
 

 

Bedömning inför yrkeslivet  
En studie av APL-handledares bedömning av kunskap 

hos elever från gymnasiesärskolan. 

Susanna Holdar och Henrik Pajovic 

Specialpedagogiska institutionen 
Examensarbete 15hp 
Speciallärarutbildningen inriktning utvecklingsstörning 
(90 hp, AN) 
Vårterminen 2017 
Handledare: Elisabeth Lundström 
English title: Assessment for professional life 

 



 

 

 

Bedömning inför yrkeslivet  
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Susanna Holdar och Henrik Pajovic 

Sammanfattning 

 

I vår studie har vi studerat handledarnas bedömningspraktik under perioder av Arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) för elever på gymnasiesärskolans nationella program. Vi har tagit inspiration från 

fenomenografisk metodansats och har använt sociokulturell och konstruktivistisk teori som teoretisk 

utgångspunkt. Vi har intresserat oss för hur handledarna upplever sitt uppdrag och vilka anpassningar 

de gör för att kunna bedöma den här elevgruppen.  För att få information har vi gjort åtta intervjuer 

med handledare, på olika typer av arbetsplatser, som har erfarenhet av att handleda elever med 

intellektuella funktionsvariationer. För att få tillgång till handledarnas upplevelser har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visade att handledarna utgick från elevernas intressen när de planerade för de uppgifter 

eleverna skulle göra under sin APL-period, utan att för den skull, ge dem andra uppdrag än det som 

ingick i arbetet på respektive arbetsplats. Handledarna gjorde olika anpassningar för att göra det 

möjligt att genomföra moment som eleverna upplevde som svåra. Anpassningarna togs bort när 

handledarna bedömde att de inte längre behövdes. Handledarna upplevde att de ställde lägre krav på 

elever med intellektuella funktionsvariationer och fokuserade på att stärka elevernas självförtroende då 

man menade att det var grunden för att de skulle kunna utveckla sin fulla potential. Slutligen uttryckte 

handledarna en oro över att de hade för lite kunskap om vad elevernas intellektuella funktionsvariation 

innebar och önskade ett närmare samarbete med skolorna. 

Vi ser att det finns ett behov av att skapa en plattform där skolor och företagen kan samarbeta så att 

företagen vågar ta emot elever med intellektuella funktionsvariationer som APL-elever och få det stöd 

som de saknar i dagsläget.  
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Förord 

 

Vi vill tacka alla våra informanter som generöst delat med sig av sina erfarenheter och gjort 

vår studie möjlig. Vi vill också tacka våra nära som tålmodigt accepterat vår mentala frånvaro 

under kvällar, nätter och helger. Sist men inte minst vill vi tacka Elisabeth Lundström, vår 

handledare, som med fast hand och varmt hjärta hjälpt oss att hålla fokus på målet och stöttat 

oss när vi varit rådvilla. 

Insamlandet av data i form av intervjuer och bakgrundsforskning har vi gjort var för sig. 

Tillsammans har vi sedan bearbetat materialet och redovisar ett resultat, diskussion och analys 

som vi kommit fram till gemensamt. 

 

Inledning 

”Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för 

etablering på arbetsmarknaden” (Läroplan för gymnasiesärskolan 2013, Gysär13). Ett sätt att 

förbereda eleverna är att delar av kurserna genomförs på en arbetsplats, s.k. APL. Sedan 2013 

är APL en obligatorisk del för alla elever på gymnasiesärskolans nationella program. Att lära 

sig ett yrke i det sammanhang där kunskapen används har varit en traditionell och beprövad 

väg  som använts i århundraden genom lärlingssystemet.  

 

I och med den nya läroplanen, Gysär13, gör en ny elevgrupp entré på arbetsplatserna, en 

elevgrupp som kan behöva annat stöd och andra sätt för att visa sin kunskap än vad 

handledarna på arbetsplatserna är vana vid. Det är ett nytt forskningsområde som har öppnat 

sig där varje studie bidrar till att öka kunskapen om hur den här elevgruppen tas emot av 

samhället. Vi vill undersöka hur bedömningen av denna grupp går till i praktiken och hur 

handledarna ser på sin roll.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur bedömningsarbetet går till vid handledning av elever 

med intellektuell funktionsvariation när de är på APL. 
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Frågeställning 

Vad kännetecknar handledarens bedömning av elevens kunskaper och förmågor? 

Vilka utgångspunkter har handledaren för sin bedömning? 

Hur kan handledare se att eleven kan det den kan?  

Bakgrund 

För att bättre förstå det sammanhang där handledarnas bedömning görs och den aktuella 

elevgruppens förutsättningar, så presenterar vi i det här avsnittet språkbruket kring 

benämningen och kategoriseringen av personer med funktionsvariationer, hur det ändrats över 

tid och motiverar vårt val av ordet intellektuell funktionsvariation i vårt arbete. Vi beskriver 

även särskolans framväxt, förutsättningar för APL, handledarens roll och bedömning av 

kunskap. Beskrivningen av särskolans framväxt är huvudsakligen baserad på 

gymnasiesärskoleutredningens undersökning av hur gymnasiesärskolan fungerar idag och hur 

den skulle kunna bli bättre (SOU 2011:8) 

Från sinnesslö till intellektuell funktionsvariation 

Samhället syn på sina medborgare och behovet av att kategorisera har varit upphov till olika 

benämningar på personer med intellektuella funktionsvariationer. Anledning till att ändra 

benämning är ofta att ordet har fått en negativ klang eller att man ändrat syn på fenomenet. 

Parkvall (2006) menar att denna form av omskrivningar görs då många tror på en koppling 

mellan språket och tänkandet. Den kopplingen är betydligt svagare än vad man kan tro (ibid).  

Från 1800-talets benämningar som idiot och sinnesslö, som känns helt otänkbara i dag, till en 

av de senaste, intellektuell funktionsvariation, har många ord skapats för att senare förkastas 

(Berthén, 2007). Sinnesslö och idiot är benämningar som är borta sedan länge men fortfarande 

är det många olika begrepp som används som ger negativa associationer (Riksförbundet FUB, 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). I följande stycken definierar 

vi de vanligaste begreppen.  

En individ med en diagnostiserad utvecklingsstörning har svårt att få vardagen att fungera och 

att klara basala inslag som att sköta sin hygien, ha ett socialt fungerande liv eller att klara 

studier och arbete. För att få diagnosen utvecklingsstörning måste problemen uppstått före 18 

år ålder (FUB). Utvecklingsstörningen delas in i tre kategorier, grav, måttlig och lindrig som 

också kallas begåvningsnivåer. Begåvning är ett mått på hur personen kan lagra information, 

minnas och använda kunskap (ibid). I Nationalencyklopedins definition av ordet 

utvecklingsstörning anges en annan ålder för när utvecklingsstörningen ska ha uppstått. 

Utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, 

intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga 

före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av 

samhället. (Nationalencyklopedin) 
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På Karolinska institutets MeSH beskrivs mer exakta gränsvärden för att ange 

utvecklingsstörning. 

störning i de intellektuella funktionerna som uppkommer under utvecklingsperioden. 

(...). En skala av intelligenskvoter (IQ) används för att avgöra om en individ är 

psykiskt utvecklingsstörd. IQ mellan 70 och 79 utgör gränsområde till 

utvecklingsstörning, medan IQ under 67 är mått på utvecklingsstörning. (Karolinska 

institutet MeSH) 

En intellektuell funktionsnedsättning är ett nyare ord och som används istället för 

utvecklingsstörning i många sammanhang och används för att markera skillnaden mot en 

fysisk funktionsnedsättning. Nedsättning har en värdeladdning som något sämre. I Svenska 

akademins ordbok kan man läsa följande beskrivning av nedsättning 

något som representerar en försämring i ett eller annat avseende, som har lägre värde 

eller är av lägre klass (Svenska akademins ordbok, SAOB) 

Ett begrepp som vunnit mark är funktionsvariation. Det säger ingenting vilken variation det 

rör sig om och skulle kunna inkludera oss alla. Det kan på så sätt verka mindre 

stigmatiserande och kategoriserande (Glad, 2015). Ordet används dock synonymt med 

funktionshindrad. Funktionsvariation finns varken med i Svenska akademins ordbok eller 

Nationalencyklopedin. Däremot finns det i texter från organisationer som arbetar med frågor 

som rör personer med funktionsvariationer som FUB och rapporter som behandlar detsamma 

(Eriksson, 2014). 

Glad (2015) använder intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer som ett sätt att 

skilja sina informanter från personer med fysiska funktionsvariationer, där intellektuell 

funktionsvariation motsvarar utvecklingsstörning. Vi har valt att använda intellektuell 

funktionsvariation då vi uppfattar det som det minst stigmatiserande samtidigt som vi får den 

kategorisering som kan vara nödvändig för att kunna tolka handledarnas utsagor. För 

tydlighetens skull använder vi det i hela texten utom när det är fråga om rena citat eller i 

beskrivningen av framväxten av särskolan där de olika benämningarna är nödvändiga för att 

förstå samhällets förändrade syn på gruppen med intellektuell funktionsvariation. 

Riksförbundet FUB, har på sin hemsida exempel på synonymer som används och även uttryck 

som inte bör användas. FUB använder utvecklingsstörning och motiverar ordvalet med att 

utvecklingsstörning är det ord som används i lagstiftningen och därför vill man använda 

samma ord för att säkerställa att personer mer intellektuella funktionsvariationer ska få den 

hjälp och det stöd de har rätt till trots att ordet störning för tankarna till något som är sämre. 

(ibid) 

Kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning anser FUB vara acceptabla synonymer till 

utvecklingsstörning, I medicinska sammanhang kan även mental retardation användas. Man 

tar också upp intellektuell funktionsvariation som den nyaste synonymen. De gamla uttrycken 

begåvningshandikapp och förståndshandikapp bör undvikas (ibid). 

Socialstyrelsen har utarbetat en distinktion mellan begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshindrad, där det första syftar på individen, medan funktionshindrad pekar på 

relationen mellan individen och hur omgivningen kan vara konstruerad så att individen inte 

kan fungera på samma sätt som andra medborgare (Socialstyrelsen). 

Det som är gemensamt för benämningarna är att man utgår från en norm hur människor ska 

fungera och hur verksamheter ska organiseras och utformas. Den som inte fungerar inom 
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ramen för dessa sociala konstruktioner kategoriseras som störda och med nedsatta funktioner 

(Bergström, 1992). 

Särskolans framväxt 

I mitten av 1800-talet växte folkskolan fram. Det industriella samhället behövde arbetskraft 

och en viss bildningsnivå på alla medborgare. På så sätt skulle man säkerställa att 

befolkningen skulle bli ansvarstagande med ett klanderfritt leverne (Berthén, 2007). Barn som 

inte kunde följa undervisningen på grund av “defekter” (ibid s.8) placerades på anstalter där 

de skulle gå från tärande till närande i den mån det gick. 

Anstaltsväsendet, i form av särskoleinternat drivna av landstingen, byggdes ut under 1800-

talets senare hälft och in på 1900-talets första hälft (SOU 2011:8). Under den här tiden 

förändrades också synen på medborgare med intellektuell funktionsvariation och istället för 

att se att dem som potentiell arbetskraft ville man skydda samhället från dem (ibid). Det ledde 

till att man delade in barnen i bildbara som fick praktisk undervisning i sinnesslöutbildningen 

och de obildbara, som bara fick vård och uppfostran inom ramen för sinnesslövården. Fokus 

låg på att kunna sköta sin personliga hygien, vardagssysslor och i viss mån, praktiskt arbete 

(Berthén, 2007). Under den här perioden var frågan uppe att separera huvudmannaskapet för 

dessa två inriktningar men förslaget gick inte igenom och denna grupps utbildning blev kvar 

inom ett vårdsammanhang (ibid). 

Under 1940-talet utredde man om vem som skulle ha huvudmannaskapet för de “sinneslöa” 

barnen. Resultatet blev att staten skulle ta hand om de obildbara och landstingen skull utbilda 

och vårda de elever som ansågs bildningsbara (SOU 2011:8). Båda grupperna skulle ha rätt 

till någon form av utbildning. Dessa beslut var starten för dagens särskola. Den differentiering 

som börjat redan under 1800-talet blev mer och mer tydlig (Aspelin, 2013). 

Tio år senare, 1954, antogs en ny lag som ledde till en något bättre utbildning för vissa 

grupper av barn med intellektuell funktionsvariation. Man startade internat med yrkesinriktad 

utbildning, som storkök och mekanik. Yrkeslärarna fick en central roll i utbildningen och 

fokus låg på praktiken (SOU 2011:8). 

