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Abstract    
 

 

 

Most research papers cover normal intelligent students need for tutoring taking place in an 

APU(Workplace based education ).  My focus has been on the special conditions val-

id/applicable for students with disabilities in an APU environment. Often people refer to stu-

dents with severe disabilities, wheelchair bound or other visible disabilities, when discussing 

students with special needs. I want to point at the fact that there are groups of students who 

have other types of disabilities such as social and cognitive disabilities. This shows often not 

physically but it is more on the intellectual level. The intention is that this paper shall illus-

trate the meeting between/cooperation between the teacher/supervisor and the student at an 

APU. 

Initially I focus on the difficulties that occur in a teaching situation. I use examples from my 

own teaching to make it easier for the reader to set herself in the student’s situation. 

I use the terms disabilities and mental retardation. 

The survey is bases on interviews with students and supervisors. The interviews show that 

there are situations in the meeting between student and teacher that are problematic. The theo-

ry that I use is Vygotskijs theory from a social cultural perspective. It concentrates on the 

teaching situation and the impact of interaction between teacher and teaching.  The result of 

the survey shows that there are many pedagogical situations that often create misunderstand-

ings between the student and the teacher/supervisor. Misunderstandings that often leads to 

major consequences. My conclusion from the result is that the teachers/supervisor’s situation 

and education should be discussed and in that this in the future results in enhanced education 

regarding teaching students from the secondary vocational special school. 
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Sammanfattning     
 

De flesta forskningsuppsatser berör normalbegåvade elevers behov av handledning på en 

Apu-plats (Arbetsplatsförlagd utbildning). Jag vill med mitt arbete belysa de alldeles speciella 

förutsättningar som gäller för att hantera elever med funktionsnedsättning när de är ute på sin 

Apu.  

När det i dagligt tal diskuteras om gymnasiesärskoleelever förknippas dessa oftast som gravt 

handikappade - rullstolsbundna och liknande synbara handikapp. Därför är det högst relevant 

att lyfta fram att det finns elevgrupper som har andra typer av funktionsnedsättning som t.ex. 

sociala och kognitiva handikapp. Dessa syns ofta inte fysiskt utan ligger mer på det intellektu-

ella planet. Inledningsvis belyser jag de svårigheter som uppstår i en handledningssituation. 

Jag använder exempel hämtad från min egen undervisning för att läsaren lättare ska kunna 

sätta sig in i elevernas situation.  

Undersökningen baserar sig på intervjuer med elever och handledare. Intervjuerna visar att det 

finns situationer i mötet mellan handledare och elev som är problematiska. Den teori som jag 

använder mig av i min studie är Vygotskijs teori med inriktning ur ett sociokulturellt perspek-

tiv. Den koncentrerar sig på lärandesituationen och vikten av samspel mellan lärare och lä-

rande. Undersökningsresultatet tyder på att det förekommer många pedagogiska situationer 

som ofta ger stora missuppfattningar mellan elev och handledare. Missuppfattningar som ofta 

får stora konsekvenser. Utifrån resultaten menar jag att man bör diskutera handledarens situat-

ion och utbildning. Detta för att på sikt öka utbildning i handledning av elever från gymnasie-

särskolan.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord  

 

Nyckelord: Gymnasiesärskolan, Funktionsnedsättning, Arbetsplatsförlagd utbildning(Apu), 

Handledare, Yrkesliv, Handledning 
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Förord 

 

Mitt intresse för Apu (Arbetsplatsförlagd utbildning) har funnits med mig ända sen jag själv 

gick ut på min första praktik. Jag minns den gången jag klev in i restaurangköket som om det 

vore i dag. Jag kommer ihåg känslan av nervositet, blandat med något oidentifierat som vir-

rade runt i kroppen. Mina starkaste minnen är trots allt att jag lärde mig mycket, inte bara om 

yrkets alla tekniker och hemligheter, utan även hur det är att möta andra människor i nya mil-

jöer.  

 

Efter många år som kock och egen företagare arbetar jag nu som lärare på gymnasiesärskolan. 

Apu-tiden ser lite annorlunda ut där, jag tänker då på elevernas funktionsnedsättning som gör 

att skolan, arbetsplatsen och handledaren ständigt utsätts för olika utmaningar. Just det mötet 

som sker mellan handledare och elev är speciellt, och det vill jag belysa för er läsare genom 

min uppsats.  

 

Jag vill passa på att tacka mina kollegor på 4-årsprogrammet som hjälpt mig med många goda 

råd under mitt arbete med min uppsats. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare 

Åsa Broberg, min far och min familj som alla har ställt upp tålamodigt under mitt arbete med 

min uppsats. Givetvis måste jag också passa på att tacka min kära syster och hennes man för 

alla övernattningar och goda frukostar under mina vistelser i Stockholm. 

 

 

 

 

 

 
Skövde i november 2012 

 

      Jonas Imberg 
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1. Inledning  
 

 

Jag undervisar i dag på gymnasiesärskolans 4-årsprogram med inriktning hotell och restau-

rang. Utbildningen ger eleverna grundläggande fackkunskaper inom kök och servering. Ut-

bildningen är avsedd för elever med olika inlärningssvårigheter och med särskilda behov.  

 

Många av eleverna på gymnasiesärskolan är oorganiserade och impulsiva och har till exempel 

diagnosen ADHD. Dessa ungdomar har olika starka och svaga sidor och med olika begåv-

ningar och svårigheter. Gemensamt för dem alla är att de är på väg mot studenten, och på väg 

in i vuxenlivet, med allt vad det innebär. För de här eleverna blir Apu ett av de större stegen i 

elevernas liv, inte minst eftersom tryggheten i skolan med kuratorer, ordinarie lärare och skol-

sköterska inte längre blir den fasta säkerheten. Eleven får istället söka trygghet hos någon 

annan person i arbetslivet. Det faller sig ofta naturligt att eleven vänder sig till handledaren, 

som får axla mycket av det som skolorganisationen tidigare klarat av. 

  

Under min tid som egen företagare fick jag tidigt egna erfarenhet av särskoleelever som pla-

cerades på min restaurang. När jag tänker tillbaka på den introduktion jag fick av den aktuella 

elevens lärare, inser jag nu att den var alldeles för knapphändig. Jag fick inte veta att det 

skulle bli så arbetsamt för mig slussa in eleven i det verkliga arbetslivet. Dessutom klargjor-

des inte vari elevens funktionsnedsättning bestod av och vilka speciella saker man borde tänka 

på. Totalt sett har detta samtidigt gett mig värdefulla erfarenheter under min egen personliga 

utveckling. Sett utifrån min lärarroll har jag trots allt märkt att Apu-tiden har gjort stor nytta, 

många av mina elever har mognat och fått bra social träning och större ansvarstänkande, samt 

blivit bättre på att passa tider m.m. En stor fördel är även att eleverna får möjlighet att komma 

i kontakt med olika råvaror och produkter som inte alltid förekommer på skolan.  

 

En utmaning är dock fortfarande att eleverna har svårt att förstå vilka annorlunda krav arbets-

livet ställer på sina anställda t.ex. vikten av att passa tider. Krav som blir speciellt märkbara 

för gymnasiesärskolelever som kan ha svårt för nya händelser och förändringar i vardagen. 

Utifrån mitt resonemang ovan som lärare och företagare, vill jag lyfta fram vikten av att lärare 

och handledare planerar Apu-tiden gemensamt. Jag har helat tiden gått in med att tankarna att 

mitt arbete ska leda till ett färdigt material för Apu-handledare, en slagshandledarhandbok. 

Men efter att studerat olika teorier i ämnet, insåg jag att jag i stället måste börja med att för-

djupa lärandeperspektivet för att få syn på de problem som kan uppstå. 

 

Elever med någon form av funktionsnedsättning ställs ofta inför stora utmaningar. Det är min 

erfarenhet att många av eleverna försöker ”dölja” sitt handikapp genom att uppträda som om 

deras handikapp inte existerar, detta gäller inte minst mot sina egna klasskompisar, för ingen 

vill ”avslöja” sitt handikapp. Gymnasiesärskolan är på många skolor integrerad med övriga 

gymnasieprogram, eleverna delar café, bibliotek, idrottshall med varandra, och några av gym-

nasiesärskoleeleverna har kompisar som går på de övriga programmen. Det ställer höga krav 

på gymnasiesärskoleeleverna själva. Ingen elev vill ju bli stämplad att gå på SÄR (gymnasie-

särskola). Utifrån mina erfarenheter som lärare på gymnasiesärskolan har jag vid flertal till-

fällen själv blivit vilseledd av elever som säger sig själv kunna en massa saker, men när det 

väl gäller så finns inte alls den klara kunskapen hos eleven.  
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Det finns och kommer alltid att finnas ungdomar som behöver extra stöd, som har någon svå-

righet eller funktionsnedsättning. Eleverna behöver ofta extra hjälp när vardagen förändras 

och Apu-tiden kan vara ett sådant tillfälle. För att inte eleverna ska sätta sig emot, eller till och 

med att vägra ett Apu-besök behövs noggrann planering inför en Apu-period. Först när det 

steget är nått kan eleven börja ta till sig arbetslivets villkor. 

