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Bilaga 4 till Handledarhäfte / Studieguide 

Individuell skriftlig uppgift – PM om målgruppens 
situation och behov  

Examinatorer: Johanna Björksten, Lill Hultman, Dave Lewis, 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. Syftet med denna examinationsuppgift är att du ska 
skaffa dig djupare kunskap om målgruppen och därmed lära känna din målgrupps livssitu-
ation och behov av insatser ännu bättre. 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 forsknings-
perspektiv och förhållningssätt. Uppgiften ska lämnas in senast den 9 april. 

 

Empiriskt underlag för skriftlig 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, alternativt en samman-
ställning av information erhållen från egna deltagande/icke-deltagande observationer 
av det som händer i en viss situation (eller vissa situationer) under en kortare eller 
längre tid* 

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 avsnitt ”Upplägg och disposition” nedan 
(på sid 2). 

 
* 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 4 – 5 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).   
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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 måste skrivas utifrån målgruppens perspektiv på den verksamhet/ 
aktivitet som din VFU-plats bedriver (se gärna avsnittet ”Att tänka ur ett målgruppsperspek-
tiv”, längst nedan på denna sida). Du får även bestämma vilket metodiskt tillvägagångssätt 
som du vill tillämpa, men se avsnittet ”Kort vägledning till ett metodiskt tillvägagångssätt” på 
sida 3 och 4. PM:et ska avslutas med en kort sammanfattande diskussion om några nya 
insikter du fått om målgruppens situation och behov och dess betydelse för hur du uppfattar 
din framtida yrkesroll. Texten ska vara strukturerad med lämpliga rubriker (se avsnitt 
”Upplägg och disposition” i följande avsnitt) och det ska finnas en fullständig källförteckning 
i slutet av ditt PM. 
 
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 kommentar ska omfatta 
1 A4-sida och ska lämnas in i uppgiftens inlämningslåda senast en vecka efter 
inlämningsdatumet. 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. 
 

Upplägg och disposition: 

När det gäller textens disposition så ska det finnas:  
- Ett inledningsavsnitt där du bland annat 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?  

- En redogörelse 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? Se följande avsnitt ”Kort vägledning till ett metodiskt tillvägagångssätt”.  

- Sedan skall målgruppens situation beskrivas utifrån insamlade fakta (empirin) 
enligt punkterna 1 – 3 i avsnitt ”Empiriskt underlag för skriftligt PM” ovan. Dvs i 
formen av det som framkommit av tidigare forskning, målgruppsorienterade 
information (från t ex en stödförening), intervju med en brukare eller med en 
representant av en stödförening, egna observationsbeskrivningar.  

- Sedan skall du analysera och diskutera resultaten från informationsinsamlingen 
(empirin) 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” ovan. Här ska resultaten bli 
föremål för dina reflektioner, dvs dina reflektioner över hur praxis och/eller teori är 
sammankopplad.  

- 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.  

 

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- 
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Att tänka ur ett målgruppsperspektiv (forts.) 

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?  
 

Kort vägledning till ett metodiskt tillvägagångssätt 

1) Välj ett (i förhållande till din målgrupp) lämpligt och klart avgränsat utforsknings-
område (eller huvudtema) som fångar upp någon aspekt av målgruppens livssituation 
och hjälpbehov som du tillämpar i analyserna. Dina analyser ska vara förankrat i det 
empiriska underlaget som specificeras i det första avsnittet ovan (sid 1). 

2) Välj den metod för datainsamling som du vill använda för att samla in data från 
enskilda personer eller grupper. Du får välja mellan två metoder: intervju eller 
deltagande/icke-deltagande observation. Nedan ges en kort beskrivning av dessa 
två metoder:   
 
INTERVJU: 
Forskaren kan förstås använda sig av flera olika typer av intervjuer, och de är 
användbara i olika situationer. Den mycket informella intervjun är med sin öppenhet 
användbar när du utforskar något som du inte känner till mycket om, när ’vad 
händer’-frågor är de mest relevanta. När du behöver någon som förklarar vad som 
sker. Den semi-strukturerade intervjun försöker sig på konststycket att vara öppen 
och strukturerad. Öppen på så sätt att det inte finns färdiga och låsta svarsalternativ. 
Istället försöker intervjuaren att få den intervjuade att berätta. Strukturerad på så sätt 
att intervjun rör sig inom bestämda områden, kanske systematiskt betar av frågor, 
teman och områden som är utvalda av intervjuaren. 
 
OBSERVATION OCH DELTAGANDE OBSERVATION: 
Öppen observation - när de som observeras vet om att de är observerade - kan 
delas in i deltagande och icke-deltagande. Deltagande handlar om att som forskare 
delta i de uppgifter som de som observeras gör, dvs ”observer-as-participant”. T ex  
sysslor på en arbetsplats. Icke-deltagande observation handlar om att mer stå vid 
sidan av och vara tydligt observatör, dvs ”complete observer”.  
 
Men även som en deltagande observatör går det att vara detta i olika grader. Du 
kan t ex hitta din egen nisch i ditt deltagande, utifrån din personlighet. Du kanske 
har en social personlighet som gör att folk gärna kommer till dig och berättar om 
sina problem. I så fall kan du koncentrera din deltagande observation just till viss 
interaktion medan du kan vara mindre deltagande på andra områden. 

 
En paradox med observationer är att de å ena sidan skall vara en metod där man 
deltar med hela sin personlighet men å andra sidan är fältanteckningar, dvs de 
anteckningar som görs under observationen, helt avgörande. Och då ligger fokuset 
på såväl dina observationsreferat som dina reflekterande loggboksanteckningar vilket 
görs i anknytning till handledningen för att stödja ditt lärande och din utveckling.  
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OBSERVATION OCH DELTAGANDE OBSERVATION: (forts.) 

Enligt Aspers (2011) ska sådana fältanteckningar besvara följande frågor:  

 Vad sker?  

 När sker det?  

 Var sker det?  

 Med vem sker det?  

 Hur sker det?  

 Varför sker det? 
 
Dessa är givetvis väldigt generella frågor som även är bra att ha i bakhuvudet vid en 
intervjusituation. Detta eftersom observation ska även göras i en intervjusituation 
med anledning att det finns en hel del outtalat osv. De ovan nämnda frågorna är 
tänkvärda och skärper blicken. 
 

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. 
 
Det finns även etiska aspekter att tänka på när det gäller deltagande och icke-deltagande 
observation. Observation som en metod i kontexten av denna uppgift innebär att 
observatören tillträder på ett öppet sätt. Det vill säga att du som observatör ska inte studera 
människor i smyg eller under falska förespeglingar. Öppen är alltså när de som observeras 
vet om att de är observerade. Det är nödvändigt att skydda den personliga integriteten även 
för de personer som uttryckligen godkänner din närvaro/ditt deltagande. Därför är det 
brukligt att man döper om de som observeras och underlåter att ta med sådan information 
som kan göra att de lätt identifieras.  

 
 
 
 

*********** 
Aspers, Patrik (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 
 