Under 1954 fastställdes det i lagen att det skulle finnas internat med yrkesutbildning det vill 

säga ett yrkeshem. De som hade rätt till denna form av undervisning fick i normala fall gå där 

tills det året de fyllt 21 år med en möjlighet till förlängning 2 år till. De vanligaste 

utbildningarna var inom storkök, mekanik samt vaktmästeri. De ungdomar som hade ett gravt 

funktionshinder och som inte hade en möjlighet att följa undervisning tillsammans med andra 

gavs möjlighet till särskild undervisning (Grunewald, 2009). 

1967 trädde en ny omsorgslag i kraft och det ledde på sikt till att yrkesinternaten övergick till 

yrkessärskola som delades upp i tre delar, yrkesundervisning, yrkesträning och 

verksamhetsträning så att undervisningen kunde anpassas till olika nivåer. Fortfarande var 

yrket och det praktiska centralt. Yrkessärskolan motsvarar det vi, idag, kallar 

gymnasiesärskola och var, precis som nu, fyrårig (SOU2011:8).  

Det dröjde ända fram till 1986 innan ansvaret för särskolan och gymnasiesärskolan flyttades 

från hälsa- och sjukvård till utbildning. Fram till dess var det läkare som skrivit in eleverna vi 

de olika särskoleformerna (SOU 2011:8). 

Under 2000-talet har samhället fått en mer inkluderande syn på individer och tack vare 

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpo94, anordnas gymnasiesärskolan på samma sätt 
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som gymnasieskolan (SOU 2011:08). Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar 

som inte längre är skolpliktiga och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans 

kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada (Skolverket 

2016 rapport 435).  

Alla ska ha rätt till likvärdig utbildning att kunna delta i samhället på ett likvärdigt sätt. 

Skolan ska ge eleven verktyg och strategier för att kunna klara den framtid som väntar efter 

skolan. Det gäller gymnasieskolan såväl som gymnasiesärskolan (SOU 2011:08). 

Minskade möjligheter till arbete 

Ett led i att bli vuxen är att kunna klara sig själv, oberoende av sina föräldrar. Där är 

ekonomiskt oberoende en del. De allra flesta ungdomar vill därför ha ett arbete efter att ha 

slutfört sina studier i gymnasiet, men det är allt färre gymnasiesärskoleelever som hittar ett. 

Enligt Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening, (SYVI), hade ca 60 

procent av de elever som slutat yrkessärskolan en anställning eller beredskapsarbete (SOU 

2011:8). 

I mitten av 1980-talet hade den totala andelen med anställning minskat till ca 43 procent. 

Uppgifterna för perioden 1997-2006 uppvisar en fortsatt fallande trend där år 1997 visar att 

30 procent fick en anställning för att år 2006 sjunka ytterligare till 17 procent (SOU 2011:8). 

Under forskningsperioden har en betydande andel av de tidigare gymnasiesärskoleeleverna 

deltagit i någon form av praktik, drygt en fjärdedel av eleverna deltog från 1984 och framåt. 

Utvecklingen är väldigt problematisk speciellt eftersom andelen av elever i varje årskull som 

söker till gymnasiesärskolan har ökat. Det har också skett en kraftig minskning av de elever 

som efter gymnasiesärskolan kan etablera sig på arbetsmarknaden utan något stöd, från att i 

början av perioden legat på 20 procent så ligger den 2006 på 3 procent (SOU 2011:8). 

Den stora nedgången startade redan under 80-talet men blev speciellt kraftig under 90-talets 

alla kriser. Arbetsmarknadens krav på att ständigt effektivisera sig genom varje kris har gjort 

att de jobb som passar för elever från gymnasiesärskolan har raderats ut och inte åter 

etablerats efter kriserna. Utvecklingen har inte varit unik för gymnasiesärskoleeleverna utan 

även drabbat alla ungdomar, dock kan man se att det finns stora skillnader mellan dessa 

grupper då andelen som får jobb är mycket lägre bland gymnasiesärskoleeleverna (SOU 

2011:8). 

I arbetet med att ta fram Gysär13 betonades vikten av att varje elev måste bli utmanad på sin 

nivå och ges möjlighet till personlig utveckling. Gymnasiesärskolan ska så långt som möjligt 

motsvara gymnasieskolan och arbeta för inkludering mellan verksamheterna, för att få fram 

en flexibilitet så att alla elever antagna vid gymnasiesärskolan ska kunna nå sin fulla potential 

(SOU 2011:8). 

APL 

Förr så utbildade man sig till ett yrke genom att delta i arbetet på en arbetsplats och gradvis få 

mer avancerade arbetsuppgifter handledda av en yrkesskicklig mäster. I hantverksyrken fanns 

titlar som lärling och gesäll som gav en fingervisning om vilken yrkesskicklig man kunde 

förvänta sig av en hantverkare (Lauvås och Handal, 1993). Med tiden ökade tron på teoretisk 

utbildning och yrkesutbildningar flyttade in i skolan. Lauvås och Handal (ibid) menar att det 

var olyckligt då ämnena blivit mer abstrakta när eleverna inte kan koppla sin kunskap till den 
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praktik där den ska användas. Samtidigt var det gamla lärlingssystemet väldigt konservativt 

på ett sätt som inte skulle fungera i dagens föränderliga samhälle (ibid). 
 

För att de teoretiska kunskaperna, som eleverna tillgodogör sig i skolan, ska bli mer konkreta 

har Arbetsplatsförlagt lärande (APL) lagts in i studieplanen för alla elever på 

gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna 

på yrkesprogrammen ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats under minst 15 

veckor. För elever på gymnasiesärskolan ska APL vara i minst 22 veckor fördelade över 

elevernas 4 läsår (Gymnasieförordningen 2010:2039, 4 kap 12 §). 

I och med införandet av Gysär13 har kunskapsbegreppet blivit centralt och kraven på eleverna 

har ökat. Ett sätt att underlätta för eleverna att ta till sig kunskapen är den obligatoriska APL-

perioden på de nationella programmen (Rapport 435, Skolverket). På APL-platsen ska kraven 

på eleverna vara realistiska och samtidigt utmana eleverna så att de kan se sina egna 

möjligheter och sina begränsningar (SOU 2011:8). 

Under sin APL-period får eleven möjlighet att fördjupa sina yrkeskunskaper och använda dem 

i realistiska sammanhang. En annan del är att förstå hur en arbetsplatskultur fungerar och få 

vara en del av arbetsgemenskapen (SOU 2011:8). I första hand ska eleven göra sin APL på en 

arbetsplats som har koppling till valt program, men om det inte går att ordna så kan det 

fungera med andra arbetsplatser (ibid). 

Handledaren och handledaruppdraget 

Handledaren på arbetsplatsen är en central person för att elevens APL ska leda till ny och 

fördjupad kunskap. Definitionen av handledare och dennes uppdrag ser olika ut. Handledaren 

har en viktig roll för elevens introduktion till arbetslivet men det finns inga formella krav på 

att handledaren ska ha handledarutbildning. I gymnasieförordningen står det  

för en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på 

arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och 

erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig (SFS 

2010:2039). 

Enligt Svenska akademiens ordbok (SAOB) är en handledare en ”person som handleder ngn i 

ngt” (SAOB) och handledning blir följaktligen ”vägledning i studier l. övningar o. d., 

undervisning” (ibid). Nationalencyklopedin (NE) har en lite mer utförlig förklaring  

En typ av praktisk-pedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under utbildning eller 

praktik (...) Handledning är inriktad på professionella metoder och processer i arbetet 

och ges i grupp eller individuellt. En annan form är handledning av studerande i 

grundutbildning under praktikperioder, där syftet är att föra en blivande kollega in i 

den praktiska yrkesutövningen. (NE) 

En tydlig skillnad är att i Nationalencyklopedin så lyfts den pedagogiska aspekten också. Det 

räcker inte med att kunna det som någon ska handledas i, man måste också kunna förmedla 

sin kunskap på ett sätt så att den blir begriplig för den andra. Tsagalidis (2009) uttrycker det 

på följande sätt. 

En ofta bortglömd aspekt av undervisningens effektivitet är relationerna mellan lärare 

och elever, vilket i undersökningen lyfts fram som en viktig del i en lyckad 
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undervisning/inlärning. Kommunikation i samspelet och förståelse av den andra ingår 

i interaktionen. (ibid s.32) 

Lauvås och Handal (1993) belyser problematiken med att handledning används i många 

sammanhang och är mindre öppen än andra former av undervisning. Det gör att eleven blir 

utlämnad åt handledarens professionalism och motiv till att vilja vara handledare. Lauvås och 

Handal (ibid) anser att handledningen har tre syften 

 Eleverna ska få en insyn och förståelse för yrkets praxis. 

 Eleverna ska få en djupare förståelse för den teori de fått i skolan. 

 Eleverna ska känna ett behov av att ytterligare sätta sig in i teorin 

Det är vanligt att handledarna ser elevernas APL-period som en möjlighet för eleverna att få 

en inblick i arbetslivet och inte utbildning i första hand. Något som kan hänga ihop med att 

handledaren främst är skickliga yrkesutövare som inte har den pedagogiska grunden. Det 

krävs också en särskild kompetens som handledarna behöver lära sig, det är inget som 

kommer av sig självt bara för att man har arbetat länge och har en omfattande yrkeserfarenhet 

(Lauvås och Handal, 1993; Selander och Selander, 2007). 

Lauvås och Handal (1993) lyfter olika områden av handledning som uppgiftsinriktad, 

rådgivande eller yrkesinriktad. Det är den sistnämnda som är aktuell i samband med APL. För 

att koppla samman en praktisk yrkeserfarenhet med en teoretisk utbildning har handledning 

blivit en mycket viktig funktion inom allt fler yrken. Handledare har ett stort ansvar att de 

elever som kommer till dem lyckas att bli självständiga yrkesutövare. Elevens framgång beror 

inte bara på elevens förmåga att ta till sig information utan också handledarens förmåga att  

uttrycka sig med nyanserade kommentarer som ringar in den kunskap som handledaren vill 

förmedla och korrigeringar som behöver genomföras (ibid). 

Även Selander och Selander (2007) beskriver handledningens funktion inom olika yrken, att 

handledaren har ett stort ansvar att koppla samman teoretisk utbildning med en praktisk 

erfarenhet där bland annat återkoppling ingår. Författarna vill lyfta fram olika psykologiska 

och pedagogiska aspekter på handledningen och handledningsprocessen men även visa på vad 

som skiljer handledning från till exempel arbetsledning, coaching och konsultation.  

I de flesta fall brukar handledaren och eleven sträva mot att eleven blir oberoende av 

handledaren och att det tillslut ska leda till ett jämbördigt kollegialt förhållande. Det nämnda 

momentet kan ibland vara svårt att ställas inför men det är handledarens uppgift att se till att 

eleven blir självständig och att handledaren visar förtroende för att eleven kommer att klara 

sin framtida yrkesroll. För att nå dit är det viktigt att handledaren utgår från eleven och ställer 

denne i centrum och inte sig själv (Selander och Selander, 2007).   

Eriksson, Lindberg och Österlind (2010) skriver att en skriftlig förmedlad undervisning har 

sina fördelar då eleverna får reda på vad de ska göra och kan titta i dokumentet de fått eller i 

sina loggböcker och läraren kan ägna sin tid åt annat. Detta förutsätter dock att alla förstår vad 

som ska göras och att de klarar av att arbeta på egen hand. Fördelarna med att läraren vid 

flertalet tillfällen framför en samlad klass, eller enskilt, förklarar muntligt vad de ska göra är 

att läraren snabbare får kunskap om vilka som förstått vad som sagts än om det gjorts 

skriftligt. Det ställs höga krav på eleverna vid en skriftspråklig baserad kommunikation menar 

författaren. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I vår beskrivning av teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av sociokulturellt teori och 

konstruktivistisk teori. Vi tar upp centrala begrepp, hur de tolkas samt hur vi kan koppla dem 

till vår analys. 

Sociokulturell teori 

Med ett sociokulturellt perspektiv uppstår kunskapen i samspelet mellan människor (Säljö, 

2011). Säljö (ibid) menar vidare att vi har en alldeles för dualistisk syn på kunskap, teoretisk 

och praktisk. De båda delarna hänger oftast ihop när en uppgift ska lösas. Den som anses vara 

först ut i att knyta ihop dessa delar var Vygotskij (Jakobsson, 2012).  

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, som innebär att 

tänkandet möjliggörs av artefakter och kulturella uttryck (Jakobsson, 2012). Vygotskij menar 

att i artefakten finns det tänkande, som ursprungligen skapade artefakten, lagrat och är möjligt 

att få del av för både nutida och framtida användare. En artefakt kan vara en fysisk sak, som 

en kniv men också intellektuell som skriftspråk eller räknesätt. (ibid). Med hjälp av artefakten 

skapar individen en djupare förståelse. Vygotskij uttryckte det som att kunskapen 

internaliseras, blir ett med användaren, som när ett barn räknar på fingrarna (som är 

artefakten) och med tiden klarar att göra räkneoperationen i huvudet, så har kunskapen 

internaliserats (ibid). 

