte kvinnorna gör på avdelningen?
Nej inte vad jag kan komma på
Kan vara en del kvinnor som inte vill ha hjälp med dusch av en man men då får man lösa det.

Kan det vara det omvända att en man inte vill ha hjälp av en kvinna?
Det kan det säkert men det har jag aldrig träffat på.
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Hur tror du det är att vara kille på en kvinnodominerad arbetsplats?
Roligt för de gamla att det är blandat. Annan stämning, andra skämt

Finns det nåt negativt med att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats?
Kanske känner sig ensamma

Vilka svårigheter är det med att bedöma?
Initiativet, se så att de verkligen tar egna initiativ är svårt. Jag brukar sitta ner och gå igenom
den här bedömningen 2-3 gånger under praktiken. Nu har vi detta kvar, då är det bra om du
går lite själv.
Jag har haft jättetur med mina elever

Vad är viktiga egenskaper hos en elev?
Det är sunt förnuft framförallt, att man är hjälpsam och tar egna initiativ. Det är jätteviktigt
för en bra bedömning

Har det varit svårare att bedöma killarna?
Nej jag tycker faktiskt inte det, jag tycker inte det, alla har varit jätteduktiga. Jag blev
jätteförvånad på han som kom från gymnasiet och bara var 16 år och jag tänkte vi skulle ta det
lite lugnt i början. Han var så ung och det var hans första praktik. Men han var jätteduktig och
gjorde allting. Inga problem att bedöma honom.

Tror du det har försvårat eller förhindrat för dem att de är killar?
Nej, jag har tyckt det har varit roligt. Annars är det inga för eller nackdelar.

Är killar accepterade?
Ja, absolut. För männen som bor här är det jätteroligt att det är män här. Killar har en annan
jargong

Kan du se någon skillnad mellan killar och tjejer?
Nej, alla har varit jätteduktiga. Det enda som har varit lite skillnad är det här med att bädda
och hålla ordning, annars har de varit jättebra, goa med de gamla och så. Det här kringpysslet
har de inte riktigt men annars är det bra. Haft det lite svårt i början ibland, men bara man visar
dem så.



51

Bilaga 6: Intervju med handledare 4

Har du varit här länge?

Jag har varit här sen dom öppnade maj 2005 och då var det helt nybyggt. Det är 6
avdelningar, 3 somatiska och 3 dementa. Man är anställd antingen på demensen eller
somatiska. Sen har man kryssdagar och då får man vara på den andra.

Hur länge har du varit undersköterska?
7-8 år.
Började -85 på hemtjänsten och var där ett par år i Göteborg. Sen var jag 12 år på ett
handikappboende. Sen började jag läsa till USK. Varit på ett gruppboende med 2
förståndshandikappade

Hur många elever har du haft?
I Halmstad har jag nog haft 4 eller 5

Hur många av dem har varit killar?
3-fast den ena var här bara ett par dagar.
Sen har jag haft flera i Göteborg. Har haft ett 10-tal minst. Gick handledarutbildningen redan
innan jag var undersköterska.
Har inte gått den som finns här i Halmstad. Den som fanns i Göteborg gällde. Har gått en 5
dagars utbildning. Men det är alltid bra att gå igen uppdatera sig på hur utbildningen ser ut
och så.

Har du haft nytta av den tror du?
Ja, det tycker jag.

På vilka områden?
Det är väldigt svårt att såga, det var ju så länge sen. Kanske det här med att kunna bedöma
eleven, att man får tänka i andra banor. Sen får man tänka annorlunda när man är vuxenelev
eller ungdomselev., man får tänka annorlunda om de har erfarenhet av andra jobb eller bara
livserfarenhet.

Blir det lättare att bedöma eller svårare tycker du?
Det blir lättare eftersom man blir mer van, man får ju inte jämföra elever och det gör jag inte
heller, en del är väldigt mogna och en del är inte så mogna, men det får man ta åt sidan, men
det är ju arbetet hur de utför det, jag tycker nog det blir lättare.

Har ni haft någon utbildning i manligt och kvinnligt under USK utbildningen?
Nej och inte nu på arbetsplatsen heller.

Jag vill intervjua dig om bedömning av killar på APU-platsen vad tänker du då
spontant?
Nej vad tänker jag då. Inget speciellt, de killar jag har haft här har varit helt underbara. Helt
otroliga, mjuka och goa. Jag ser inte på det här som kvinnligt och manligt. Jag har jobbat sen
85 och det har alltid varit mycket killar, inom handikapp har det alltid varit mycket killar, här
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är vi 14 stycken vilket nog är unikt. Tänker inte på detta som manligt eller kvinnligt.
Egentligen är det en kvinnodominerad arbetsplats men inte här,
Det är positivt, väldigt positivt. Här har vi inga konflikter med varandra mycket pga. att vi är
så olika allihop och både killar och tjejer. Alla är olika, från 30 och uppåt killar och tjejer.

Har du alltid känt dig accepterad i vårdyrket?
Ja, det har jag. Alltid varit positivt, även hos de boende.

Finns det saker du gör som inte kvinnorna gör?
Nej det tror jag inte Alla gör saker olika men det har inte att göra med om man är kvinna eller
man utan personen.

Så dom ropar inte på dig om TV:n går sönder?
Nej, jag är så oteknisk så mig ropar dom inte på ändå. Det är hur teknisk man är. Kvinnor kan
vara tekniska och män otekniska, det är ingen skillnad.

Forskning säger att män inte får komma till den intima vården?
Ja, här är ett par som inte vill bli duschade av män men då byter vi, en av dem har vant sig nu.

Tvärtom?
Nej det tror jag inte, däremot tror jag att män vill bli duschade av kvinnor. Man får se det till
varje individ, vi försöker så långt vi kan att vara tillmötesgående

Positivt att vara man/hinder
Nej inget hinder, bara upplevt positivt, de boende uppskattar att det är män, blir lite annan
jargong, annan stämning, pratar om andra saker.
Mödrar och söner har ofta speciellt förhållande och män och dotter, de kanske ser oss som
söner

Har du annorlunda förväntningar på en kille?
Nej samma, även på de husliga sysslorna. De har fixat allt, inte rädda att ta i

Kan det vara negativt att vara kille?
Nej, jag har inte upplevt det. När jag började var det inte så vanligt med män och då var det
bara en fördel. OK jag fick hjälpa till med lite tyngre grejor men annars var det, gör inte det,
fixar vi. Jag slapp vissa grejor. Men så är det inte nu, det har skett en förändring.

Vad är svårast och bedöma hos eleven?
Svårast är ja, svårt. Det är det alltid från fall till fall. Man skriver ju om det är inom
handledning eller eget initiativ, jag känner inte att det är så svårt att bedöma men att få till
orden är svårt ibland.

Viktiga egenskaper är viktiga hos en elev?
Empati, initiativförmåga. Att man förstår vad man håller på med, att det är människor man har
att göra med. Att man kan se det här att man kan sätta sig och prata med dem, spela lite kort
utan har blicken för det.

Du ser ingen skillnad i att bedöma killar och tjejer?
Nej det gör jag inte man jobbar inom samma villkor och då ska man också bedömas inom
samma villkor.


