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Bilaga 4 till Handledarhäfte / Studieguide 

Individuell skriftlig uppgift – PM om målgruppens 
situation och behov  

Examinatorer: Johanna Björksten, Pernilla Prytz, Greta Sandberg 

och Sofia Ågren. 
 
I denna examinationsuppgift ska du som student redogöra för vilken målgrupp/vilka mål-
grupper som är mest centrala för din VFU-verksamhet och vad verksamheten innebär för 
målgruppen utifrån sitt eget perspektiv. T ex i vilken utsträckning VFU-verksamheten – sett 
ur målgruppsperspektivet – bidrar till att tillgodose målgruppens behovet av stöd.  

Syftet med denna examinationsuppgift är att du ska skaffa dig djupare kunskap om målgrup-
pen och därmed lära känna din målgrupps livssituation och behov av insatser ännu bättre. I 
det fall då din VFU-verksamhet inte är riktad till en specifik målgrupp, då kan en målgrupp 
som varit fokus t ex för ett specifikt uppdrag inom verksamheten eller någon typ av 
samarbetsprojekt vara av intresse. Med fokus på din målgrupp ska du ta reda på, diskutera 
och reflektera över vilka problem och hjälpbehov som förekommer hos målgruppen – främst 
ur ett målgruppsperspektiv, men även ur ett vetenskapligt och tillämpat forskningsperspektiv 
och förhållningssätt. Uppgiften ska lämnas in senast den 15 april. 

 

Empiriskt underlag för skriftligt PM om målgruppens situation och behov: 

Som empiriskt underlag för examinationsuppgiften ska du änvända dig av följande material: 

1. Sammanställning av intervjuresultat från mötet/intervjun med en brukare och/eller 
med någon representant eller företrädare för målgruppen, såsom en representant för 
en stödförening,* 

2. Skriftligt material rörande målgruppens situation och behov publicerat av någon 
förening eller intresseorganisation som representerar eller arbetar med de som 
tillhör målgruppen, inklusive material på en relevant hemsida, 

3. Minst en valbar vetenskaplig artikel/text som belyser på något sätt målgruppens 
situation och behov, 

4. Därutöver ska du använda dig av faktum ur samtliga följande kursböcker i urval av 
studenten för att kunna sammankoppla informationsinsamlingen (punkterna 1 – 3 
ovan) till något praxis- eller teoretisktperspektiv i kursböckerna: Blennberger 2013, 
Holm 2009, Rökenes och Hanssen 2016. (Se Del D i avsnittet ”PM:ets upplägg och 
disposition” på nästa sida.). 

 
* OBS! I de fall det inte är möjligt att använda material enligt punkt 1 ovan, då ska tidigare forskning om målgruppen 

användas istället – dvs, tidigare forskning som innefattar relevanta källor utöver det som framgår av punkt 3 ovan. 

  

Uppgiftens krav: 

Det skriftliga individuella PM:et om målgruppens situation och behov ska omfatta 6 – 7 A4-
sidor (exklusive den första titelssidan samt källförteckningen), 12 pt, 1,5 radavstånd, 
word.doc format och presenteras i form av en genomgående diskursiv/reflektiv text.  
OBS! Textens disposition ska utformas enligt upplägget som framgår av avsnitt ”Upplägg 
och disposition” på nästa sida. Citat från litteraturen ska användas sparsamt och endast 
som ett sätt att illustrera eller förtydliga dina egna resonemang. Källhänvisningar ska 
användas både vid citat och i löpande text (författarnamn, årtal och sidnummer).   



Anvisningar för skriftlig PM om  
målgruppens situation och behov (forts.) 
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Uppgiftens krav: (forts.) 

Du bestämmer själv vilken aspekt av din målgrupps livssituation och hjälpbehov som du vill 
skriva om, men din text skall så gott det går skrivas utifrån tanken om vilken betydelse din 
VFU-verksamhet har för målgruppen. Se gärna avsnittet ”Att tänka ur ett målgruppsperspek-
tiv”, på nästa sida. (Men observera i undantagsfall där VFU-verksamheten dock inte riktar sig 
till en specifik målgrupp, där ditt PM fokuserar därmed på en målgrupp som bara har en 
indirekt relation till verksamheten, då kommer det inte vara möjligt att skriva texten utifrån 
tanken om verksamhetens betydelse för den valda målgruppen. I sådant undantagsfall 
räcker det alltså med att det i texten framkommer i vilken utsträckning – sett ur målgrupps-
perspektivet – målgruppens behov tillgodoses generellt sett.). 
 