Bahktin använder begreppet appropriering för att beskriva samma fenomen (Jakobsson, 

2012). Det skulle kunna beskrivas som den process som krävs för att göra något till sitt eget 

(ibid). Det kan finnas ett motstånd som individen måste övervinna. Artefakten eller det 

kulturella redskapet kan vara obekant eller svårt att förstå, vilket kräver träning för att kunna 

använda det. När motståndet är övervunnet så kan redskapet bli som en del av individen 

(Säljö, 2005) Kniven blir som en förlängning av floristens hand och alfabetet så inlemmat i 

bibliotekariens sinne att denne inte ens behöver fundera på i vilken ordning bokstäverna 

kommer (ibid, 2011). 

Förutom att man med det sociokulturella perspektivet ser mediering genom artefakter som en 

väg till ny kunskap så är dialogen mellan individer central. Kunskap bemästras och utvecklas 

genom samspel mellan människor som försöker jämka ihop sina perspektiv och hantera 

gemensamma situationer (Säljö, 2011). Traditionellt fick eleverna tillgång till kunskap genom 

en överföring av färdigtänkta tankar att lära in. I dagens informationssamhälle kan kunskap 

hämtas och sättas ihop på många sätt (ibid). 

I informationssamhället finns helt andra förväntningar vad varje människa ska kunna klara 

och Säljö (2005) skriver att det idag inte är meningsfullt att lära sig en ordbok utantill eller 

komplicerad huvudräkning. Det kollektiva minnet har blivit enormt och tillgången till det är 

lättåtkomlig. Idag ser man istället lärande i ett problemlösande sammanhang. Det vi behöver 

veta är vilka redskap vi behöver för att kunna lösa en uppgift i olika kontexter (ibid). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv så måste fortfarande kunskapen och lärandet användas i en dialog 

mellan det som individen uppfattar som viktigt och relevant och kollektivets uppfattning 

detsamma (ibid). 
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Ofta tänker man sig att det är den oerfarne som lär sig något i dialogen med mer kunniga. 

Tvärtom kan man se att alla som deltar i dialogen har möjlighet att utveckla och fördjupa sin 

förståelse. Genom att lyssna på andra, förklara, omformulera sig och tänka om bidrar dialogen 

till att även handledaren ser olika fenomen i ett nytt ljus och utvecklar nya tankar (Jakobsson, 

2012) 

En viktig slutsats i relation till sociokulturella perspektiv blir då att det egentligen inte 

är möjligt att diskutera utveckling och lärande utan att inkludera interaktionen mellan 

människor och artefakter eller att förstå lärande utan att analysera hur människor 

interagerar med kulturella produkter under dessa processer (ibid, s.156) 

Konstruktivistisk teori 
 

Piaget vill med sina teorier ge en helhetsbeskrivning av det mänskliga förståndet från nyfödd 

till en vuxen människa. Kunskap och utveckling består enligt honom av ett aktivt handlande 

och drivkraften bakom detta är den mänskliga självregleringen som innebär att människan 

hela tiden aktivt försöker anpassa sig till omvärlden. Kunskapsutvecklingen är dynamisk och 

styrs av aktivt handlande i samspel med andra individer.  
 

Ungdomar kan handla aktivt men begränsningen är ofta att de inte har så många 

handlingsalternativ, detta förändras med tiden. Det finns fyra samverkande drivkrafter som är 

av stor vikt för människans kunskapsutveckling enligt Piaget (Jerlang,2008) och dessa är 

nervsystemets mognande, individens handlande, det sociala samspelet och 

självregleringen/anpassningen. I Piagets teori är det otrygghet och rädsla som är en 

bidragande orsak till att människan inte tar till sig ny kunskap (ibid). 

  

Piaget har ofta fått kritik för att han skapat en bild av  ungdomarna som bristfälliga i 

förhållande till de vuxna men Piaget ser att deras sätt att tänka och deras intellekt som 

kvalitativt annorlunda än vuxnas och betraktar således inte ungdomarna som mindre kapabla 

eller bristfälliga (Halpenny & Pettersen, 2015). 

Tidigare forskning 

I den här delen beskriver vi hur vi gått tillväga för att hitta relevant forskning och problem vi 

stött på i vårt sökande. Vi tar också upp tidigare forskning som rör handledning och 

bedömning, de två nyckelorden i våra frågeställningar.  

Litteratursökning  

I sökningen efter tidigare forskning använde vi oss av DiVA och Google scholar med 

sökorden handledare, APL, bedömning, utvecklingsstörning och intellektuell 

funktionsnedsättning. Vi har även använt EBSCO och då med sökorden assessment, 

vocational training, intellectual disability och mental retardation. Vi begränsade åldern på 

artiklar och böcker till tjugo år. Att hitta artiklar som avhandlar både intellektuell 

funktionsvariation och yrkeskunnande eller bedömning på APL har varit svårt. Vi har fått luta 
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oss mot artiklar som undersöker yrkeskunnande, handledarrollen och bedömning under APL 

generellt. Det faktum att APL varit obligatoriskt för elever inskrivna vid gymnasieskolans 

nationella program endast sedan 2013 kan vara en del av förklaringen. Det har helt enkelt inte 

genomförts så många omfattande studier än.  

Bedömning av yrkeskunnande 

APL har funnits länge i olika former för elever på den ordinarie gymnasieskolan, så det finns 

många arbetsplatser med utbildade och rutinerade handledare. Trots det visar Lindbergs 

(2005) litteraturöversikt en avsaknad av vetenskapliga studier av hur bedömning av 

yrkeskunskaper går till i arbetsplatsförlagd utbildning. Efter en genomgång av 300 artiklar 

konstaterar hon att den större delen rör grundskolan och ett fåtal som rör gymnasiet. Fokus 

ligger på statistiska mätningar och betygens funktion som urvalsinstrument. Det saknas 

konkreta beskrivningar av hur bedömning i praktiken går till då förutsättningarna för träning 

och bedömning är väldigt olika när ett arbete lärs in i skolmiljö och när någon utbildas på en 

arbetsplats (ibid). 

Lindström (2016) har gjort en studie där hon intervjuat åtta handledare och sju yrkeslärare 

inom vården, kring vad som är yrkeskunnande och hur man gör för att bedöma densamma. 

Handledarna har handlett elever från vårdprogrammet som gör sin första praktikperiod. Det 

framgår i studien att handledarna är väldigt konkreta i sina beskrivningar av 

bedömningssituationer och vad de lägger in i begreppet yrkeskunnande. De anser också att 

yrkeskunnande lärs genom praktisk övning som med tiden ger mer erfarenhet. En del av 

yrkeskunskapen består av det sociala samspelet på arbetsplatsen och att man fungerar i en 

arbetsgemenskap. Lindström (ibid) finner också att på elevernas första praktik läggs mycket 

tid på att eleven ska lära sig den praktikgemenskapen som består av rutiner, ritualer och 

vanor.  

Berner (2010) beskriver i sin etnografiska studie om yrkesutbildning på industritekniska 

programmet hur yrkeslärarna arbetar för att förbereda eleverna för mötet med APL-platserna 

och det framtida yrkeslivet. Studien är baserad på två observationsejourer gjorda med 20 års 

mellanrum. Observationerna har genomförts när eleverna utbildades i maskinteknik. 

Tyngdpunkten ligger på den senare studien. Under observationerna spelades dialoger mellan 

lärare och elever in.  

Observationerna kompletterades med intervjuer, där fem genomfördes med elever och fem 

med yrkeslärare. Berner (2010) tar upp hur yrkeslärarna använder olika metoder som 

repetition, trial and error och uppgifter som liknar dem som eleverna kommer möta i 

arbetslivet. Målet för undervisningen var att stegvis öka elevernas självständighet och stärka 

elevernas självförtroende. Den tydliga kopplingen mellan teori och praktik underlättade 

kunskapsinhämtningen för den här gruppen av elever som ofta var studiesvag (ibid). 

Carlsson, Gerrevall och Pettersson (2006) skriver i sin rapport att bedömning av 

yrkeskunnandet i en yrkesutbildning bör ske i rätt sammanhang. De menar att man borde 

arbeta mer ämnesövergripande för att eleven ska kunna visa sin förståelse av olika 

sammanhang som är indirekt kopplade till yrkeskunnandet och ger exempel på hur en uppgift 

på restaurangprogrammet kan bestå i att planera en måltid för ett sällskap där en av gästerna 

har judisk bakgrund. Bedömningen av hur eleven löst uppgiften blir en bekräftelse på vad 

denne lärt sig och samtidigt som eleven också kan få en uppfattning om vad som krävs och 

vad som behöver utvecklas.  
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Carlsson et al (ibid) har gjort en internationell utblick och noterar att utvecklingen går mot en 

mer kompetensbaserad bedömning och fortsätter “De lärande behöver kunna koppla 

innehållet till någonting som ger lärandet mening.” (s.83) För att kunna avgöra elevernas 

kompetens måste eleverna lösa problem och arbeta med autentiska uppgifter (ibid). 

Tsagalidis (2009) baserar sin avhandling på intervjuer med 10 yrkeslärare och 10 

yrkeslärarstudenter vid hantverksprogrammet. Intervjuerna är kompletterade med 

videoobservationer. Tsagalidis (ibid) beskriver hur relationen mellan lärare och elev påverkar 

både elevens utveckling och lärarens bedömning. “Karaktärsämneslärarna ska, i samverkan 

med eleverna, både utveckla och bedöma de av arbetsmarknaden och samhället eftersökta 

kvalifikationerna.” (ibid, s. 36). Karaktärsämnesläraren både undervisar enligt sitt 

myndighetsuppdrag och förbereder eleverna för den yrkeskultur och de yrkestraditioner de 

kommer att möta.  

Det gör att de i undervisningen försöker återskapa uppgifter som är verklighetstrogna där de 

både förhåller sig till både kursmålen och yrkespraxis. Tsagalidis (2009) betonar vikten av att 

bedömningen av kunskap sker i rätt kontext för att vara rättvisande. Väl medvetna om 

yrkeskulturen lägger lärarna också stor vikt vid nyckelkvalifikationer vid sin bedömning av 

elevens förmågor (ibid). 

I en annan studie, som bygger på videoobservationer från sex praktiska lektionspass på Hotell 

och restaurangutbildningen, lyfter Tsagalidis (2012) handledarnas användande av frågor för 

att få fram elevens kunskap. Observationerna är gjorda i konkreta kökssituationer. Lärarna 

ställer olika frågor som leder till kunskapsöverföring och kontroll av elevens kunnande. 

Tsagalidis (ibid) kommer fram till att det är kvaliteten på lärarnas frågor är avgörande för 

vilken kunskap eleven får möjlighet att visa och finner tre nivåer på frågorna.  

Den första och enklaste är på uppgiftsnivå, där eleven kan redogöra för hur just en enskild 

uppgift ska lösas. På nästa nivå finns en förståelse för situationen som uppgiften är en del av. 

Den högsta nivån är när eleven kan se sig själv som en värdefull del av verksamheten och att 

kvaliteten på den enskilda uppgiften påverkar hela verksamheten. Den traditionella 

uppdelningen av teori och praktik blir därmed en omöjlighet för att nå de högre nivåerna 

(ibid).  

 

Formativ bedömning 
 

Formativ bedömning användes första gången i slutet av 1960-talet för att beskriva vikten av 

utvärdering för att kunna utveckla något (William, 2013). Uttrycket användes sparsamt de 

följande 20 åren och då med innebörden att integrera undervisning och bedömning. 

Undervisningen skulle anpassas till varje elevs behov. Formativ bedömning bygger på att 

eleverna upprepar olika moment tills de lärt sig och behärskar de kunskaper som 

undervisningen har syftat till (Korp, 2003). Idag används termen formativ bedömning i 

sammanhang där eleven kunskap ska bedömas och då som en motsats till summativ 

bedömning istället för den process som ska leda till en bättre undervisning (William, 2013). 

Black och Williams (2001) har gjort en litteraturöversikt som innefattar närmare 580 artiklar 

som styrker teorin att formativ bedömning ökar elevers kunskapsutveckling, speciellt för 

studiesvaga grupper. Att minska kunskapsgapet i klassrummet och att alla elever upplever att 

de kan utvecklas och får hjälp med strategier för att nå sin fulla potential är en stor vinst för 
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både individen och samhället. De ger exempel på hur läraren måste ställa frågor av god 

kvalitet och att återkopplingen till eleven blir användbar för densamme endast om den tar 

avstamp i uppgiften, var eleven är kunskapsmässigt, vilket målet är och hur ska eleven arbete 

för komma dit. En siffra och kommentaren: Jobba hårdare! hjälper sällan någon att utvecklas 

(ibid). 