 

Hur ger man då eleverna det bästa föresättnigarna att de lyckas på en Apu-plats? Handledar-

nas roll är givetvis mycket viktig, och är av betydande roll för att eleven ska kunna läras sig 

och utvecklas på Apu-platsen. Mitt arbete handlar om Apu och mötet mellan handledare och 

elev, vilket innebär stora utmaningar för båda parter. För ungdomar med stort behov av trygg-

het och rutiner innebär det särskilda svårigheter. Kunskap och samarbete är viktigt för läran-

det och den sociala anpassningen. Därför är det viktigt att mitt arbete fokuserar på att studera 

förutsättningarna för detta.  

 

Som ett exempel på mitt resonemang att vara tydlig i undervisningen av särskoleelever - och 

vad som kan hända om man inte är det, vill jag belysa en händelse från min egen lektion i 

köket på gymnasiesärskolan. Under min kökslektion kokade eleverna en stor köttbuljong från 

grunden. Jag hade informerat att när buljongen är klar ska den silas bort från benen. När bul-

jongen var klar fick två elever i uppgift att sila buljongen. När jag senare kom för att se efter 

hur det gått, var bara benen kvar i grytan, skyn var borta- uthälld i golvbrunnen! Buljongen 

var silad från benen som jag sagt till om men tyvärr inte sparad. Med detta exempel vill jag 

belysa den problematik som mycket väl kan uppstå på en Apu-plats. Exemplet med buljongen 

kan givetvis få stora konsekvenser, om detta skulle hända i ett skarpt läge på en Apu-plats i ett 

restaurangkök. 

 

 

 

2. Bakgrund 
Skolinspektionen har i en omfattande undersökning riktat uppmärksamhet mot Apu, vilket 

resulterade redan 2010 i en granskning om att Apu på många skolor inte höll givna kvalitets-

krav. Kvalitet, utbildning, betygsättning, handledning och uppföljning fick stark kritik. Skol-

verket gjorde sin kvalitetsgranskning av 13 yrkesförberedande gymnasieprogram, både i 

kommunala skolor och i friskolor (Skolinspektionen, 2011:2). 

I rapporten konstaterades vidare att ” kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen är 

låg”. Bara 20 % av de granskade skolorna klarar av att leva upp till kvalitetsmålen. De övriga 

skolorna uppfyller inte utbildningskraven och skolorna nöjer sig med att bara ”få ut” eleverna.  

Skolinspektionen konstaterar vidare att betygen på den arbetsplatsförlagda utbildningen sätts 

på allför oklara grunder och elevens personliga egenskaper bedöms, i stället för de egenskaper 

som beskrivs i kursplanerna (Skolinspektionen, 2011:2:7). Även om undersökningen inte spe-

cifikt var inriktad på gymnasiesärskolan, borde man kunna dra den slutsatsen att samma pro-

blematik även förekommer på gymnasiesärskolor, men där kan konsekvenserna bli desto 

större om man bara siktar på att bara ”få ut” eleverna. Detta eftersom särskoleelever behöver 

särskilt mycket stöd och tydliga instruktioner på sin Apu. I förlängningen kan resonemanget 

innebära att eleven bara sitter på en stol och inte utvecklas. Arbetsplatsen å sin sida får mer av 

ett problem på halsen, än en elev som skulle kunna vara en bra tillgång.  
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Därför är det så viktigt att handledaren är insatt i elevens funktionsnedsättning och problema-

tik redan innan första introduktionsbesöket sker på Apu-platsen. Detta eftersom eleverna på 

gymnasiesärskolan har förmågan att missuppfatta och ta kritiken på fel sätt från lärare eller 

Apu-handledaren, och det kan lätt leda till att eleven får en negativ syn på handledaren och 

Apu-platsen.  

I det specifika kunskapstillfälle när handledare och elev möts, måste handledaren inte bara 

lära ut, utan också ta hänsyn till hur eleven upplever situationen utifrån sin egen problematik, 

och utifrån sina förkunskaper och erfarenheter från skolan. Det här kräver i förlängningen 

även arbetsplatsens kunskap om både handledarsituationen, eleverna och skolans arbete. Men 

mycket tyder på att den kunskapen saknas. Därför avser jag att genom att studera de situation-

er som uppstår vid olika tillfällen försöka klarlägga något av vad som saknas. Jag ser Apu 

som en pedagogisk situation och jag vill trycka på just mötet i den situationen, dvs. ett möte 

som kräver vissa förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske som t.ex. hur miljön påver-

kar en särskoleelev.  

Den teori som ligger närmast till hands och som jag kommer att använda mig av i min under-

sökning är ur det sociokulturella perspektivet som Vygotskij förespråkar, med just mötet som 

en tolkningsram. Utifrån ett handledarperspektiv har jag valt att arbeta med författarna Lauvås 

& Handal. 

 
Grundidén till min forskning fick jag från min egen lektion i praktisk matlagning. Jag vill med 

mitt exempel nedan belysa de olika svårigheter som kan uppstå i en handledningssituation. 

 

En elev hade ett praktiskt prov i matlagning i mitt undervisningskök. Eleven ”Kalle”(fingerat 

namn) hade fått i uppgift att laga en egenkomponerad maträtt, utifrån olika ingredienser som 

fanns att tillgå i köket den dagen. Kalle får veta att han just idag inte får använda recept och 

han ska försöka låta bli att fråga om hjälp. Kalle planerar själv noga sin maträtt och skriver 

ner sin arbetsplan på ett papper. Jag går igenom arbetsplanen med honom och godkänner den, 

jag tycker allt ser bra ut. Kalle beskriver dessutom muntligt hur han ska gå till väga, detta gör 

han på ett övertygande sätt. Kalle börjar med full entusiasm laga sin maträtt. Efter en stund 

börjar de första tveksamheterna visa sig. Kalle är nu plötsligt osäker på hur han ska gå vidare 

och han gör dessutom många grundläggande fel i köket. Jag blir fundersam eftersom han vid 

teorigenomgången var mycket övertygande om att han skulle klara uppgiften och arbets-

gången. Kalles maträtt höll på att bli totalt misslyckad och jag måste hjälpa till att räta upp 

situationen så att hans rätt blir ätbar. Till sist blir den klar men inte alls som han beskrev den 

för mig teoretiskt. Jag vill med exemplet visa hur jag själv, fortfarande efter många år som 

lärare på gymnasiesärskolan, kan bli vilseledd av elevernas kunnande. Om den här situationen 

skulle inträffa under en elevs Apu-utbildning skulle det kunna få mycket stora konsekvenser. 

Speciellt i ett restaurangkök där det ofta är högt tempo och stressig miljö, och handledaren 

kan vara upptagen med sina egna arbetsuppgifter. Med mitt exempel ovan vill jag förtydliga 

den specifika pedagogiska situationen som kan uppstå när särskoleeleverna möts i en ny miljö 

med nya människor, med allt vad detta innebär.  
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2.1 Gymnasiesärskolan  

 

Eftersom mitt arbete bygger på intervjuer med gymnasiesärskolelever är det högst relevant att 

jag beskriver särskolan. Vad ett funktionshinder kan innebära och hur Apu-handledningen kan 

se ut i dag. En stor skillnad från övriga gymnasiet är bl.a. betygsstegen.    

   

”En grundförutsättning för en elev som ska skrivas in i gymnasiesärskolan är att det finns en 

utredning som visar att eleven har en utvecklingstörning, eller andra svårigheter som ger rätt 

till utbildning i särskola ”.     

         (GySär, 2002).  

 

Eleverna som går på gymnasiesärskolan får betyg, men de bygger på särskolans kursplaner. 

Betygen ger som det är i dag inte behörighet att söka till komvux eller allmän högskola. Det 

förekommer ofta att personer från särskolan har arbeten med lönebidrag och arbetar i olika 

samhällsintegrerade verksamheter t.ex. Samhall. Där får individerna en möjlighet att växa 

utifrån sina egna förutsättningar och att få möjlighet att prova på arbetsuppgifter som motsva-

rar de som utförs på den övriga arbetsmarknaden (Skolverket, 2009). 