Därutöver ska du också ta del av och reflektera kring en annan kursdeltagares PM för att 
kunna ge den deltagare en skriftlig kommentar. Dina kommentarer ska lyfta fram både 
styrkor och svagheter i den andra deltagarens PM. Dina skriftliga kommentarer ska omfatta 
1 A4-sida och ska lämnas in i uppgiftens inlämningslåda senast en vecka efter inlämnings-
datumet. Observera att du ska ge kommentaren till den deltagare som står ”två steg efter” 
dig själv i grupplistan (i inlämningslåda). Vänligen observera även att grupplistan i 
inlämningslådan ska alltid stå uppställd i bokstavsordning efter författarnas efternamn. 

 

PM:ets upplägg och disposition: 

När det gäller PM:ets disposition så ska texten struktureras kring följande fem punkter i 

följande ordningsföljd:  

A. Inledning – Ett inledningsavsnitt där du beskriver kort kopplingen mellan målgrupp och 
din VFU-verksamhet samt ger en kort bakgrund och motiverar varför du valt att ta upp 
ämnet ur ett vetenskapligt och/eller verksamhetsperspektiv. Vilket problem skall 
studeras och varför?                       [drygt en halv sid] 

B. PM:ets syfte – Här ska du redogöra för PM:ets syfte. Dvs vad som ska undersökas – 
vilken situation, händelse, omständighet? Vilken frågeställning skall besvaras? Vilka 
avgränsningar har eventuellt gjorts i problemformuleringen? Vilket tillvägagångssätt 
(metod) används? Dvs kombinerad intervju och litteraturstudie eller enbart 
litteraturstudie.                  [drygt en halv sid] 

C. Resultat (empirin) – I detta avsnitt skall målgruppens situation och behov beskrivas 
utifrån insamlade fakta (empirin) enligt punkterna 1 – 3 i avsnitt ”Empiriskt underlag för 
skriftligt PM” på sid 1 ovan. Dvs i formen dels av det som framkommit av såväl tidigare 
forskning som övrigt material där information om målgruppens situation och behov tas 
fram av en stödförening eller dylikt, dels av en informantintervju med en brukare eller 
med en representant av en stödförening. Här ska du även diskutera dina resultat och 
dra slutsatser om vad du kommit fram till. T ex, hur väl VFU-verksamheten – sett ur 
målgruppsperspektivet – bidrar till att tillgodose målgruppens behovet av stöd. 

 [ca 2,5 – 3 sidor] 

D. Analys och diskussion – I det här avsnittet skall du analysera och diskutera 
resultaten från informationsinsamlingen (empirin) i Del C ovan, med utgångspunkt i din 
frågeställning eller problemdefinition, samt utifrån relevanta kopplingar till ett praxis- 
eller teoretisktperspektiv i kursböckerna enligt punkt 4 i avsnitt ”Empiriskt underlag för 
skriftligt PM” på sid 1 ovan. Här ska resultaten bli föremål för dina reflektioner, dvs dina 
reflektioner över hur praxis och/eller teori är sammankopplad.              [ca 1,5 – 2 sidor] 

E. Nya insikter på min framtida yrkesroll - Avslutningsvis ska du reflektera över några 
nya insikter du fått om målgruppens situation och behov och dess betydelse för hur du 
uppfattar din framtida yrkesroll.               [drygt en halv sida] 
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målgruppens situation och behov (forts.) 
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Att tänka ur ett målgruppsperspektiv 

För att komma fram till målgruppens perspektiv är det nödvändigt att använda dig av ditt 
empiriska underlag (se avsnittet ”Empiriskt underlag” ovan) för att besvara frågor som: Vad 
är det som min målgrupp har behov av och vad kan ligga bakom ett visst behov? Hur ser 
min VFU-verksamhet ut utifrån målgruppens/brukarnas perspektiv? Hur kommer målgrup- 
pen till tals? Får målgruppen den hjälp/det stöd (eller liknande) den förväntar sig? Hur ser  
man på verksamhetens bemötande av målgruppen? tillit, etc.? Hur påverkas målgruppen 
av en eventuell beroendesituation? Skulle målgruppen önska att något gjordes eller var 
upplagt annorlunda? Fundera också över frågor som: Finns det stöd i kursböckerna för det 
som framkommer av resultaten av datainsamlingen eller resultat i relation till vad tidigare 
forskning eller fakta från andra källor har kommit fram till? Bidrar kursböckerna med nya 
infallsvinklar?  

 

Etiska överväganden 

För det första skall man ta särskild hänsyn till att INTE intervjua någon under 18 år eller 
någon över 18 år som inte är myndig. För det andra, även när du intervjuar en myndig 
brukare är det viktigt att tänka på att brukaren ska samtycka till att delta, att deltagandet 
sker frivilligt och att tala om i vilket sammanhang som informationen ska användas. Du bör 
informera den som intervjuas om att uppgiften kommer läsas av studentkollegor och 
examinerande lärare. Det är också viktigt att tänka på anonymitet/avidentifiering och att de 
som intervjuas har en rätt att förbli anonyma. 
 

 
 