Hattie och Timperley (2007) är inne på samma linje. Deras fokus när det gäller den formativa 

bedömningen ligger främst på återkoppling. Hattie och Timperley (ibid) har genomfört en 

litteraturöversikt där de studerat återkoppling närmare och menar att det största inflytandet på 

elevens utveckling är den återkoppling som denne får på olika uppgifter. Blir det bara ett 

betyg kan eleven inte avgöra vad som var bra i arbetet och vad som behöver förbättras för att 

få ett bättre resultat samt hur eleven ska arbeta för att nå dit. En muntlig eller skriftlig 

kommentar som tar avstamp i elevens uppgift leder enligt Hattie och Timperley (ibid) mycket 

längre. Återkopplingen kan ges som en fortsättning på den uppgift som eleven just avslutat. 

Hattie och Timperley (ibid) sammanfattar den framgångsrika formen av återkoppling med tre 

frågor. Var är jag nu? Vart ska jag? och Hur kommer jag dit? 

Bedömning på APL 

Någon omfattande studie om bedömning i yrkeslivet rörande elever från gymnasiesärskolans 

nationella program har troligen inte hunnit genomföras sedan Gysär13 infördes. Den 

forskning som berör bedömning på APL gäller elever från Hantverksprogrammen där delar av 

utbildningen varit förlagd till arbetsplatser under olika beteckningar som APU 

(Gymnasieförordningens 1992:394) och senast APL (Gymnasieförordningen 2010:2039) 

sedan början av 1990-talet. 

Sandström (2016) har gjort en intervjustudie med tolv handledare inom byggindustrin för att 

undersöka deras uppfattning om yrkeskompetens och bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling. Sandströms resultat visar att det rådde delade meningar hos handledarna 

om vad som eleverna skulle lära sig under APL och således vilken kunskap som skulle 

bedömas. Handledarna uttryckte att de saknade ett bra samarbete med skolorna. Det gjorde att 

bedömningen av elevernas kunskaper inte var likvärdig och gjordes från oklara kriterier. 

Handledarna tittade på teoretisk kunskap, yrkeskunnande, intresse och tog ibland sin 

magkänsla till hjälp i bedömningen. Handledarna fann det svårt att hitta arbetsuppgifter som 

både var relevanta och intressanta för eleverna (ibid). 

Tsagalidis (2009) har sett att handledarna använder sig av nyckelkvalifikationer när de 

bedömer elevernas förmågor. Nyckelkvalifikationer beskrivs som “de generella krav som en 

individ förväntas leva upp till för att kunna fungera i ett flexibelt och föränderligt samhälle” 

(ibid s.59) och “är ett sätt att konstruera och ge mening åt en komplex verklighet som lärare 

och elever interagerar i “ (ibid, s.161). I sin avhandling, som utgår från intervjuer med lärare 

och elever på Hotell och restaurangprogrammet, har Tsagalidis kommit fram till att 

yrkeslärare ofta använder nyckelkvalifikationer som självständighet, problemlösning och 

samarbete för att göra bedömningar av elevernas kunskaper. Nyckelkvalifikationerna relateras 

till varandra och skapar den komplexa väv av uppgifter som ska bedömas. Det underlättar för 

yrkeslärarna att avgöra elevens kunskaper. Samtidigt ska eleverna utbildas till 

anställningsbara samhällsmedborgare där företagen värderar andra förmågor, som hur eleven 

till exempel tillagar en sås. Det kan bli oklart för eleven vad som egentligen är viktigt och vad 

som bedöms ( ibid). Nyckelkompetenserna används inom EU som ett verktyg för att stödja 

och utveckla EU-ländernas utbildningssystem (ibid). 



 

13 

 

Carlsson et al (2006) menar att kvalifikationsbegreppet används med olika innebörder men 

sammanfattar nyckelkvalifikationer som kvaliteter som behövs i olika yrken och ger 

exemplen problemlösning, samarbetsförmåga och förmåga att driva utveckling, De menar 

också att begreppet innefattar både teoretiska och praktiska dimensioner av yrkeskunnande 

(ibid). 

Metod 

I den här delen presenterar vi studiens deltagare, val av ansats, val av metod och 

genomförande. 

Studiens deltagare 

Vår utvalda grupp på åtta informanter var handledare på olika företag där vi har eller har haft 

elever. Vi hade ett kriterium i selektioneringen. Det var att handledaren hade erfarenhet av att 

handleda elever med intellektuell funktionsvariation. En del hade längre erfarenhet och andra 

hade precis tagit emot sin första elev. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör en intervjustudie 

inte ha färre än fem informanter då man riskerar att missa intressant information och får för 

liten spridning i det insamlade materialet. För många informanter däremot ger en för stor 

textmassa att bearbeta utan att öka spridningen i utfallet (ibid). 
 

Vi ansåg att informanternas kön och ålder var oväsentligt. Namnen som vi givit dem, är 

kopplat till alfabetet och inget annat. Informanternas arbetsplatser och erfarenhet som 

handledare ansåg vi var viktigt att presentera för att öka förståelsen för i vilken kontext 

handledarna och eleven befann sig. 

 

Alex, är bibliotekarie på en skola och har varit APL-handledare för elever med intellektuella 

funktionsvariationer 2 år. 

 

Bea arbetar på en daglig verksamhet som driver ett café sedan 21 år. Det innebär att Bea 

enbart arbetar med personer med intellektuella funktionsvariationer. 

 

Cleo arbetar på hunddagis och är utbildad hundinstruktör. I 11 år har hen ansvarat för APL-

elever varav en del haft intellektuella funktionsvariationer. 

 

Disa har lång erfarenhet som säljare i olika branscher, sedan 7 år tillbaka som florist. 

Handledarerfarenheten har varierat beroende av bransch. Som florist har hen haft en elev med 

intellektuell funktionsvariation. 

 

Eli är säljare i secondhand-butik där man tagit emot APU- och APL-elever med intellektuella 

funktionsvariationer, arbetsträning och språkintroduktionselever i 23 år. 

 

Frances är florist och har tidigare arbetat med trädgård. Handledning av elever med 

intellektuella funktionsvariationer och även vuxna som arbetstränar genom MISA har pågått 

till och från. Som florist har hen handlett en elev med funktionsvariation i ett par månader. 
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Glenn är florist sedan 26 år och har drivit blomsterbutik i 10 år. Under hela perioden har 

butiken tagit emot APU- och APL-elever där en del haft intellektuella funktionsvariationer., 

lärlingar, och personer med inlärningsproblematik. 

 

Hedda har 10 års erfarenhet som butikschef på ett varuhus som alltid har olika typer av 

praktikanter som APL-elever med intellektuella funktionsvariationer och personer som 

behöver arbetsträning.  

Metodansats 

Kvalitativ studie handlar om att förstå något och inte att förklara en teori. De data som samlas 

in är subjektiv och beskriver känslor och upplevelser, ett hermeneutiskt synsätt. Det handlar 

om ord och tolkningar och inte om siffror. I vår datainsamling har vi tagit inspiration från 

fenomenografin. Tillvägagångssättet med intervjuer, transkribering, induktivt analysarbete för 

att komma fram till kategorier som ger underlag för vårt resultat följer den fenomenografiska 

metodansatsen (Fejes och Thornberg, 2009; Kvale och Brinkmann, 2014). 

Fenomenografi är en metodansats för att analysera olika människors uppfattningar om ett 

fenomen. Fokus ligger på att hitta skillnaderna snarare än likheter. Genom att intervjua ett 

antal människor om ett fenomen får man fram olika sätt att förstå företeelsen, ett utfallsrum. 

Avsikten är att få del av informanternas subjektiva upplevelser. Intervjuerna genomförs tills 

materialet är mättat och inga unika utsagor tillkommer. Blir inte materialet mättat med de 

första intervjuerna så kan man ändra undersökningsgrupp och därmed täcka in de skillnader 

som det först insamlade materialet saknade (Fejes och Thornberg, 2009). 

Den kvalitativa intervjun 

Den kvalitativa intervjun är användbar när man vill undersöka informantens personliga 

uppfattning och vardagsliv, någons “livsvärld” (Hartman, 2004, s.273). Den kan genomföras 

med olika grad av nära relation till informanten, från en strikt struktur med en precis 

intervjuguide och neutral intervjuare till den lösa struktur som en semistrukturerad intervju 

tillåter (Bryman, 2011). 

För att en intervju ska leda fram till användbara data så behöver intervjuaren vara insatt i 

ämnet och kunna ställa relevanta följdfrågor så att informanten fördjupar sina utsagor. 

(Bryman, 2011) Intervjuaren behöver ställa tydliga frågor och lämna mycket tid till 

informanten att förstå frågan, formulera sig och låta informanten prata till punkt. Det är 

viktigt att balansera intervjun. Intervjuaren får inte prata så mycket att informanten inte får 

möjlighet att berätta sin historia. Är intervjuaren, däremot, för kortfattad kan informanten tro 

att den har svarat fel och stänger sig. Av etiska skäl måste intervjuaren har informerat om de 

forskningsetiska principerna så att informanten vet vad studien ska handla om, hur materialet 

ska användas, sin rätt att avbryta sitt deltagande och rätten att vara anonym. (ibid) 

Genomförande 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjun som är vanligast i kvalitativa uppsatser. Då 

vi inte var ute efter att hitta mätbara fakta utan informanternas egna uppfattningar tillät vi som 

intervjuare generöst de olika tolkningar som informanterna gjort av frågeställningarna 

(Bryman, 2011).  



 

15 

 

Genom att vi använde ämnesområden täckte vi in de frågor som vi sökt information om 

samtidigt som informanten hade möjlighet att formulera sig och betona det som var viktigt för 

denne. Vi hjälpte informanterna att fördjupa sig genom ett aktivt lyssnande, följdfrågor och i 

samspelet i intervjusituationen. Fejes och Thornberg (2009) nämner probing som teknik då 

intervjuaren ställer följdfrågor som får informanterna att utveckla sina svar. I några av våra 

intervjuer fick vi använda oss av probing i viss utsträckning, medan andra informanter var 

väldigt utförliga i sina svar.  

Vi använde oss av en semistrukturerad intervju, vilket, i vårt fall, innebar att vi hade ringat in 

tre ämnesområden med utgångspunkt från våra forskningsfrågor. I vår samtalsguide hade vi 

samlat våra ämnesområden kompletterade med ett par underfrågor. Huvudsakligen ville vi att 

informanten skulle berätta fritt, men då vi intervjuade var och en för sig ville vi vara säkra på 

att fram någon form av data som skulle gå att jämföra, därav samtalsguiden (Bryman, 2011). 

Vi spelade in intervjuerna så att vårt hela fokus kunde läggas på informantens berättelse. Det 

blev ett bra flöde i samtalet när uppmärksamheten inte behövde delas mellan informanten och 

anteckningarna (Bryman, 2011). Inspelningen gav också ett pålitligt underlag när intervjun 

skulle transkriberas. Informantens pauser och tonfall fanns kvar. Transkriberingen tog tid men 

gav också oss en möjlighet att lära känna vårt material och att upptäcka mönster samt gav oss 

möjligheten att gå tillbaka till intervjun flera gånger och höra nya detaljer (ibid). 

För informanternas bekvämlighet fick de välja var intervjun skulle genomföras. De flesta hade 

ett lugnt rum på arbetsplatsen där vi kunde sitta ostörda. I ett fall satt vi på en annan neutral 

plats som informanten valde. Det var en slamrigare miljö men ljudupptagningen fungerade 

bra och informanten fann inte miljön störande. 

Vi genomförde intervjuerna var för sig så att intervjusituationen blev mer som ett samtal 

mellan två engagerade personer (Kvale och Brinkman, 2014). Våra intervjuer var 30 till 50 

minuter långa. Vi märkte att vi, som intervjuare, kunde uppleva den vältaliga och lättpratade 

informanten som den bästa källan men vid analysen av materialet fann vi intressanta utsagor 

hos alla informanter. Varje informant bidrog på sitt ibland vältaliga, ibland ordknappa sätt 

med olika infallsvinklar på ett fenomen utifrån sin situation och sina erfarenheter (ibid). 

Vi transkriberade intervjuerna och delade dem med varandra. I transkriberingen överförde vi  

informanternas talspråk till skriftspråk. Vi har skrivit ner texten på korrekt svenska då exakt 

nedtecknat talspråk kan framstå som fördummande och ofullständigt, trots att informanten har 

varit välformulerad. I överföringsarbetet försvann mycket av innehållet i intervjun i och med 

att intonation, tankepauser och kroppsspråk tas bort (Kvale och Brinkman, 2014). En fördel 

med det långsamma och tidskrävande transkriberingsarbetet är att vi kom djupare in i 

texterna. Det krävdes ändå flera genomläsningar innan vi var redo att börja med kodningen 

och att vaska fram de meningar som var intressanta utifrån våra forskningsfrågor (Hartman, 

2004).  