 

De begränsade möjligheterna till högre studier innebär även begränsade möjligheter i arbetsli-

vet. Detta understyrker vikten av ett gott resultat på APU, eftersom det ger eleverna en chans 

att visa vad de kan, och samtidigt komma i kontakt med arbetsgivare som kanske mer ser på 

elevens lämplighet för yrket istället för att bara se till betyget.  Betygssystemet är utformat på 

så sätt att eleven får antingen ett G eller ett VG. Om eleven fullständigt misslyckats genom 

t.ex. att inte närvara mycket i skolan kan ett intyg ges. Flitiga elever å sin sida bromsas genom 

att de inte kan få MVG som övriga gymnasieelever. Som lärare kan jag se att nuvarande be-

tygsystem leder till att det bli svårare att motivera skoltrötta elever att anstränga sig, eftersom 

de vet att de får betyget godkänt som lägst. Gymnasiesärskolan har inget att sätta emot som 

andra utbildningar har, t ex genom att varna eleven med indragna studie medel. Det något 

snäva betygssystemet följer även med eleven på Apu-platsen där Apu -handledaren har svårt 

att få eleverna engagerade och intresserade av Apu-betyg. 

 

Många av särskoleeleverna har stora svårigheter med sin läs-och skrivinlärning. De har också 

mycket svårt att förstå det de läser. För att hjälpa eleverna att nå målen arbetar vi på vår skola 

mycket med att sätta oss ännu mer in i vad det är eleverna ska lära. Vi försöker konkritisera 

målen, vi har diskuterat och utvärderat vad det är som vi vill lära ut och hur vi ska lära ele-

verna. Efter det har vi arbetet med att skapa lokala pedagogiska beskrivningar över alla kurser 

eleverna har. Detta har gjort att vi har strukturerat upp arbetet med målen, vilket har underlät-

tat planeringen av lektionerna. Undervisningen på gymnasiesärskolan måste vara konkret, 

meningsfull och lustfylld. Vissa ämnen kräver att läraren själv måste vinna elevens förtroende 

för ämnets värde och hitta strategier för att väcka elevens intresse. En av de stora delarna i 

undervisningen är att vi lärare skall förmedla en förståelse för hur det ser ut på en arbetsplats 

och vad som förväntas av eleverna på arbetsmarknaden. För att utbildningen ska kunna bli bra 

i sin helhet måste man även som lärare veta hur handledaren tänker när den handleder just en 

elev från gymnasiesärskolan. 
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Skolans styrdokument (Lpf 94) beskriver Gymnasiesärskolan och Apu på detta sätt där det 

centrala blir att skolan ska fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för 

ett meningsfullt vuxenliv i arbete boende och fritid. 

 

”Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de 

är utvecklingsstörda och bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan ska uti-

från varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förbere-

delse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid”(1 kap. 5 § skollagen). 
 

 

2.2 Apu på gymnasiesärskolan  

 

En övergripande problematik på vår skola är att lärarna upplever det ganska svårt att hitta en 

Apu-plats. Bortsett från att det generellt är svårt att finna företag som vill ta emot gymnasiee-

lever, så måste särskilda krav ställas på en Apu-plats för särskolans elever. För det första bör 

Apu- platsen ligga nära skolan, eftersom eleverna ofta har svårt att transportera sig på egen 

hand. Det kan gälla att åka buss eller cykla själv. För det andra får platsen inte vara för stor 

eller med för mycket personal. För det tredje är handledaren på Apu-platsen av central bety-

delse. Eftersom eleverna ofta förlitar sig på handledaren och känner trygghet med honom.  

 

Jag vill med ett exempel peka på den särskilda problematik som kan uppstå när säreleverna 

ger sig ut på Apu. Exemplet nedan är hämtad från den senaste Apu-perioden med mina elever.  

 

En elev som är mycket duktig och intresserad i skolan fick en Apu-plats på ett skolkök i vårt 

närområde. Jag kallar henne Lisa för tydlighetens skull(figurerat namn). Efter bara några da-

gar var Lisa hemma från Apu-platsen. Jag pratade med Lisa och hon förklarade att hon inte 

trivdes. Jag bestämde med Lisa att vi tillsammans skulle träffa handledaren, för att försöka 

reda ut problemet och ge det hela en ny chans. Under samtalet kom det fram att Lisa tyckte att 

arbetsuppgifterna var bra men att det var för mycket personal som sprang runt och hon upp-

fattade platsen som rörig. Handledaren å sin sida hade inte sett eller upplevt något, som gjorde 

att Lisa inte trivdes. Men hon poängterade att de inte hade tid att handleda eleven hela tiden. 

Lisa blev tillslut ledsen under diskussionen och vi kom överens om att avbryta hennes Apu. 

Här framkommer det många viktiga delar, att Lisa gjorde ett bra jobb men hon tycket själv att 

platsen var rörig och att handledaren inte upplevde att eleven inte trivdes. Med detta exempel 

vill jag framlyfta handledarens betydelse.  

 

Den problematiken handledaren utsätts för är inte minst komplicerad, handledaren hade inte 

uppfattat att eleven inte trivdes. Lisa själv vantrivdes redan efter några dagar, och ville inte gå 

tillbaka. I mitt exempel om Lisa och i mitt tidigare exempel om eleven ”Kalle” framkommer 

det att handledning av särskoleelever, inte bara är att lära ut ett yrke, utan det innebär också 

särskilda prövningar som personer i de undervisande rollerna måste vara väl medvetna om.  

Särskoleelever kan uppleva en arbetsplats och sin arbetssituation på ett helt annat sätt än 

handledare och läraren gör. Lärande miljön blir helt enkelt av större betydelse för dessa elever 

än för andra gymnasieelever.            
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2.3 Funktionshinder  

 

Eleverna som ingår i min undersökning har någon form av funktionshinder. Med detta stycke 

vill jag redogöra för hur deras arbetsmarknadssituation ser ut, och arbetets speciella betydelse 

för denna grupp av människor.        

 

Utvecklingsstörda är en grupp funktionshindrade som är särskilt utsatta vid samhällsföränd-

ringar, eftersom de flesta är i livslångt beroende av samhällets stödinsatser och ofta själva 

saknar förmåga att utrycka behov och önskemål. Personer med funktionsnedsättning har 

sämre hälsa och konsumerar mer sjukvård än genomsnittsbefolkningen i övrigt och tillhör 

låginkomsttagarna i samhället (Tideman, 2000). Under 1990-talet har många förändringar 

som rör denna grupp skett . Det handlar om att skapa goda levnadsvillkor för utvecklings-

störda inte minst på arbetsmarknaden, men funktionshindrade har fortfarande sämre villkor än 

befolkningen i övrigt, trots förbättringar som skett under senare tid. Välfärdsamhället har 

dock utvidgas och inställningen till handikapp har förändrats i positivt riktning. Fortfarande är 

dock avståndet i levnadsvillkor mellan funktionshindrade och andra stort.  

 

Arbetet är viktigt för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Arbetet ger möj-

lighet till delaktighet och livskvalitet. Att ha ett arbete att gå till handlar även om att vara inne 

i en gemenskap. Personer med utvecklingstörning har samma sociala behov av arbete som 

icke funktionshindrade men konkurrensen om ett arbete är stort. Inte minst under 90-talets 

arbetsmarknadssituation, där funktionshindrade ofta förknippades med att vara olönsamma 

och ineffektiva (Tideman, 2000). För personer med funktionshinder är inte bara arbete en 

fråga om försörjning, eftersom många har förtidspension utan mer som en social plats där en 

viss trygghet finns, trygghet som är särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning. 

Sociala relationer är också väsentliga för individens välfärd i flera avseenden. Relationer be-

tyder också mycket för gemenskap med andra människor och meningsfullhet i livet (a.a:58). 

 

2.4 Handledning av elever på gymnasiesärskolan 

Handledning är som pedagogisk verksamhet inget nytt. Det finns starka traditioner som rör 

handledning och som i stor utsträckning präglar handledningens teori och praktik. Det sätt 

som man bedriver handledning på i en viss situation kan i regel spåras tillbaka till en tradition 

man är bärare av, utan att riktigt vara medveten om det. Det finns mycket värdefull kunskap 

nedlagd i traditionerna, det är en svår uppgift att sortera ut vilka traditioner som måste föras 

fram för att uppfylla dagens och morgondagens kunskapskrav (Lauvås & Handal, 2001:64). 

 

Vygotskij framhåller att den praktiska lärandeprocessen kan utvecklas till ett nytt sätt av in-

lärning, genom ett tillrättaläggande av situationer som vederbörande bara kan klara av med 

stöd och hjälp av en mer erfaren person. Vygotskij kallar det inlärningsområdet för den nära 

eller ”proximala” utvecklingsdelen i lärandet. Tankegången är att den erfarne skapar övnings-

situationer för novisen som kräver bruk av en kompetens som eleven ännu inte har, samtidigt 

som expertens stöd och uppmuntran bidrar till att eleven bemästrar den nya uppgiften. Speci-

ellt uppmuntran är det centrala eftersom särskoleelever stärker sin självbild genom denna pro-

cess. Apu skulle kunna utgöra ett bra exempel på den utvecklingszon – där eleven utmanas av 

erfarna för att lockas till utveckling av ofärdiga färdigheter.  

Mina Intervjuresultat pekar däremot på att det finns många fler hinder för att eleven ska ut-

vecklas på sin Apu-plats t.ex. genom miljön på en arbetsplats och handledarens bemötande.  
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Med stöd av Handal & Lauvås resonemang är det speciellt de särskilda kunskaperna en per-

son i en läranderoll måste bemästra, när undervisningen ska knytas till elevens individuella 

förutsättningar. Det kan handla om ålder, intressen, förkunskaper bakgrund eller utvecklings-

nivå. Om vi däremot inte vet särskilt mycket om elevens förutsättningar blir det inga större 

problem. Men ju mer vi kartlägger, desto svårare blir det. Frågan blir inte hur undervisningen 

ska läggas upp utifrån eleverna förutsättningar, utan hur vi ska ta hänsyn till hela variations-

bredden i elevförutsättningarna (Handal & Lauvås, 2000:93). Fokus för handledarna blir att ta 

hänsyn till variationsbredden, genom den kan man få syn på de olika delar som påverkar 

särskoleeleven. Jag tänker på närmast på miljön, situationen, handledaren och skolan. Ett syn-

sätt på detta är att om inte handledaren får all information om eleven på en gång, kan handle-

daren själv få tid på sig att bilda sig sin egen uppfattning om eleven. Ett annat synsätt är att 

det pekar på vikten av vilken information och kunskap som handledaren får för att kunna an-

vända ett pedagogiskt tänkande.  

 

Handledaren har inte bara sina egna arbetsuppgifter, utan även i detta fall att leda en elev. 

Dels måste handledaren kunna göra sina normala arbetsuppgifter och samtidigt handleda en 

elev. Skolan och sin sida försöker förmedla hur det ”går till” utanför skolans väggar. Det är en 

krävande lärarsituation för skolan, och är därför som handledarens roll är så viktig. Inte minst 

om eleven upplever handledarens läranderoll förvirrande, kan eleven känna en osäkerhet som 

i värsta fall leder till att eleven inte trivs och till och med avbryter sin praktik.   
 

  

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka det pedagogiska mötets förutsättningar i arbetsplatsförlagd utbildning 

för särskoleelever. 
  

Jag har utgått från den pedagogiska situationen, med det menar jag mötet mellan handledare 

och elev där syftet med mötet är lärande. 

 

 

Mina frågeställningar lyder som följer: 
 

 Hur ser Apu-handledaren på sin roll?  

 Hur upplever eleverna sin Apu-utbildning? 

 Hur kan vi förstå mötet mellan handledare och elev? 
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3.1 Avgränsning  

 

Min undersökning är inriktat på elever som går på gymnasiesärskolans Hotell och restau-

rangutbildningen. Alla elever som omfattas av undersökningen är elever som går på den 

skola jag undervisar på. Handledarna är verksamma i olika kök i vårt närområde, allt från 

egna företagare i mindre restauranger, till kommunala tillagningskök.  

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Säljö är en av de svenska forskare som utvecklat användandet av Vygotskijs teori och det so-

ciokulturella perspektivet. Teorin överensstämmer bra med min studie när det gäller särskole-

elever och mötet med handledaren. Det finns även forskning som är gjord med inriktning på 

särskoleungdomars tankar om arbete och utbildningen, men är inte så omfattande och behand-

lar bara Apu i stort.  

 

De avhandlingarna som är av särskilt intresse för mitt område är: 

 

 Särskolan som möjlighet och begränsning  

 Delaktighet i olika världar  

 Handledning i praktisk yrkesteori 

 

 

Avhandlingen: Delaktighet i olika världar, om övergången mellan skola och arbetsliv (Moh-

lin, 2008) behandlar bl.a. vad som kännetecknar de tillhörighetsprocesser som föreligger vid 

övergång mellan skola och arbetsliv för en särskoleelev, samt vilka hinder och vilka möjlig-

heter det finns att komma ut i arbetslivet . Kristina Szönyi har även hon belyst särskolan med 

fokus på delaktighet och begränsningar för särskoleelever i avhandlingen: Särskolan som möj-

lighet och begränsning -delaktighet och utanförskap (2005). Studierna belyser visserligen 

gymnasiesärskoleelever, men behandlar inte särskilt/specifikt mötet mellan handledare och 

elev.  

 

Relevant för min undersökning är även forskning runt Apu-handledaren. Skolverket beskriver 

Apu-handlarens roll som en viktig funktion att fylla, genom att förmedla etiska och sociala 

värderingar i arbetslivet. Skolverket redogör att handledaren har en stor uppgift, inte minst 

som pedagog där det gäller det att ta till vara den enskilde elevens kompetens. Skolverket har 

även arbetat fram en skrift riktat till handledaren. Den beskriver vad handledning innebär och 

ska ses som en vägledning för handledaren.(Skolverket, 2012). Skolverkets råd är av mer all-

män karaktär och går inte specifikt in på vad man ska tänka på vid handledning av särskolee-

lever. 

 

I litteraturen Handledning i praktisk yrkesteori (Lauvås & Handal, 2001) ger författarna råd 

av och lite allmännare karaktär, t.ex. hur handledaren ska kunna planera och genomföra en 

Apu-period. Inte heller här går man in specifikt in på vad man bör tänka på när man handleder 

just särskoleelever.  
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3.3 Teoretiska perspektiv 

 

För att bättre kunna förstå lärandets förutsättningar på Apu har jag valt att använda mig av 

Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet i min undersökning. Vygotskij föresprå-

kar just situationen, relationen och där miljön är det centrala. Jag använder mig av teorin för 

att se till alla delar av Apu-utbildningens betydelse. Jag tänker då närmast på det sociala sam-

spel som förekommer mellan handledare och elev.  

Gunilla Lindqvist(1999) belyser Vygotskij och det sociokulturella perspektivet genom boken 

Vygotskij och skolan. Hon återger Vygotskij som en stark grundare till det sociokulturella 

perspektivet, där utgångspunkten att människan är en biologisk varelse med en uppsättning 

fysiska och mentala resurser som är mer eller mindre givna av naturen. De är bestämda av den 

art vi tillhör och som biologiska varelser, har vi uppenbara begränsningar. Studerar man när-

mare Vygotskijs syn på ett sociokulturellt perspektiv har redskap och verktyg stor betydelse. 

Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga som fysiska, som vi har tillgång 

till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Vygotskij ser inte lära-

rens roll som uppfostrare, utan läraren skall istället organisera den sociala miljön. Det är i 

stället eleven som ska vara aktiv och intresserad inte i första hand läraren (Lindqvist, 

1999:248). Ur det sociokulturella perspektivet kan inte eleven vara aktiv om denna inte är 

bekväm med sin situation, t.ex. att en särskoleelev får en alltför svår uppgift av handledaren. 

Eller att eleven inte kan ta in arbetsplatsen eftersom den är för stor och rörig: 

 

”Den sämsta pedagogiska metoden är att göra eleven intensivt och ständigt medveten 

om de saker han inte bör göra. Att predika ”gör inte så och så” ger en impuls att göra 

just detta genom att tanken på en sådan handling väcks i medvetandet och därmed 

också en tendens att genomföra den”. 

 (Lindqvist, 1999:17). 

Det centrala med lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att eleven lär av handledaren. Av 

särskild vikt är att eleven snabbare blir självständig i sitt handlande om eleven till en början 

fått lära sig grunderna av handledaren. En god undervisning föregriper utvecklingen, ger för-

utsättningar för en förändring och skapar den närmaste utvecklingszonen. Enligt Vygotskij 

sker möjligheterna till lärande med hjälp av en mer erfaren person som blir mediator. (Lin-

dqvist, 1999)  

Lindqvist menar att:   

 

”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra på en 

egen hand”.     

(Lindqvist, 1999:257). 
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Kommunikation mellan två individer  
 

I min undersökning är kommunikation en av de viktigaste aspekterna eftersom den har avgö-

rande betydelse för lärandet på Apu för särskoleelever. Jag vill trycka på vikten av att handle-

daren anpassar och förstår vilket budskap han sänder till eleven. Sett från ett sociokulturellt 

perspektiv så kommer kunskaper och färdigheter genom delaktighet och interaktion med 

andra människor. Med resurser som intellektuell kunskap och genom att samspela med andra 

kan vi fokusera på att det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas. Men 

det är också genom kommunikation som de förs vidare(Säljö, 2000:21). Det traditionella sät-

tet i skolan är att läraren eller handledaren överför informationen, och talar till en eller en 

grupp elever som tar emot informationen . Studerar man lednings och överföringsmetaforen 

så överförs budskap, kunskaper och information mellan människor genom att sändaren kodar 

in ett meddelande i språklig form. Detta meddelande skickas med hjälp av det talande språket, 

en text eller en bild till mottagaren som antas avkoda budskapet och lägga det på minnet. Lä-

raren förmedlar kunskaper som eleven tar till sig för framtida bruk (Säljö, 2000:25). 