I arbetet med kategoriseringen har vi haft ett prövande arbetssätt utan att ha våra 

forskningsfrågor eller någon teori i åtanke. Det krävdes flera genomläsningar av de 

transkriberade intervjuerna för att lära känna materialet. Själva analysarbetet började med att 

vi klippte ut de passager som vi fann mest betydelsefulla. Vi märkte noga ut vem av 

informanterna som gjort vilka utsagor för att kunna spåra ursprunget. Fejes och Thornberg 

(2009) kallar denna del för koncentrering av texten, De utklippta passagerna har vi jämfört 

och grupperat utifrån både likheter och skillnader kring samma fenomen. Vi behövde prova 

och ompröva kategorierna flera gånger innan vi hittat gränserna för dem. Det resulterade i tre 

huvudkategorier och åtta underkategorier. Vi försökte ge kategorierna så korta och kärnfulla 

rubriker som möjligt. I den sista; kontrastiva, fasen har vi granskat våra citat så att de bara 
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passar i en kategori. Vi har kopplat de teoretiska utgångspunkter till kategorierna har valt att 

redovisa resultat och analys tillsammans (ibid). 

 

 

Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

I den här delen resonerar vi om möjligheten att får tillförlitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet i en kvalitativ studie. 

När kvaliteten på en studie ska bedömas så används begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet som mått på hur väl studien behandlar det den säger sig behandla, om det är 

möjligt att genomföra likadana studier som ger sammaresultat och om dessa resultat är 

generella. Dessa begrepp härrör från den kvantitativa forskningen och kopplas per definition 

till mätning och möjligheten att upprepa studier med exakta förutsättningar. Då mätning inte 

är det en kvalitativ studies främsta mål måste forskaren ändå få vetenskaplig tillförlitlighet i 

sina resultat (Bryman, 2011).  

Fejes och Thornberg (2009) använder kvalitet som ett övergripande begrepp och beskriver 

vad det är som ger kvalitet åt en studie. De menar att graden av noggrannhet och skickligheten 

hos den som genomför studien är det som avgör om studiens kvalitet. Fejes och Thornberg 

(ibid) presenterar frågor som hjälpte oss att höja kvaliteten på vår studie. Genom att  försäkra 

oss om att kvalitativ metod var lämplig för att söka svar på våra forskningsfrågor och att 

metodansatsen fenomenografi passade till vårt syfte och frågeställningar så har vi stärkt 

trovärdigheten i studien. Trovärdigheten påverkas även av hur väl resultatet svarar på våra 

frågeställningar (ibid).  

Tillförlitligheten i en studie är hög när det går att följa författarnas tillvägagångssätt och 

ställningstaganden (Fejes och Thornberg, 2009). Vi har motiverat val av metodansats, 

presenterat urval, genomförande och metod för insamling av data och etiska implikationer för 

att få transparants i förfarandet. Våra informanter erbjöds också möjligheten att ta del av de 

transkriberade intervjuerna för att se om de kände igen sig och om de ville lägga till något. 

Detta erbjöds för att vår studie skulle ha så hög tillförlitlighet som möjligt. Tillförlitlighet och 

trovärdighet har en studie när en den är “noggrann, systematisk och väl genomförd” (ibid s. 

219). 

Resultatet i en kvalitativ studie är sällan överförbara på samma sätt som i en kvantitativ. Fejes 

och Thornberg (2009) menar att resultaten kan göras överförbara om det passar in i andra 

sammanhang och identifierar mönster som läsaren inte kände till tidigare. Resultatet av vår 

studie är överförbar då handledarnas utsagor kan leda till igenkänning vid genomförandet av 

andra studier.  

Vår uppsats är både trovärdig och tillförlitlig då vi öppet redovisat våra överväganden och 

tillvägagångssätt utifrån vår förmåga och erfarenhet, utan att göra avkall på de 

forskningsetiska principer som ger anonymitet till våra informanter.  
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Forskningsetiska aspekter 

Enligt Bryman (2011) görs etiska överväganden under hela processen i en undersökning och 

de har varit ungefär desamma sedan 60-talet. Medvetenheten om etiska frågor har ökat och 

blivit mer centrala i dagens forskning (ibid). Vi har i vår undersökning följt de 

forskningsetiska principer som är uppställda av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002) och 

hållit oss till god forskningssed. De fyra principerna är nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt informationskravet (ibid). Informationen lämnades till 

informanterna i både skriftlig form, i missivbrevet och muntligt i samband med intervjuerna. 

Vi informerade informanterna om studiens syfte och upplägg, att det var frivilligt att delta och 

att de kunde avbryta studien när de själva ville samt att den information vi fått av dem enbart 

skulle komma att användas till denna studie och med största möjliga konfidentialitet. 

obehöriga kommer inte kunna komma åt informationen. Hade vår studie, enligt oss, berört 

några kontroversiella frågor skulle informanterna skriftligen ha fått bekräftat att de deltagit i 

studien, men i och med att inga känsliga frågor ställdes räckte det, enligt oss, att de endast 

muntligen gav deras samtycke till deltagandet. 

Genom att vi genomfört intervjuer så har vi också trängt in i informantens personliga sfär 

(Bryman, 2011). Under arbetets gång har vi haft ett reflexivt förhållningssätt. Det innebar att 

vi aktivt funderade på vår roll som intervjuare och hur vår förförståelse påverkar tolkningen 

av data (Fejes och Thornberg, 2009) Det är en balansgång mellan det personliga och det 

allmänna. Vi har ställt frågor om elevernas skolpraktik väl medvetna om att jämförelsen 

mellan elever med intellektuell funktionsvariation och andra elever på APL-platserna kunde 

komma upp till ytan.  

Vi ville utröna hur handledarna såg på sitt uppdrag att handleda elever med intellektuell 

funktionsvariation men i och med att det inte skrivits särskilt mycket om detta tidigare blev 

det mest naturliga att en jämförelse gjordes med andra elever. Det finns en fara med 

tillvägagångssättet, nämligen att jämförelser mellan särskoleelever och andra elever faller ut 

till de senastes nackdel. Detta har naturligtvis inte varit vår intention. 

I presentationen av våra informanter har vi tagit upp deras yrke och deras erfarenhet av att 

handleda elever med intellektuell funktionsvariation, vilket är relevant för att tolka deras 

uppfattningar och i vilka sammanhang handledningen skett. För att våra informanter och deras 

utsagor inte ska kunna spåras så har vi givit dem fingerade namn som inte är kopplat till deras 

kön och inte heller lagrat information med deras riktiga identiteter (Bryman, 2011). 

Resultat och analys 

Här presenteras resultatet av vår studie. Vi har gjort vår analys av resultatet utifrån 

sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv. Analysen presenteras i sammanfattningarna 

under varje huvudkategori. 
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Arbetsliv 

Handledarna är vana vid att ta emot APL-elever i alla åldrar och med olika bakgrund även om 

elever med intellektuella funktionsvariationer är  en ny grupp i sammanhanget. Handledarna 

står för introduktionen av arbetslivet till eleverna och hanterar elevernas olika förväntningar 

och drömmar samtidigt som de utveckla elevernas förmågor och sköter den ordinarie 

verksamheten. 

Mötet med arbetslivet 

Alla handledare gav uttryck för en förståelse att det kunde vara svårt att komma ut på en 

arbetsplats, samtidigt som de tyckte att det är viktigt att eleven får se hur det fungerar i 

arbetslivet. 

Mest är det att de ska se hur det går till här. Lära sig hur det är att vara ute i arbetslivet. 

Det är jättebra. [Eli] 

För flera av handledarna har olika former praktik ingått i den egna utbildningen, vilket lett till 

en stor förståelse för hur utsatt en APL-elev kan känna sig. De månar om att eleven ska 

komma in i personalgruppen, känna sig delaktiga och att de är en viktig del i verksamheten. 

De ska få självförtroende, känna sig stolta, vara en del av en arbetsgrupp. Ser alltid till 

att de kommer med och fikar. Varje morgon har vi morgonmöte då är alla med. 

[Hedda] 

Handledarna uttryckte sin ambition att eleven skulle få känna sig stolt på olika sätt. 

Vi försöker få med oss eleverna ut till kunderna så att de får, alltså bara, kanske 

presentera sig och liksom känna en viss yrkesstolthet och känna att de är en av oss. 

[Cleo] 

Handledarna var mycket medvetna om att för många var det här första mötet med yrkeslivet 

och att det kan te sig annorlunda från skola och hemmiljö. Förutom att eleven skulle känna sig 

välkommen och trygg så ville man vara tydlig med att på arbetsplatsen fanns det andra 

regelverk än de man kände till sedan tidigare. 

Vi brukar alltid sitta ner och prata, ta reda på hur mycket de har gjort och vad de har 

gjort och var de tycker att de står i utbildningen. Och känna in vad den här människan, 

hur det känns. Sedan brukar jag (...) De får börja med uppackning, varubehandling. De 

får börja från grunden. Det säger jag alltid: Här städar alla. Här gör vi alla allting, så 

det inte blir så att man har olika positioner. [Glenn] 

Det blev en socialisering in i arbetslivet genom att handledarna påtalade de regler som gällde 

på arbetsplatsen. Elever som gjorde sin APL på olika butiker kunde märka att det fanns 

likheter i vad man gör och vad man inte ska göra. 

De får med sig lite arbetslivserfarenhet. De får se hur det är i arbetslivet. Vad man ska 

göra och vad man nog inte gör. [Eli] 

Att det var en riktig arbetsplats medförde en del bekymmer. Många elever var vana att många 

anpassningar gjorts för deras skull och det gjorde att mötet med arbetslivet ibland blev 

chockartat. Med sin intellektuella funktionsvariation kunde elevernas reaktioner leda till att de 

låste sig och att handledarna inte kunde lösa problemet på egen hand. Handledarna tog då 
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hjälp av lärarna på skolan som var mer vana med eleverna och därför presenterade reglerna på 

ett sätt som eleverna kunde ta till sig. 

Det var ju problem med en elev som inte ville sätta upp håret eller ha någon 

mössa, men då löste det sig så pass bra att då gick de igenom detta på en lektion 

i skolan om hur viktigt det var om man jobbade på restaurang och sådant så. 

Efter det så var det inga problem att ha mössan på sig när man jobbade eller 

skulle göra chokladbollar eller smoothie. [Bea] 

Elevens vilja och förmåga i centrum 

Under sin APL-period skulle eleverna prova moment med anknytning till 

programinriktningen. Det kunde vara saker som eleverna tränat på i skolan men även moment 

som inte gått att göra där. Oavsett vilket, så var kontexten annorlunda. Handledarna tog stor 

hänsyn till vad eleverna själva önskade prova på. Eleverna var nyfikna och såg nya saker som 

de gärna ville prova, vilket de fick med handledarnas hjälp. 

Sedan så ser vi också vad vissa klarar av. Vi ger ju inga arbetsuppgifter som vi vet att 

någon inte klarar, men sedan kan de vilja vara med ändå, som att till exempel göra en 

smoothie fast de inte kan hälla upp det i muggarna, så kan de ändå sätta på mixern och 

hälla i ingredienserna. Det kan vara jättesvårt att hälla i muggarna och sätta på 

locket.(...) Man får vara med och göra det man vill och det man tycker om. [Bea] 

En annan handledare uttryckte att eleverna introducerades stegvis till de nya momenten. 

Man kan ju inte bara kasta ut en människa i en butik som aldrig har stått i en butik. 

Utan då får man ju försöka improvisera sakta, steg för steg och visa hur man ska göra. 

[Glenn] 

Även om handledarna hade elevernas vilja som utgångspunkt så behövde de fundera på vad 

som skulle kunna fungera som uppgifter. Eleverna var kanske inte så kommunikativa alla 

gånger och kunde inte själva avgöra vad som var svårt att göra.  

[Man] såg direkt första gången när hon skulle skära ett bröd att det gick ju inte men 

hon fick ändå göra frallor men då fick vi skära itu dem. [Bea] 

Eleverna befann sig i en kontext som inte främst hade utbildning som syfte, vilket gjorde att 

handledarna försökte jämka ihop elevernas intressen och det moment som ingick i 

verksamheten.  

Då kan man fråga - Vad är du intresserad av? och då kan du få vara där. Och finns det 

inte något du kan göra där så kan du få hjälpa till på någon annan avdelning. [Eli]  

Handledarna beskrev en förståelse för att elevernas dagsform kunde variera. Det som varit 

intressant och möjligt för eleverna att genomföra en dag, kunde vara svårt en annan dag. 