 

 

Figur 1 nedan illustrerar överföringsmetaforen för kommunikation (fig. 1).                                                        

 

 

                                          
 

 

Fig. 1 Lednings – eller överföringsmetaforen för kommunikation(Säljö, 2000).                                                          

 

 

Figuren illustrerar på ett enkelt sätt hur människor samspelar och lär av varandra. Utifrån ett 

perspektiv med elever som har ett funktionshinder kan figuren ovan tolkas ytterligare. En elev 

med funktionshinder kanske inte avkodat avsändarens information på det sätt som avsändaren 

tänkt sig. Informationen från avsändaren kan tolkas på olika sätt, vilken inte bara gäller elever 

med funktionsnedsättning. Även det moderna samhället kan utmärkas av att det existerar olika 

sätt att förstå och förklara verkligheten. Elever med funktionsnedsättning kan däremot ut-

märka sig genom att ha den förmågan att direkt reagera om han inte förstått informationen, 

och vända den till något negativt riktat till eleven själv. Vilket kan innebära att eleven ”låser” 

sig fullständigt och budskapet går inte fram alls. Därför är det viktigt som Säljö beskriver det 

att: Relationen mellan begrepp och verklighet är en viktig del av vår kunskap(a.a:26).  
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Även språket i kommunikationen är ett sociokulturellt redskap, Vygotskij belyste vårt ”inre 

tal” som något betydelsefullt eftersom samspelet kan se olika ut med vad ord betyder för den 

enskilda eleven, och vad den betyder i kollektivet. Språket är ett dynamiskt instrument som 

man anpassar olika behov i olika situationer(Säljö:87). Att lära sig tolka språket är nog så 

svårt. Generellt är yrkesspråk ganska svårt för en novis i sammanhanget att tolka. Det före-

kommer ofta branschord och lokala slängord. Restaurangbranschen kanske t.o.m. är ett av de 

svåraste yrkesspråken att tolka, där ironi, grova skämt och andra inhemska språklekar före-

kommer. Att sortera dessa kan bli extra komplicerat om man har en funktionsnedsättning ef-

tersom eleverna ofta inte kan skilja så lätt på skämt och ironi, utan ofta tolkar orden fel och i 

detta sammanhang leder det till att eleven känner nedstämdhet och oro.   

 

En förutsättning för att eleven ska kunna lära sig nya saker, är som jag tidigare varit inne på, 

att få eleven intresserad i ämnet. Ska man som handledare klara det måste man enligt 

Vygotskij ha kunskap om elevens utvecklingszon. Enligt Vygotskij befinner människor stän-

digt under utveckling och förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss kunskaper 

från våra med människor i olika samspelsituationer. I detta fall kan man använda begreppet 

utvecklingszon(zone of proximal development, ZOPED eller ZPD). Vygotskij definierade 

denna utvecklingszon som avståndet vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena 

sidan och vad man kan prestera under en vuxens ledning. Med andra ord så kan eleven ofta 

med stöd och handledning klara av problem, som eleven skulle haft svårt att klara på egen 

hand (Säljö:120). Ser man ur ett perspektiv utifrån en elev med funktionsnedsättning är hand-

ledarens roll extra viktig, eleven klarar mer om den får hjälp att stycka upp ett problem i 

mindre och välkända delar. Utvecklingszonen som Vygotskij framhäver är intressant eftersom 

skolan ofta försöker undervisa i hur det fungerar i arbetslivet, Här får restaurangköket vara 

exempel. Där får eleverna kännedom från skolan hur ett restaurangkök fungerar. Att sedan få 

eleven att överföra sina kunskaper från ett skolkök till en praktikplats kan bli ganska kompli-

cerat och i detta fall är handledarens roll extra viktig.  

 

Detta påtalar Säljö på ett bra sätt genom citatet:  

 

”Vi kan förstå vad som sägs och görs, men vi kan inte på egen hand klara av att han-

tera alla led utan stöd”.      

(Säljö, 2000). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är detta just att vi exponeras för resonemang och handlingar i 

sociala praktiker och lär oss så småningom genomskåda dem. Vi blir förtrogna med dem och 

kan till slut genomföra dem från början till slut (Säljö, 2000:121). Utvecklingszonen kan även 

ses som den zon inom vilken lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kom-

petent person (a.a:123). Den här utvecklingszonen blir extra tydlig i mitt exempel från inter-

vjuerna,(exemplet kommer jag att utveckla mer senare). I detta exempel lärde handledaren ut 

hur man kokar kaffe i olika steg. För särskoleelever visar det på att eleverna ofta glömmer vad 

handledaren tidigare lärt ut. Eleverna kan inte riktigt memorera informationen som ges. Detta 

innebär att handledaren ofta får börja om från början varje gång han ska visa en uppgift för att 

eleven ska bli förtrogen med sin uppgift.  

Vygotskij menade att det viktigaste är att träna och utbilda barn i förmågan att skaffa sig kun-

skaper och att kunna använda dem i dagliga situationer snarare än att lära ut en viss mängd 

kunskap. Det resonemanget är väl överensstämmande med elever som har någon form av 

funktionsnedsättning eftersom det är extra viktigt att förklara varför och sätta informationen i 

sitt sammanhang. Det kan exemplifieras på hotell och restaurangprogrammet på gymnasie-
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särskolan i ämnet livsmedelskunskap, som i detta fall handlar om olika sädesslag. Eleverna 

måste i tidigt skede få veta syfte med lektionen, annars tröttnar särskoleeleverna på teorin. Det 

handlar t.ex. om vad man kan göra för trevliga bakverk och andra nytta med de olika sädess-

lagen praktiskt i restaurangköket. Man kan inte undvika att lära utan det handlar om vad vi lär 

oss i de olika situationerna(Säljö, 2000:47). Kunskapsförmedling handlar om att vi överför 

information och färdigheter från den som kan (läraren eller den vuxne) till den som inte kan 

(eleven eller barnet).  

 

Människor utvecklas också inom ramen av samspel med varandra, vi gör erfarenheter till-

sammans med andra. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning 

helt centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera 

och vad som händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i dess 

omgivning, uppfattar och förklarar olika företeelse(Säljö, 2000). Barnet tänker med, och ge-

nom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som det stött på och tagit till sig i 

samspel med andra.  

 

 

 

 

4. Metod och Genomförande 
 

 

I min undersökning använder jag mig av en kvalitativ metod. Anledningen till det är att frå-

gorna ska ge utrymme för intervjupersonen att vara delaktiga i samtalet. I en kvalitativ under-

sökning finns det två olika sätt att ställa intervjufrågorna. Antingen i en bestämd ordning med 

en hög grad av strukturering eller i den ordning som faller sig i det enskilda fallet, dvs. en låg 

grad av strukturering (Patel & Davidson, 2002). När jag planerade mina elevintervjuer valde 

jag det senare, eftersom det enligt min uppfattning skulle passa särskoleeleverna. Min erfa-

renhet är att eleverna gärna svarar på frågorna lite mera fritt och utifrån det enskilda fallet. 

Eleverna skulle även tröttna snabbt om intervjun blev alltför uppstyrd. För att pröva detta re-

sonemang valde jag att göra en förstudie för att kunna bedöma vad som krävs för att intervju-

erna skulle bli så bra som möjligt. Dessa intervjuer har fått fungera som pilotundersökning. 

 

Det grundläggande syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 

och beskaffenheter t.ex. den intervjuades livsvärderingar eller uppfattning om den aktuella 

situationen (Patel & Davidson, 2002). Min undersökning handlar om att få vetskap och upp-

täcka den specifika situation som handledaren och eleven ställs inför. Eftersom en handledar-

situation handlar om en relation mellan två eller flera individer behöver man lyssna till alla 

inblandade. Jag har därför intervjuat både handledare och elever under samtalsliknande for-

mer. Med intervjuerna vill jag få fram handledarna och elevernas tankar och åsikter. Därför är 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod. Enligt Patel & Davidson innebär detta att frågorna ger 

utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord.  Både intervjuare och intervjuperso-

ner ska känna sig delaktiga i samtalet. I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson 

båda medskapare i ett samtal. För att lyckas med en kvalitativ intervju bör intervjuaren hjälpa 

intervjupersonen att, genom samtal, bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande reso-

nemang. Detta insåg jag snabbt att jag inte skulle klara av på egen hand. Jag bestämde mig 
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därför att ta hjälp av en lärarkollega vid intervjuerna. Eftersom många av eleverna behöver 

extra hjälp med att läsa och i vissa fall skriva. Av egen erfarenhet hade det dessutom tagit för 

lång tid att utföra detta ensam, vilket skulle fått till följd att eleverna tappat fokus och börjat 

tänka på annat. Metoden att ta hjälp av en kompletterande lärare vid elevintervjuerna föll sig 

väl ut. Trots att jag tyckte att jag förklarade frågorna noga och tydligt, ville några elever ha 

hjälp med att läsa frågan igen 

 

 

 

4.1 Genomförande och urval  

 

Intervjuerna genomfördes med åtta olika Apu-handledare. Handledarna är alla verksamma i 

olika slags restauranger såsom förskolekök, lunchrestaurang och mindre storhushåll. Intervju-

erna genomfördes på handledarnas arbetsplats och omfattade ca:en halvtimma vardera. Inter-

vjun inleddes med en kort pratstund om handledarens befattning, vad företaget producerar, 

företagets målsättning, arbetsplatsens storlek mm. Den typen av information gav en bild av 

handledarnas arbetssituation, hur den kan påverka eleverna på olika sätt, till exempel ledning-

ens arbetskrav och tillgången till tid för handledning och hur det utformas i relation till hand-

ledningsuppdraget. Jag genomförde även intervjuer med nio elever som alla går på gymnasie-

särskolans hotell och restaurangprogram.  