Handledarna lät inte elevernas svårigheter att kontrollera sitt humör, som kunde hänga ihop 

med deras intellektuella funktionsvariation, påverka bedömningen av elevernas förmåga.  

Vi har så många personligheter här, som en del när de är på ett dåligt humör så tar de 

med flit fram fel saker eller lämnar tillbaka fel växel, bara för att de är på ett dåligt 

humör. Ja, och det är inte för att man inte kan utan att man inte vill. [Bea]   
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Handledarens förväntningar 

Oavsett vilka elever man tog emot på arbetsplatsen så hade handledarna föreställningar om 

hur eleverna skulle vara och hur de skulle uppföra sig. De hade också förväntningar på att 

eleverna skulle ha med sig vissa förmågor och egenskaper för att överhuvudtaget kunna arbeta 

i yrket. 

Det är ju att gilla människor. Att man inte är alltför inbunden utan klarar av att möta 

människor. Att man tycker om att ge god service. [Eli] 

Förväntningar tog sig också i uttryck på så sätt att handledarna räknade med att eleverna 

kunde klara av vissa yrkesspecifika uppgifter. Handledarna föreställde sig att det skulle finnas 

en viss nivå på yrkeskunskapen innan eleverna kom ut på APL.  

Att de utför [arbetet] korrekt, floristiskt korrekt. Ja, att man tänker på sådant som är 

viktigt i vårt yrke, när de gör arbeten även om det kanske inte går fort, men de gör det 

korrekt. [Frances] 

Ibland levde inte eleverna upp till förväntningarna utan fortsatte med oönskade beteenden 

trots tillsägelser.  

Det största problemet med henne var ju att telefonen ringde hela tiden. Och jag sa: Du 

får lägga bort telefonen. Du får inte ha telefonen. Men då ringde den i väskan och då 

hörde hon ju den och sprang dit. [Disa] 

Handledarna hade lägre förväntningar på den här elevgruppen som de själva hänvisade till 

berodde på okunskap om vad intellektuella funktionsvariationer kunde innebära. Hellre än att 

kräva och förvänta sig för mycket av eleverna så att man utsatte dem för obehag, så begärde 

handledaren mindre än av andra APL-elever, 

Om jag säger som så här, att om man har en utvecklingsstörning så har man väl inte 

samma krav tycker jag förstås, utan då får man se vad den personen kan göra och vill 

göra.(...) Är det då en , kan man säga vanlig, som kommer, då har man ju större krav. 

Då fordrar man ju nästan att de ska gå fram till disken och ta hand om kunderna.(...) 

Men är det då en som är funktionshindrad då måste man ju se på den personen. Alla är 

ju så olika. [Disa] 

 

Anpassningar 

Handledarna gav inte upp vad beträffar elevernas förmåga att kunna utföra arbetsuppgifter 

utan försökte verkligen hitta lösningar så att eleverna kunde delta så mycket som möjligt i de 

olika göromålen som fanns på arbetsplatserna. Handledarna försökte öka elevernas 

delaktighet så långt som möjligt. 

Vi tar inte bort de [svåra] situationerna utan i de svaga situationerna eller svaga 

sidorna så sänker vi kraven. Vi gör det lättare att lyckas så att de svaga sidorna kan bli 

starkare också. [Cleo] 

Många arbetade nära eleverna i början av en APL-period för att kunna avgöra vad som 

fungerade och vilka svårigheter eleverna hade i den nya miljön. Med ökad 

handledarerfarenhet upptäckte man att många svårigheter var gemensamma. Det hade lett till 

att företagen gjort investeringar som kunde vara till hjälp för flera elever. Det var, exempelvis, 

specialdesignat bildstöd utformat för just den arbetsplatsen som stödde elevernas minne. 
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Vi har jättemycket hjälpmedel, som att vi gör egna bildstöd som för att visa...Det är 

några som går och hjälper skolan med återvinning. [Bea] 

På andra arbetsplatser hade handledarna funnit tekniska hjälpmedel och anpassade utrustning 

som underlättade för eleverna. 

Ett bra exempel är att vi har bälten som eleverna har på sig där hundarna sitter fast för 

att ta bort oron att tappa bort en hund exempelvis. De bältena sitter ju ganska hårt och 

istället för att knäppa av eleven hela bältet och ta bort den, så får de göra de delarna 

som deras, alltså, fysiska handlingskraft faktiskt klarar av. En sak som vi gjort , det är 

att vi har köpt in nya bälten som inte är lika hårda för att eleverna faktiskt ska få göra 

det [knäppa av bältet]. För en del kanske det känns som en pytteliten sak, men det är 

en stor del av arbetsuppgiften att ta hand om sin utrustning. [Cleo] 

En anpassning av ett mer kognitivt slag var att handledarna sänkte kraven för vad som skulle 

göras och på vilket resultat man ville ha. När det märktes att ett moment var svårt för eleverna 

så mötte handledaren eleverna på en lägre nivå och arbetade därifrån för att stärka de 

kunskaperna.  

Jag är en sådan som engagerar mig, så jag tar mig alltid ner till den nivån där den här 

människan är (...)Vad jag ska utgå ifrån. Jag måste ju alltid göra en analys: så här står 

den här personen. Det här kan man. Det här kan man inte.[Glenn] 

Handledarna ändrade på förutsättningar kring det som skulle göras. Genom att vara flexibla 

med när saker skulle göras klarade eleverna av en situation som annars hade varit svår. 

Han klarade inte av stressen så då fick han börja sitta vid kassan på fredag 

eftermiddagarna då det typ var en kund i timmen (…) för att sedan klara av när det var 

lite tätare med kunder. [Bea] 

Andra anpassade med vem uppgiften skulle utföras så att eleverna klarade av momentet. 

Vi kan ju anpassa hur eleven kommunicerar med hur bra eller dålig hunden är på att 

kommunicera och hur mycket kommunikation behöver för att fungera [Cleo] 

Sammanfattning och analys 

Handledarna uttryckte att de tog ansvar för att elever med intellektuella funktionsvariationer 

skulle få en bra introduktion till arbetslivet. Genom att handledarna, eleverna och övrig i 

personalen gjorde saker tillsammans försökte handledarna att stärka eleverna och få dem att 

komma in i gruppen. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi hur handledarna arbetar för att 

eleverna skulle få många möjligheter till att interagera med annan personal. Säljö (2005) 

menar att i dialogen får eleven tillgång till kollektivets uppfattningar och kunskaper vilket ger 

en socialisering in på arbetsplatsen: Jakobsson (2012) menar att socialiseringen in i ett 

arbetslivs sammanhang också är en process som leder till nytt lärande. 

Att vara en del av arbetsgruppen innebar att träffa kunder och vara en del av verksamheten 

som syntes utåt. Med hänsyn till elevernas personligheter och förmågor balanserade 

handledarna uppgifter som skulle göras på arbetsplatsen med vad eleverna ville och kunde 

göra. Handledarna arbetar med det som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, där 

elevernas förmåga till utveckling och inte deras begåvning står i fokus (Jakobsson, 2012). 

Med hjälp av olika typer av anpassningar försökte handledarna få eleverna att klara moment 

mer självständigt och, över tid, kunde vissa anpassningar tas bort.  
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Anpassningarna bestod av både fysiska och intellektuella redskap, artefakter, som hjälpte 

eleverna att hantera uppgifterna på det sätt som krävdes (Säljö, 2005). Några artefakter som 

användes var bildstöd och bälte till hundkoppel.  

Handledarna var också tydliga med att det fanns krav och regler som gällde på arbetsplatsen 

som inte kunde ändras eller anpassas. I de fallen rörde det sig inte om förmågor som skulle 

utvecklas utan mer en socialisering in i arbetslivet. Där handledarna visade och beskrev för 

eleverna vad som krävdes i situationen (Jakobsson, 2012). 

Då handledarna upplevde en okunskap kring olika intellektuella funktionsvariationer sänkte 

de sina krav och förväntningar på elevernas prestationer. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

anser Piaget att ett barn inte är bristfälligt i sitt sätt att tänka och agera jämfört med de vuxna 

utan att det är deras intellekt som är kvalitativt annorlunda (Halpenny och Pettersen, 2015). 

Elevens personliga utveckling 

Handledarna arbetade med att utveckla elevernas personliga egenskaper för att eleverna skulle 

bli så förberedda som möjligt inför arbetslivet. Att ha ett gott självförtroende menade 

handledarna var en förutsättning för vidare kunskapsutveckling. 

Stärka självförtroendet 

När handledarna bjöd in eleven att bli en i gänget och genom att ha tydliga rutiner så skapade 

de en trygghet för eleverna som de sedan kunde använda som plattform för att bygga upp 

elevernas självförtroende. Att lyfta fram elevernas framsteg och låta dem lyckas var ett sätt att 

stärka eleverna. 

Vi [är] jättenoga med att använda oss av positiv förstärkning.( ...)[Vi] ser till att de 

lyckas med någonting innan de går hem, så att det är den känslan som de tar med sig 

hem och sedan sätter vi mål framåt. [Cleo] 

Andra använde sig av repetition av olika moment och kunde sedan i dialog med eleverna 

förtydliga den progression som skett. 

Prova något en gång till och så blir det mycket bättre andra gången. Så kan man säga 

att den här gången blev det mycket bättre när du tänkte på det här som vi pratade 

om.[Frances] 

Många elever var väldigt tveksamma till hur de skulle göra i mötet med kunder, som var ett 

vanligt inslag på APL-platserna. Handledarna löste det genom att använda sig av sig själva 

rollmodeller som eleverna fick observera och bildade sig sedan en uppfattning om hur de 

själva skulle kunna agera. Handledarna höll sig hela tiden nära eleverna då de hade ett ansvar 

både mot eleven och mot kunden. 

Det beror ju på om man har någon som är väldigt osäker så får den gå med mig hela 

tiden, att de går vid sidan om, ser hur jag gör, vad jag säger och jag visar hela tiden att 

den [eleven] och när jag säger - Lyssna nu här och se vad jag gör. 

Och då tar vi det så några dagar och sedan ser jag tillfällen. Jag kanske ser en kund 

som jag vet att den känner vi väl. Vi kan testa på den här och så säger jag -Nu får du 

testa det här. Och så får de göra det, fast jag är närvarande.[Glenn] 
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En handledare, som hade tillgång till flera APL-elever, lät mer vana APL-elever hjälpa nya 

elever. Här fick den kunnigare eleven agera rollmodell. Det gav den kunnigare eleven en 

medvetenhet om att den hade lärt sig något.  

Den som kan, visar den som är ny hur man gör (…)De brukar vara väldigt 

hjälpsamma med varandra [Bea] 

Självständighet 

Ett av huvudmålen, förutom kunskapsmål, var för handledarna att eleverna skulle bli så 

självständiga som möjligt. De kunde få uppdrag att lösa på egen hand och uppmuntrades att ta 

egna initiativ. 

Man vet att de kan när jag bara säger hämta från lagret, och fyll upp. Så kan de gå ut 

på lagret och hämta från hyllan och göra det. [Hedda] 

Uppnådd självständighet såg handledarna när eleverna löste uppgiften och till och med såg 

andra saker som skulle göras utan att fråga handledaren. 

Om det är någon nere på böcker så kanske först har hållit på med DVD-skivor och 

kanske är färdig så istället för att springa och fråga mig vad de ska göra så kanske de 

ser att det är lite glest på CD-skivorna så kan de ställa ihop dem också. [Eli] 

 

Sammanfattning och analys 

Handledarna berättade om hur de stärkte elevernas självförtroende genom att de får repetera 

olika eller samma moment tills de lyckades. I dialog med eleverna satte de ord på den 

progression som eleverna gjort. Alla handledarare beskriver en metod för att öka elevernas 

kunskaper som närmast kan definieras som formativ bedömning. De lät uppgifterna bygga på 

varandra och diskuterade med eleverna vad de klarat och hur de skulle arbeta för att nå längre 

(Hattie och Timperley, 2007). En av handledarna tydliggjorde också elevernas 

kunskapsutveckling genom att låta mer erfarna elever hjälpa dem som var nya på 

arbetsplatsen.  

William (2013) menar att det är viktigt att använda andra än handledaren som resurs. Delvis 

för att minska trycket på handledaren men också för att det ökar alla elevers motivation att 

lära sig mer (ibid). I vår studie motiverade man arbetssättet med att det stärkte 

självförtroendet hos den som kunde visa hur man gjorde. Jakobsson (2012) menar att båda 

parter lär sig något i situationen. Det handledarna menar stärker självförtroendet uttrycker 

Jakobsson (ibid) som att kunskapen utvecklas när eleverna måste förklara och omformulera 

sig. De kommer att se lite annorlunda på världen efteråt (ibid). 