 

 

4.2 Reliabilitet och validitet 

 

 

När min forskning tolkas måste man vara medveten om att jag har gjort en lokal och be-

gränsad undersökning inom mitt närområde. Resultatet i min undersökning skulle kunna 

påverkas av att jag känner eleverna väl genom mitt läraryrke, och att jag har erfarenhet 

av handledning av gymnasiesärskoleelever. Samtidigt kan det vara en tillgång, särskilt i 

intervjuerna eftersom det är lättare att få elevernas förtroende när jag är känd bland ele-

verna. Hade jag inte arbetat som lärare kanske jag hade haft en annan ingång med både 

intervjufrågor och undersökningen som helhet. Patel & Davidson trycker däremot på 

förkunskapen och säger att det kan vara till en fördel om den som gör en kvalitativ 

undersökning, har goda förkunskaper och är väl förberedd inom det område som ska stu-

deras. Min studie kan ha påverkas av att handledarintervjuerna inte spelades in. Jag skrev 

ner svaren direkt under intervjun vilket kan ha inneburit att viss information gått förlorad. 

I min studie kan elevsvaren ibland tyckas vara lite för korta. Eleverna svar skulle kunna 

utvecklas ytterligare i de fallen där svaren bara blev jag och nej. 

 

En annan möjlig svaghet i min studie är, att urvalet av elever och Apu-handledare var 

tämligen litet. Om jag i stället intervjuat handledare och elever på andra orter i landet, 

skulle jag kunnat få ett annat utfall i svaren, vilket i förlängningen kunnat skulle kunna 

påverka mitt resultat helt. Vad jag menar är att alla handledare i landet kanske inte har 

samma arbetsätt vad gäller särskoleelever. Även samarbetet med skolan kanske ser ut på 

ett annat sätt än den gör i min undersökning. Jag återkommer till detta resonemang i 

stycket fortsatt forskning.   

 

 



19 

 

4.3 Etiska principer  

 

Handledarna är alla informerade om mitt studiesyfte och de är upplysta om att studien är kon-

fidentiell, inga namn eller arbetsplatser kommer att nämnas i denna studie. Eleverna som in-

tervjuades går i årskurs tre och fyra och är alla över 18 år. Jag informerade tydligt om vad 

uppsatsen skulle handla om och jag talade om för eleverna att de kommer att vara helt ano-

nyma och inte nämnas med sina egna namn i uppsatsen. 

 

4.4 Förundersökning – Pilotintervjun 

Med utgångspunkt i elevernas speciella förutsättningar är det viktigt att fastställa en form där 

svaren blir så tillförlitliga som möjligt. Behovet att anpassa språket är även speciellt viktigt 

för att eleverna ska förstå frågan och att man därmed ska få relevanta svar. 

 

Jag valde därför att göra pilotintervjun med två elever som går i åk 2 på gymnasiesärskolan, 

de har haft Apu men när inte aktuella att delta i denna undersökning. Jag ville med min pilot-

undersökning ta reda på, om jag skulle intervjua eleverna på ett traditionellt sätt, eller om det 

var bäst att eleverna själva fick svara på frågorna i enkätform. Jag började med att intervjua 

eleverna med mina frågor som stöd. Jag märkte genast att eleverna inte tog frågorna på allvar 

utan det verkade som de inte förstod syftet alls. Jag började i stället dela ut mina intervjufrå-

gor så eleverna kunde svara på frågorna skriftligt. Jag insåg snabbt att eleverna hade svårt att 

förstå frågorna och på de frågor de förstod, blev svaret ofta bara ett kort ja eller nej.  

För att undvika problemen med fokus och förståelse prövade jag istället att göra en halv-

strukturerad intervju. Genom att muntligt gå igenom fråga för fråga. Eleverna fick sen själva 

kommentera svaret utifrån formuläret. Med denna metod blev svaren lite mer uttömmande 

vilket underlättade återkoppling. Jag beslutade mig för att använda mig av den halvstrukture-

rade intervjumetoden till den stora elevintervjun. Genom att dela ut frågorna skriftligt och 

förklara tydligt fråga för fråga blev det lättare för eleverna själva förstå och svara på frågorna. 

 

Av pilotstudien framgick att en dialog kring frågorna var avgörande för att svaren skulle 

kunna anses relevanta, och möjliga att tolka för studiens syfte. Även behovet att konkretisera 

frågorna var framträdande, och på det här sättet blev heller inte elevernas svar så kortfattade.   
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5. Resultat 
Det övergripande syftet med arbetet är att studera mötet mellan handledare och elev på en 

Apu-plats. I resultatet presenterar jag först det som framkommit i mina intervjuer med hand-

ledare och därefter med eleverna. Jag har valt att presenterar intervjufrågorna med fet stil och 

intervjusvaren i kursiv stil. Jag avslutar handledarintervjuerna och elevintervjuerna med en 

sammanfattning av svaren. För tydlighetens skull namnges alla intervjuade med fingerade 

namn, i handledarnas fall har jag använt namnen: Anders, Anna, Göran, Lisa, Kalle, Hans. Per 

och. Ulla.  

 

 

5.1 Handledarintervjuerna  

 

Första frågan handlade om hur handledaren upplever sin pedagogiska roll.  
 

När jag ställde frågan: Hur upplever du som handledare din pedagogiska roll vad gäller 

att handleda elever från gymnasiesärskolan, fick jag svar från två av handledarna som in-

dikerar att de satte lärande i fokus.  

 

”Arbetsuppgifterna vi har passar inte alla, vissa moment kan vara rent farliga därför 

måste man ha en bra förkunskap om eleven så att eleven får rätt arbetsuppgifter redan 

från början”.  
 

Handledare Lisa påpekar att:  

 

”Det är viktigt att sätta sig in i sin ”lärarroll” inför varje Apu- period. Man måste ha 

ett budskap till eleven vad som ska förmedlas och se till att uppgiften passar så eleverna 

kan vara mottagliga för informationen”. 

 

Handledare Göran svarade att han tycker det är svårt att veta vilka jobb man ska ge 

eleven, om de får för svåra jobb kan eleven ”låsa sig” vilket kan få mycket stora konse-

kvenser som t.ex. att eleven avbryter Apu-tiden helt och hållet.   

 

”Problematiken med elever från gymnasiesärskolan, är att om de får för svåra eller 

oplanerade jobb, kan de ”låsa sig” vilket innebär att eleven sätter sig på tvären och 

vägrar göra något alls. Vilket i något fall lett till att Apu-perioden fått avbrytas”.  

 

Intervjusvaren visar att det handlar om urval av arbetsuppgifter, och hur handledare tänker sin 

lärarroll i termer som handlar om att välja rätt saker att göra anpassat för situationen. 
           

Handledaren Kalle svarade på frågan genom att ge ett exempel från sin egen vardag. På 

detta vis ville han uppmärksamma de kognitiva begränsningarna för eleven, och de speciella 

situationerna som kan uppstå mellan handledare och elev.  

”En tydlig skillnad från elever som går på ett 3 års program är att gymnasiesärskolee-

lever ofta har svårt att sortera informationen och kunna plocka fram den vid ett visst 

tillfälle. Eleven lär sig hos mig, som första steg att koka kaffe på en restaurangmaskin. 

Nästa steg är att eleven ska kunna sätta på kaffet i tid, och planera och genomföra ser-

vering av kaffet till gästen. Min erfarenhet som handledare är att en elev som går på 
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gymnasiesärskolan ofta har svårt att minnas steg två. De fastnar ofta vid steg ett och lå-

ser sig fast vid det. Detta jämfört med en elev utan funktionsnedsättning som lärt sig 

steg 1 och har det med sig i bagaget och kan sen gå vidare till steg två. Mitt exempel är 

bara ett i mängden av situationer som kan vara speciella vid handledning av särskolee-

lever hos mig”. 