Handledarna uttryckte att trygghet och tron på den egna förmågan var grunden för att utveckla 

andra förmågor och att bli mer självständiga. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv skriver 

Piaget att otrygghet och rädsla hämmar utvecklingen att hitta ny kunskap hos barn (Jerlang, 

2008) men handledarna ser till att detta överbryggas genom att de får visa vad de kan och vad 

de är bra på för att på så sätt stärka sitt självförtroende och sin progression. 



 

24 

 

Bedömning av förmågor 

Trots sina gedigna erfarenheter av bedömning upplevde handledarna svårigheter att avgöra på 

vilken nivå de skulle lägga bedömning, vad de kunde kräva och om eleverna faktiskt lärde sig 

något bestående. 

Osäkerhet hos handledarna 

På flera plan beskrev handledarna en osäkerhet kring den här elevgruppen och det ledde till 

lägre krav. Flertalet av handledarna kunde för lite om intellektuella funktionsvariationer och 

vad det innebar för just den här eleven. De saknade stödet från skolorna om hur de skulle 

lägga upp utbildningen.  

Jag kan inte begära någonting för jag känner till för lite om utvecklingsstörning. Och 

jag är aldrig inne på en lektion och jag vet inte hur de är där, i den riktiga skolan, så att 

säga. [Alex] 

Andra önskade stödet från skolorna för att de tyckte det var svårt att förstå elevernas 

personligheter. 

En del elever är så tysta och verkar helt uttråkade, man vet inte hur mycket man kan 

lägga på dem. De verkar inte intresserade men sedan. Det kan vara det roligaste som 

har hänt dem. Andra kan det vara tvärtom med. De verkar ibland framåt, man kräver 

mer, och så tar de illa upp. Det fungerar inte.(…) Att man inte vet. Kanske man skulle 

vilja veta mer från skolan hur man ska göra. Kan ju inte så mycket om sådant 

[intellektuella funktionsvariationer]. Går på känsla.[Hedda] 

Kunskapsutveckling 

Det var inte bara kravnivåerna och okunskap om funktionsvariationer som gjorde handledarna 

bekymrade. 

Jag kan inte veta om det är en bestående kunskap som jag väver in i den här personen. 

[Alex] 

De såg elevernas självständighet och förmåga att ta egna initiativ som tecken på kunnande. 

Ändå kunde de inte komma ifrån att eleverna kanske inte kunde överföra det kunnande, som 

de visat i ett sammanhang, till ett annat sammanhang.  

Det kan ju fungera här men vad de klarar sedan, vad de kan på en annan plats, kan jag 

inte veta. [Hedda] 

 

Sammanfattning och analys 

Handledarna beskrev en osäkerhet i mötet med elever med intellektuella funktionsvariationer. 

De upplevde att det var svårt att avkoda elevernas behov och känslor. Ur det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation och hur språket används centralt (Säljö, 2011) något som 

studiens elevgrupp kan ha svårt för. Det kan ha bidragit till handledarnas osäkerhet om hur de 

skulle kommunicera med eleverna och att avgöra vad eleverna faktiskt lärt sig.  

Enligt FUB är det just svaga minnesfunktioner och svårigheter i kunskapshantering som är 

elevernas intellektuella funktionsvariation. Trots repetition och formativ bedömning tvekar 

handledarna om eleverna kan det de kan. Handledarna sa sig ha kunskapsluckor och hade 
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velat ha mer stöd från skolan inför mottagandet av elever från gymnasiesärskolan. 

Kunskapsutbytet och lärandet i dialogen efterfrågades även mellan handledare och 

skolpersonal.  

Diskussion  

I resultatet av vår studie har handledarna beskrivit sina upplevelser i arbetet med att handleda 

elever med intellektuella funktionsvariationer. I den här delen diskuterar vi vårt resultat i 

förhållande till bakgrund, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Vad kännetecknar handledarens bedömning? 

Handledarna använder sig av formativ bedömning för att bedöma elevernas kunskaper. De 

observerar hur elevernas kunskaper fungerar i rätt kontext och låter eleverna repetera 

uppgifter för att avgöra hur de utvecklats och anammat den formativa bedömningen. 

Formativ bedömning 

Gemensamt för alla handledare var att de arbetade med formativ bedömning. De hade hela 

tiden de olika uppgifterna i fokus och utgick från dem när de bedömde resultatet och 

tillsammans med eleverna stakade ut vägen för att nå nästa mål. Den information de ville ha 

från skolan var främst om eleverna hade några specifika svårigheter och när eleverna väl var i 

en butik gjorde handledarna ändå en egen bedömning. De var trygga i sin yrkeskunskap och 

hade beprövad metod för att förmedla kunskap. Redan i första mötet med eleverna lät de 

eleverna lösa uppgifter för att avgöra elevernas nivå. De ville med egna ögon avgöra styrkor 

och svagheter för hur de skulle fortsätta elevernas utbildning på arbetsplatsen.  

Det kan jämföras med Hattie och Timperleys (2007) fråga Var är jag nu? Tillsammans med 

eleverna gick handledaren igenom resultatet och diskuterar Vart eleverna ska och Hur det ska 

göra för att komma dit (ibid). På arbetsplatserna blev görandet central och fokus för 

handledarna och eleverna var att lösa uppgifter så att de höll en, för arbetsplatsen, tillräckligt 

god kvalitet.  

I den formativa bedömningen ska även undervisningen utvärderas så att den på bästa sätt 

stödjer elevens utveckling (William, 2013). Handledarna löste det genom att anpassa 

uppgifternas och med hjälpmedel. På APL-platserna var individanpassning genomförd fullt 

ut. 

Yrkeslärarna arbetade också formativt men hur mycket de än ville efterlikna de situationer 

eleverna skulle komma att möta på APL-platsen låg deras fokus ändå på kunnande och ett 

teoretiskt perspektiv på uppgifterna. Det är rimligt att eleverna får med sig kunskapen på olika 

sätt och att skolan och APL-platserna kan komplettera varandra, teori och praktik som en 

helhet där båda behövs. Det ligger i linje med Säljös (2005) mening att synen på kunskap är 

alldeles för dualistisk.  

Återkoppling är centralt i den formativa bedömningen Selander och Selander (2007) lyfter 

dess vikt för att underlätta elevernas inlärningsprocess. Återkopplingen gjordes som regel i 

form av en muntlig kommunikation. Handledarna fokuserade på att ge positiv kritik till 
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eleverna för att bygga upp elevernas självförtroende. Den negativa kritik som ges av 

handledarna är knapphändig och utvecklas inte nämnvärt och kan mer betraktas som 

korrigeringar när eleverna inte följer arbetsplatsens regelverk.   

Selander och Selander (2007) framhåller att både positiv och negativ återkoppling är viktig 

för elevens utveckling. Om det ges för mycket positiv återkoppling riskerar eleven att backa i 

sin utveckling och med det utföra en sämre arbetsinsats än den har förmåga till (ibid). 

Handledarna i vår studie nämner inte negativ kritik men däremot positiv förstärkning. I mötet 

med elever med intellektuell funktionsvariation ser handledarna sin roll på ett annat sätt än 

Selander och Selander (ibid) som menar att det är viktigt att blanda både positiv och negativ 

återkoppling då det ökar elevens förståelse och medkänsla för vad handledaren förmedlar 

(ibid).   

När sammanhanget är rätt blir det abstrakta konkret 

På en APL-plats får eleverna en möjlighet att lära sig ett yrke på ett helt annat sätt än i skolan. 

Carlsson, Gerrevall och Pettersson (2006) betonar i sin rapport att yrkesutbildning bör 

genomföras i rätt kontext för att bedömningen av elevernas kunskaper ska bli rättvis. För 

elever med intellektuell funktionsvariation, ökar möjligheterna till kunskapsinhämtning i och 

med införandet av Gysär 13 och den obligatoriska APL-perioden på 22 veckor och i 

förlängningen möjligheten till någon form av anställning. Alla elever kanske inte kan 

tillgodogöras sig de teoretiska bitarna bakom görandet men kan genom repetition av uppgifter 

och med anpassningar få rutiner som gör att de klara sig självständigt på arbetsplatsen och 

bidrar till verksamheten. 

I vår studie uttryckte handledarna vissa förväntningar på att eleverna skulle ha med sig 

yrkeskunskaper från skolan. Den nya miljön kunde göra att eleven inte klarade samma saker 

som i skolan. I och med att handledarna jobbade nära eleverna den först tiden på arbetsplatsen 

hade de möjlighet att både bedöma elevernas nivå och stödja dem för att nå längre. Efter att 

ha bedömt nivån på elevernas kunnande byggde de vidare på elevernas förvärvade kunskaper 

för att utveckla dem i det som Carlsson et al. (2006) beskriver som rätt kontext.   
 

Repetition 

Enligt Berner (2010) är yrkeslärare väl införstådda med vilken verklighet som kommer möta 

eleverna på APL-platserna vilket gör att de tränar eleverna att genomföra olika moment på 

samma sätt som på APL-platserna. De använder sig av trial and error på samma sätt som 

handledarna i vår studie beskrev. Eleverna fick träna och repetera moment flera gånger tills 

det sitter och blev riktigt utfört. Berner (2010) har däremot fått utsagor om att APL-platserna 

inte alls var intresserade av att låta eleverna misslyckas flera gånger i utbildningssyfte. En 

förklaring till detta kan vara att Berners (ibid) studie är gjord i byggbranschen där materialen 

är dyra och konsekvenserna stora om något går fel. På de APL-platser, vi har studerat, har 

elevernas arbetsuppgifter varit att sortera, packa upp varor, gå med hundar göra buketter 

vilket inte genererar i några större kostnader för arbetsgivaren om eleven inte klarar uppgiften 

första gången. 
 

Den investering som handledarna i första hand gjorde var tid. Tid att förklara och visa 

uppgifter, repetera, diskutera resultat och utveckling med eleverna. Handledarna instruerade i 

regel muntligen och gjorde samtidigt en bedömning om eleven uppfattat instruktionen 

korrekt. Om handledaren upplevde att eleven inte förstått försökte handledaren förklara på ett 

annat sätt tills handledaren bedömde att eleven förstått. Eriksson (2010) betonar att muntlig 

kommunikation kräver att man upprepar det som är av betydelse på flera olika sätt för att 
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lättare kunna nå fram med sitt budskap. Den muntliga kommunikationen innehåller gester och 

betoningar som bidrar till en ökad förståelse hos eleven. Detta arbetssätt fungerar bra för den 

här elevgruppen men även för andra APL-elever. Möjligheten att få uppgiften förklarad flera 

gånger och på olika sätt är ofta en förutsättning för de flesta elever som gör APL, inte bara för 

vår målgrupp. De är ovana vid arbetslivet och kan, trots förberedelser i skolan, ha svårt att se 

uppgiften i ett helt sammanhang. Det som kan försvåra för elever med intellektuell 

funktionsvariation är ett begränsat arbetsminne. De kan ha svårt att hålla information i 

huvudet. En komplettering till de muntliga instruktionerna skulle kunna vara en lathund i 

punktform eller, som någon arbetsplats gjort, bildstöd. 
 

Vilka utgångspunkter har handledaren för sin 

bedömning? 

Eleverna tilldelas uppgifter utifrån sina intressen och arbetsplatsen behov. Handledaren gör 

bedömningar av elevernas förmåga att lösa uppgifterna och gör sedan anpassningar så att 

eleverna ska kunna nå längre. För att inte göra felaktiga bedömningar går handledarna 

noggrant igenom rutiner och yrkespraxis. 
 

Yrkespraxis och rutiner 

För att möjliggöra bedömning av kunskaper la handledarna mycket tid på att eleven skulle 

känna till arbetsplatsen rutiner och praxis. Lindström (2016) beskriver i sin studie, av 

sjuksköterskeelever på APL inom äldreomsorgen, att handledarna var noga med att eleverna 

kände till de rutiner och regler som rådde på arbetsplatsen. Eleverna i studien var på APL för 

första gången och hade därför ingen eller ringa erfarenhet av den här miljön. Enligt Lindström 

(2016) anser handledarna att elevernas deltagande i det sociala samspelet på arbetsplatsen är 

lika viktig som att klara de konkreta uppgifterna. Handledarna i vår studie, arbetade på ett 

liknande sätt och la också stor vikt vid att eleverna skulle bli en i gänget. Samspelet med 

eleverna rörde inte bara bedömning utan bidrog också till att stärka elevens trygghet och 

självkänsla. Här kan vi se likheter med våra handledares agerande. De anstränger sig för att 

eleverna ska lära sig rutiner och fungera i ett socialt sammanhang. De bakomliggande 

orsakerna skiljer dock sig något. I Lindströms (2016) studie ville handledarna ha klart för sig 

att eleverna kunde rutinerna så att bristande information om rutiner inte blir en del av 

bedömningen av kunskap. I vår studie uttryckte handledarna en förhoppning att tydliga rutiner 

skulle ge eleverna den trygghet de ansågs behöva för att kunskapsutveckling skulle kunna ske. 

Vad beträffar den sociala interaktionen i de båda studierna så ser vi att handledarna ser det 

som en socialisering in i arbetslivet som stärker elevernas självkänsla och delaktighet (ibid). 

Nyckelkvalifikationer 

Tsagalidis (2009) lyfter nyckelkvalifikationerna som de vanligaste utgångspunkterna för 

bedömning på APL-platserna. Nyckelkvalifikationerna är generella och användbara i många 

olika yrken. I vår studie berör inte någon av handledarna nyckelkvalifikationerna som en 

utgångspunkt för bedömning. De lägger tonvikten på hur eleverna löser de enklaste 

momenten, de som Tsagalidis (2012) kallar uppgiftsnivå. Denna skillnad i utgångspunkt kan 

bero på att handledarna inte ser att den här gruppen kommer att ha tillträde till den öppna 

arbetsmarknaden på samma sätt som andra elever, vilket stämmer med uppgifterna i SOU:s 

rapport om hur många som får anställning efter gymnasieexamen av elever med intellektuell 

funktionsvariation (SOU 2011:8).Möjligen fokuserade handledarna på det konkreta för att det 
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var lätt att kommunicera kring med eleverna. För personer med intellektuella 

funktionsvariationer är abstrakt tänkande svårt. Det gör nyckelkvalifikationer som 

initiativförmåga och planering nästan omöjliga att uppnå för många elever. 

 

Hur kan handledare se att eleven kan det den 

kan? 

Den tydligaste markören för kunnande var, enligt handledarnas uppfattning, elevernas grad av 

självständighet. 

Självständighet 

Att veta att en annan människa kan det den kan är det dilemma som lärare och handledare 

brottas med dagligen. Våra informanter ser självständighet som det främsta tecknet på 

kunnande även om några uttrycker en tveksamhet om kunskapen är bestående och 

generaliserbar hos eleverna. Carlsson et al (2006) menar att de sätt som eleverna löser en 

uppgift visar kunskapsnivån och kvaliteten på kunnande. Handledarna i studien ser kvaliteten 

i graden av självständighet. Det kan vara lösa en uppgift utan att behöva be om hjälp eller att 

själv se vad som ska göras även om ingen bett om det.  
 

Från början visar handledaren väldigt noga vad som ska göras och hur det ska göras.  

Tsagalidis (2012) kallar de uppgiftsnivå. Eleven behöver inte ha förstått på vilket sätt 

uppgiften hänger ihop med helheten. Handledarna bedömer att eleven kan mer när de kan lösa 

uppgiften utan den tydliga genomgången och utan att handledaren står precis intill. Det 

påminner om det Tsagalidis (2012) kallar situationsfokusnivå. Eleven göra alla de moment 

som hör ihop med just den uppgiften som att hämta varor på rätt ställe, plocka upp dem på rätt 

plats och sedan plocka undan efter sig. Eleven ser kedjan av händelser som krävs för att 

uppgiften “plocka upp varor” eller “gör en bukett” ska vara möjlig att genomföra.  

Den oro som handledarna, i vår studie, har över att kunskapen som eleven visat under sin 

APL-period kanske inte är överförbar och att kunskapen inte skulle finnas kvar när eleven ska 

göra liknande uppgifter på en annan arbetsplats, syns inte till i den tidigare forskningen. Det 

beror troligen på att kombinationen av handledning på APL-platser och elever med 

intellektuella funktionsvariationer är ett outforskat område än så länge. 

Slutsats 

Vi har sett handledarna har väl beprövade metoder för att bedöma kunskap och anpassa 

uppgifter för att eleverna ska kunna nå sin fulla potential. De ställer lägre krav på eleverna 

med intellektuell funktionsvariation än på andra elever och arbetar i större utsträckning med 

positiv förstärkning för att stärka självförtroendet hos eleverna. Trots det så ställer man krav 

på att eleverna ska följa de regler som gäller på en arbetsplats som leder till en socialisering in 

i yrkesgemenskapen.  

För att minska den oro och osäkerhet som handledarna känner behöver de få kunskap om vad 

intellektuella funktionsvariationer kan innebära och en genomgång av varje elevs specifika 

utmaningar. Goda förberedelser före APL-perioden i form av trepartssamtal, där handledaren, 
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eleven och den undervisande läraren går igenom regler och förväntningar, både handledarens 

och elevens, kan underlätta mottagandet. I samtalet kan handledaren bilda sig en uppfattning 

om elevens personlighet och tillsammans med läraren komma fram till lämpliga anpassningar 

och utmaningar. När eleven väl är på plats så behöver kontakten mellan handledarna och den 

undervisande läraren fortsätta för att stödja handledaren. 

För att möjliggöra dessa trepartssamtal behövs en stödjande organisation från både skolans 

och APL-företagets sida. Främst ser vi att det är tid som måste frigöras. Den stora vinsten blir 

för eleven som får ökade möjligheter att få del av en arbetsgemenskap och eventuellt tillträde 

till arbetsmarknaden.  
 

Metoddiskussion 

I den avslutande delen diskuterar vi upp val av metodansats, urval, intervju som metod och 

genomförande. 

När vi kommit fram till att kvalitativ metod var lämplig för att få svar på våra frågor fann vi 

en viss svårighet i att metodansats. Den fenomenografiska metodansatsen används när data 

från enskilda personer ska analyseras och insamlandet av data främst görs genom 

semistrukturerade intervjuer, vilket vi ansåg stämma väl med våra intentioner (Fejes och 

Thornberg, 2009). Fokus bör läggas på de skillnader i framkommer i informanternas syn på 

det fenomen som studeras (ibid). Vi fick inte fram så stora skillnader som vi hoppats på. Det 

kan bero på att vi ännu inte är erfarna intervjuare och därmed inte lyckats ställa de frågor som 

kunnat hjälpa informanterna att fullt ut beskriva sina uppfattningar. Enligt Fejes och 

Thornberg (ibid) kan en intervjuare aldrig vara helt säker på att alla olika sätt att se på ett 

fenomen kommer fram i en studie. 

Urvalet i vår studie gjorde vi utifrån ett bekvämlighetsurval genom att tillfråga handledare vi 

redan hade kontakt med. Sättet att välja ut informanter skiljer sig mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier., där det kvantitativa urvalet ska vara slumpmässigt och möjligt att 

generalisera (Fejes och Thornberg, 2009). I en kvalitativ studie är inte det generaliserbara ett 

mål i sig utan informanternas unika uppfattningar. En viss spridning anser vi att vi fått då 

handledarnas ålder och erfarenhet av att handleda elever med intellektuella 

funktionsvariationer varierat. Vi utgick från att de informanter som ställer upp har en 

ambition att bidra till studiens vetenskaplighet, men det var inte omöjligt att någon tänkte 

annorlunda. Vår förhoppning var att någon knappast hade intresse av att ta sin tid för att 

skjuta en så liten studie som vår i sank, men vi är medvetna om att informanten kan ha haft en 

mer eller mindre uttalade agenda för att ställa upp (Alvesson, 2011).  

Intervjustudier är i stor utsträckning beroende av intervjuarens erfarenheter och skicklighet, 

både när det kommer till insamling av materialet och i analysen av detsamma. Att neutralt 

fokusera på informanten utan att lägga någon värdering av de data som kommer fram men 

ändå få fram relevant information kräver skicklighet. Detaljer som ordval och följdfrågor 

påverkar riktningen i intervjun (Alvesson, 2011; Fejes och Thornberg, 2009). Vi märkte att vi 

bara på dessa få intervjuer blev skickligare på att lyssna och ställa följdfrågor. Beroende av 

hur väl vi kände handledarna sedan tidigare påverkade också informanternas utsagor. I de fall 

vi träffat handledarna flera gånger tidigare var de mer ordrika och fylliga i sina svar, vilket 

kan hänga ihop med att de kände sig tryggare. De mer kortfattade svar, från andra handledare, 



 

30 

 

kan bero på en viss osäkerhet på oss som representanter från skolan eller att vår egen 

osäkerhet färgade av sig på informanten. Alvesson (2011) och Fejes och Thornberg (2009) 

återkommer till hur mycket erfarenhet påverkar kvaliteten på insamlad data. 

Alvesson (2011) menar att det krävs både stor bakgrundskunskap, så att man kan tolka 

informantens uttalande i ett större perspektiv och samtidigt se detaljerna i informanternas svar 

och vad de speglar. Vi har redovisat vårt tillvägagångssätt och motiverat våra val vilket ger 

transparens och ökar trovärdigheten i resultatet. Vår studies validitet är avhängig av en god 

empirisk förankring som genomsyrar hela vår process (Fejes och Thornberg, 2009). 

I analysen av data har vi följt fenomenografisk metod och alla de steg som tas upp av Fejes 

och Thornberg (2009). Det varit en styrka att vi varit två så att vars och ens tidigare 

erfarenheter inte färgat analysen ensidigt. Det stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Avslutning 

I arbetet med den här studien har vi mött informanter som i sin handledargärning ger personer 

från en marginaliserad grupp möjlighet att bli inkluderade på arbetsplatser och som med sina 

erfarenheter stärker eleverna och stödjer dem i att utveckla  en tillhörighet utanför särskolans 

väggar.  

Efter arbetet med att undersöka handledarnas syn på ungdomarna i fråga skulle det vara 

intressant att höra hur ungdomarna själva upplever möjligheten att få göra APL och komma ut 

och vara en del av ett arbetslag. Här ser vi en möjlighet till mer forskning. 
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Missivbrev 

 

 

Hej! 

Vi heter Susanna Holdar och Henrik Pajovic och vi läser vår sista termin på 

speciallärarprogrammet i Stockholm med inriktning mot utvecklingsstörning. 

Under våren 2017 ska vi skriva ett examensarbete som handlar om vad som kännetecknar en 

handledares bedömningsarbete av elevers kunskap och förmågor. Syftet med studien är att 

undersöka hur bedömningsarbetet går till vid handledning av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

De ämnesområden vi är intresserade av är 

 

- Vad är yrkeskunnande? 

- Hur kan man se yrkeskunnande? 

- Hur kan man bedöma någons kunnande? 

 

Som grund till arbetet skulle vi vilja ta del av dina erfarenheter i en intervju. 

Vi är tacksamma om du tar dig tid för oss. Det är helt frivilligt att delta i intervjun, och du kan 

avsluta ditt deltagande när du själv önskar. Vi kommer att anonymisera resultatet så att det 

inte går att spåra den information vi fått tillbaka till dig och vi kommer att arbeta i enlighet 

med de etiska regler som gäller för god forskningssed. 

Om det är något du undrar över får du gärna höra av dig till oss. Mejladresserna står längst 

ner. 

 

Vänliga hälsningar 

Susanna Holdar och Henrik Pajovic 
 

susanna.holdar@stockholm.se 

henrik.pajovic@stockholm.se 

 

 

Handledare: Elisabeth Lundström elisabeth.lundström@specped.su.se 
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Samtalsguide till 

Bedömning av kunskap på APL 

 

 

1. Presentation av oss och av våra avsikter med studien. Berätta återigen om anonymitetskravet, 

och rätten att avbryta deltagandet samt möjligheten läsa den färdiga studien. 

 

2. Låt informanten berätta om sin bakgrund (yrkesmässigt) och erfarenhet av handledning av 

APL-elever och APL-elever med utvecklingsstörning 

- Vad för slags utbildning har du? 

- Hur länge har du arbetat med detta (Djurskötare, florist,….eller vilket yrke som 

informanten har)? 

- Vilken erfarenhet har du av att arbeta med praktikanter som är diagnostiserade med 

utvecklingsstörning? 

3. Ämnesområde 1. Vad är yrkeskunnande? 

- Vad är yrkeskunnande för dig? 

- Vilka kunskaper är viktiga? 

- Vilka kunskaper tänker du att eleven kan få med sig under en APL-period? 

4. Ämnesområde 2. Hur kan man se yrkeskunnande? 

- Vilken kunskap får eleven möjlighet att visa? 

5. Ämnesområde 3.Vilka redskap används för bedömande av kunnande? 

 - Vad är en vanlig bedömningssituation för dig? 

-Hur berättar du för eleven om din bedömning av olika moment? (formativ bedömning, 

matriser, samtal med elev och lärare / Samarbete med skolan, observation av eleven, 

återkoppling, matriser /checklistor 

 - Hur skulle du vilja jobbar så att bedömningen av elevens kunskaper blir lättare att göra? 

- I vilka situationer lyckas eleven? 

-            
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