I exemplet trycker handledare Kalle på problematiken med att särskolelever har svårt att 

sortera informationen. Eleven måste gå igenom olika steg i lärande processen, jag tänker 

närmast på ”de fyra F:n” där färdighet och förtrogenhet passar bra in på handledarens 

exempel ”att koka kaffe” Exemplet visar att handledaren måste lägga mer tid än han vän-

tat sig vid handledning av en särskoleelev. Detta eftersom eleverna ofta glömmer vad 

handledaren tidigare lärt ut, eleverna har svårt att memorera informationen, vilket innebär 

att handledaren ofta får börja om från början varje gång han ska visa en uppgift. 

 

Nästa fråga handlade om vad handledaren ser som positivt respektive negativt i handle-

darrollen  

 

Flertalet av handledarna tyckte att det var positivt att få träffa ungdomar och se hur de utveck-

las under Apu-tiden. En handledare uttryckte samtidigt att det också kan vara krävande och 

det är en stor utmaning att vara handledare för särskoleelever. Handledare Hans tyckte att det 

var positivt att eleverna utvecklades så man kan släppa eleverna en del i handledningen.  

  

Handledare Ulla lyfte fram det Positiva i handledar rollen: 

 

 ”Jag tycker det är jätteroligt att lära ut det jag är bra på, det är en stor utmaning varje 

gång jag får en ny elev, det är krävande men samtidigt roligt”. 

 

Handledare Hans kommenterar:  
 

”Det positiva med eleverna är att de utvecklas efter en tid och man kan släppa en del i 

handledningen”. 

 
Flertalet av handledaren upplever att det är negativt att de själva måste vara med och övervaka 

eleverna hela tiden, vilket inte behövs i samma utsträckning för vanliga elever. Arbetsmiljön 

nämns som en faktor som påverkar möjligheterna till lärande. Handledare Kalle tycker att 

många gånger är det för stressigt att hinna med eleven och då får han göra jobbet själv.  

 

Båda handledarna ger indikationer på att det handlar om relationen mellan tid och självstän-

dighet och om svårigheter att introducera nya uppgifter. Handledare Kalle tycker att många 

gånger är det för stressigt att hinna med eleven och då får han göra jobbet själv.   

 

 

”Det är svårt att ge eleven nya uppgifter, resultatet blir inte alltid som man tänkt sig. 

Många gånger när det är stressigt slutar det med att man får göra sakerna själv”. 

 

 

Handledare Göran säger: 

 

”Det kräver mycket mer av mig som person när man måste övervaka eleven nästan hela 

tiden så ingenting blir tokigt”. 
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Handledarna nämner tidsbrist som en betydande faktor till följd av särelevernas speciella för-

utsättningar. Ingen av handledarna ifrågasätter däremot sina egna kunskaper, att de kan vara 

bristande i hur man ska hantera de olika situationer som uppstår med särskoleelever. 

 

Nästa fråga handlade om hur handledaren planerar sitt arbete som handledare. 

 

Två av handledarna belyser svårigheten att sköta sitt ordinarie arbete fullt ut när eleven är 

med i verksamheten. Samtidigt är handledare Lisa medveten om problematiken och försöker 

göra sin egen planering före eleven har börjat. 
 

”Min planering för att själv kunna ha tillräcklig tid till förfogande för min elev är vik-

tig. Jag gör mina beställningar och min egen planering före det att eleven kommer till 

arbetsplatsen. Därmed får jag effektivare tid för elevens arbete mitt på dagen”. 

 

Handledare Göran menar att han har krav från sin egen arbetsgivare som måste uppfyllas, 

samtidigt som han ska vara en bra handledare.  

 

”Det blir arbetsamt att ha eleverna för länge om dagarna - både för elever och för 

handledare. Min arbetsgivare kräver av mig att jag sköter mitt löpande arbete SAMTI-

DIGT som jag skall vara pedagog och lära ut mitt yrke”. 

 

Här blir det tydligt att handledarna uppfattar att de har två arbeten som skiljer sig mycket åt, 

dels som handledare, och dels som arbetstagare.  Man kan konstatera att det finns en ytterli-

gare syn på hur man kan få Apu-tiden att fungera bättre. Samarbetet skola och handledare 

måste även inbegripa arbetsledare på arbetspalatsen och inte bara handledarna. 

 

Nästa fråga handlade om handledaren har tillräcklig kännedom om elevens funktions-

nedsättning 

 

Svaren var lite spridda, några av handledarna får information om eleven från skolan och andra 

inte. En lärare önskar dessutom information om eleven under resans gång. Två av lärarna 

önskar en mer specifik information, eller som en handledare Per uttrycker det, en fullständig 

kännedom om elevens funktionsnedsättning. 

 

Handledare Hans önskar en mer specifik information från skolan:  

 

”Jag får information från läraren innan eleven kommer till mig. Den handlar om ele-

vens funktionsnedsättning och vad man ska tänka på i stora drag. Jag skulle däremot 

önska mer specifik information om olika slags funktionsnedsättningar t.ex. autism”.   

 
Handledare Per svarar:  

”Informationen kunde vara bättre och mera utvecklad . Det är ett måste att man som 

handledare har fullständig kännedom om elevens funktionsnedsättning. Det handlar för 

mig inte minst om säkerhet, eftersom vi har många maskiner som kan vara farliga om 

man hanterar dem fel”.      
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Handledare Lisa önskar skriftlig information, men lyfter fram att det är önskvärt med dialog 

”under resans gång” eftersom förutsättningarna ändras med elevens utveckling.   

 

”Jag tycker att jag fick ett bra grepp om eleven genom ett utskickat brev. Som jag ser 

det kan det bra om man fick en avstämning någon under resans gång när man har lärt 

känna eleven bättre”. 

 

Nästa fråga handlade om vilken kontakt handledaren har med skolan under Apu-tiden 

 

Flertalet av handledarna har endast kontakt med lärarna per telefon. Frågor om eleven och om 

det uppstått problem under dagen tas även de upp per telefon. Handledarna önskar överlag 

tätare kontakt med skolan genom besök av läraren. Handledarna efterlyser mer information 

från skolan vad beträffar elevens funktionsnedsättning, elevförsäkring och skolans mål. 

 

Handledare Anna trycker på vikten av praktisk information genom en pärm från skolan: 

 

 ”Kontakten med skolan måste gå som ett snöre genom hela praktiken. Men det krävs 

även att handledaren har allt material från skolan lättåtkomligt, gärna samlat i en pärm 

så det är lätt att hitta information om eleven och skolans kursmål, när man väl står där 

och ska handleda eleven i de praktiska momenten”. 

 

Handledare Anders tycker att han har trygghet – när det strular och han vet vem han ska 

ringa  

”Jag har telefonkontakt och besök kontinuerligt med skolan, jag känner trygghet att jag 

kan höra av mig och vet till vem jag ska ringa om det strular”. 

Nästa fråga handlade om handledaren har kännedom om skolans mål. Här framkom två 

svar som krockade lite med varandra. Svaren pekar på hur handledare ser olika på vilken typ 

av kunskap som ska förmedlas. Handledare Ulla vill veta vad mer ingående vad eleven gör på 

skolan, medans Handledare Göran lyfter fram sin yrkeskunskap och en fingertoppskänsla för 

yrket. Han påpekar att speciellt särskoleelever har svårt att skriva och räkna men de har alla 

förutsättningar för att bli en bra kock. 

 

Ulla säger   

 

”Jag skulle vilja veta mer ingående vad eleven gör på skolan. Och vad de har för för-

väntningar om vad de ska lära sig för att utvecklas under Apu-perioden”. 

 

Göran svarar att: 

 

"Skolans mål och kriterier är viktiga, men att som kock ha en egen känsla för matlag-

ning och en bra tidsplanering övertrumfar teoretisk kunskap. Jag tror att det är utmär-

kande för särskoleelever att de har svårt att skriva och räkna men trots det kan bli en 

utmärkt kock med fingertoppskänsla för sitt yrke”.       
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Sammanfattning och diskussion av intervjuresultat med 

Apu-handledarna 
 

 

Det huvudsakliga resultatet som kom fram i mina intervjuer är att handledarens kunskaper 

brister i att själva lärandet måste handla om säkerhet såsom trygghet i den sociala miljön. Ele-

verna å sin sida tycker att det finns en bristande förståelse, för vad eleven ska göra och hur 

eleven ska utföra ett visst moment. Detta får konsekvenser som kan skapa olika problem – 

inte bara för lärandet. En problematik som handledaren ställs inför om han inte har klart för 

sig elevens funktionsnedsättning från början. Det är uppenbarligen även en svårighet att hand-

ledaren ska klara av sin roll som elevhandledare i en ofta stressad arbetssituation. Lärandet 

står ofta i fokus hos handledaren, men handledaren behöver utveckla olika strategier för att 

förbättra ledningen av eleven.  

 

Handledare Per efterlyste; en fullständig kännedom om elevens funktionsnedsättning. Pers 

svar illustrerar den speciella problematik som en särskoleelev kan ha. Eleverna som går på 

gymnasiesärskolan är i behov av särskilt stöd och hjälp, beroende på diagnoserna som är för-

knippade med eleven . Eleverna bär ofta på fler än en funktionsnedsättning. I botten kan det 

vara en diagnos som ADHD eller Autism . Men det finns en mängd olika tilläggsdiagnoser 

t.ex. Tourettes syndrom. Dessa diagnoser i kombinationer med varandra kräver en helt annan 

spetskompetens som handledarna kanske inte är insatta i. Samtidigt som handledare Per fak-

tisk antydde detta genom att efterlysa en fullständig kännedom om elevens funktionsnedsätt-

ning. 

 

För en särskoleelev är det speciellt viktigt att lära sig nya saker hela tiden, för sin personliga 

utveckling. Detta är tidskrävande, vilket kan bli komplicerat som exemplet i intervjusvaret där 

handledaren mer pratade om övervakning och tidspress och hur de hanteras. Det handlar om 

att tillhandahålla en säker miljö med vilket handledare menar säker från kroppsskada.  

Handledarens kunskaper brister i att förstå att själva lärandet också måste handla om säkerhet 

såsom trygghet i den sociala miljön. Det handlar om vad man kan å ena sidan om lärande, å 

andra sidan om kunskaper. Detta är synligt bl.a. i vilken information man önskar och hur in-

formationsutbytet går till, vad man vill att det ska handla om. Elevens funktionsnedsättning 

eller deras förkunskaper, skolans mål/arbete eller vad arbetsplatsen kan bidra med. 

 

 

5.2 Elevintervjuerna  

 

Jag genomförde mina intervjuer med nio elever som går på gymnasiesärskolan, Avsikten var 

att försöka förstå hur eleverna upplever sin situation på deras Apu. Med utgångspunkt från 

min pilotstudie valde jag att göra en kombination av enkät och grupp intervju. Detta för att 

kunna förklara frågorna för eleverna och samtidigt få eleverna att skriva ner sina svar.  

 
Resultat från elevernas intervjuer  
 

Här presenterar jag resultatet av elevernas svar. Jag har valt för tydligheten och anonymi-

tetens skull att namnge eleverna med fingerade namn. Jag har valt namnen Åke, Pelle, 

Kajsa, Stefan, Olle, Eva, Stina, Anders och Lars           
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Första frågan handlade om hur eleverna upplevde handledaren på sin Apu-plats 

 

Här svarade eleverna att de var nöjda med handledarena. Många gav handledaren extra be-

röm. Svaren blev i de flesta korta men visar trots allt att Alla ansåg sig nöjda med sin handle-

dare.  

 

Stina svarade: 

 

”Handledaren var jättesnäll och bra”. 

 

Olle svarade: 

 

”Min var handledare superbra!”.  

 

Närmast att svara på frågeställningen lite mer konkret var Eva som tyckte att handledaren tog 

ett stort ansvar.    

 

”Min handledare var bra och tog ett stort ansvar för mig under min Apu”. 

 

Nästa fråga handlade om eleven tyckte att handledaren förklarade vad eleven skulle 

göra på ett bra sätt 

 

Sex av eleverna svarade bara ”Ja” på frågan, medans tre svarade lite utförligare. Svaren vi-

sade hur olika undervisningsstrategier faller ut. Att visa och instruera eller bara förklara med 

ord. Eleven Kajsa tyckte att handledan var bra som visade vad hon skulle göra medan eleven 

Pelle inte förstod vad handledaren menade. 

 

Kajsa svarade: 

 

”Jag hade en bra handledare som visade mig vad jag skulle göra”. 

 

 

Pelle svarade däremot lite annorlunda: 

 

 ”Nja, ibland fattade jag inte hur han menade, men då jag försökte göra lite som 

han sa ändå”. 

 

Stina säger: 

 

”Ja men ibland var det svårt att veta vad han menade”. 

 

På frågan om det någon gång hände att eleven inte alls förstod uppgiften från handleda-

ren, svarade flertalet att det hade förekommit. En elev tog dessutom själv på sig skulden när 

han inte förstod handledaren menade, Han blev sur och ville gå hem. Kajsa lyfte fram att hon 

låtsades förstå för att inte verka utmärkande och ”vara som alla andra i gänget”. 

  

Anders svarade: 

 

”JA! det hände mig ganska ofta, jag rörde till det. Jag fattade inte vad han menade”. 
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Lars kommenterar: 

 

”Ja, fast det är mitt eget fel för jag lyssnade inte vissa gånger. Jag låtsades istället att 

jag kunde allt”.  

 

Åke säger: 
 

 ”Ja, det hände en gång att jag inte förstod, jag blev arg på mig själv, blev sur och gick 

och gömde mig och ville helst gå hem. Sen efter en lång stund gick jag till handledaren 

och då visade han vad jag skulle göra. När jag varit en lite längre tid på praktiken frå-

gade jag handledaren direkt, det blev bra, skönt att slippa bli sur och gå och gömma 

sig”. 

 

Kajsas utmärkte sig genom att beskriva att hon sa att hon kunde saker som hon egentligen inte 

behärskade 

  

”Ja, jag sa ofta i början att jag kunde saker som jag inte alls kunde - jag ville ju vara 

som alla andra i gänget, Jag fick ibland göra om arbetet när det blivit fel”.  

   

Nästa fråga handlade om hur eleven tycker du att handledaren mötte eleven utifrån sin 

funktionsnedsättning.   

 

Den här frågan blev direkt besvärlig för eleverna att svara på, flera av eleverna saknar direkt 

insikt i sin funktionsnedsättning, att de är i behov av hjälp och stöttning beroende på situat-

ionen. Många ville inte ens tala om det. Efter lite diskussioner runt om kring frågan, svarade 

fem elever bara nej, fyra svarade däremot lite utförligare . Resultatet av svaren blev att vissa 

handledare visade eleven i lugn takt medans en handledare glömde bort eleven när det blev 

stressigt. 

 

Stefan svarade: 

 

 ”De var justa och visade mig i lugn takt hur jag skulle göra, men det var svårt i början 

att be om hjälp, det kändes som man var i vägen hela tiden”.  

 

Stina svarade:  

 

”Ja, för det mesta, men när det blev stressigt så blev det som jobbigast, då tyckte jag att 

jag blev lite bortglömd och nästan undanputtad”. 

 

Olle svarade: 

 

”Ja han visade mig ett steg i taget. Först började jag i disken där var det lugnt. Efter 

några dagar fick jag vara med i köket, Jag fick börja vid stekbordet”.   

 

Kajsa: 

 

”Han tog mig för den som jag var, det var bra”. 
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Sammanfattning av intervjuresultat från elevintervjuer-

na 
 

I elevintervjuerna framgår det tydlig att det finns bristande förståelse för vad och hur eleven 

ska utföra ett visst moment, och vad det kan få för konsekvenser som i sin tur kan skapa olika 

problem – inte bara för lärandet.  Åke svarade t.ex. att han blev arg på sig själv och gick och 

gömde sig. Kajsa svarade att hon ofta sa att hon kunde saker som hon inte alls kunde, och 

angav att det var för att hon inte ville vara utmärkande utan hon ville vara som alla andra. En 

viktig aspekt av den problematik som kan uppstå i en pedagogisk situation ute på Apu, är att 

eleverna ofta säger att de kan saker de inte egentligen behärskar och även att de kan bli arga 

på sig själva om de inte sen förstått uppgiften.  

 

Vidare framkom att några handledare visade eleven i lugn takt, steg för steg medan en hand-

ledare nästan själv glömde bort eleven när det blev för stressigt på jobbet. Handledaren måste 

vara tydlig vid t.ex. en stressig situation, vad eleven ska göra, det kan handla om att eleven 

har någonstans att ta vägen t.ex. ett lugnt rum att gå till. Vet eleven detta redan från början 

behöver handledaren inte säga till eleven att gå till ”lugna rummet”, vilket hjälper det eleven 

att snabbare känna sig bekväm, i den nya situationen.  

 

6. Analys och Diskussion 
 

Målsättningen med min studie är att resultatet ska ge en fördjupad bild över hur Apu-

situationen kan se ut på gymnasiesärskolan i dag. Det avgörande som jag har kommit fram 

till, utifrån mina intervjuresultat är att handledarna upplever att stress och miljö påverkar mö-

tet med eleven negativ. Handledarna uppger även att de saknar viktig information om eleven. 

Resultat leder i sin tur till att man från skolans sida måste lägga mer vikt vid informationen till 

handledaren om den aktuella elevens specifika funktionsnedsättning. Men också att det kan 

behövas en mer nyanserad tolkningsram – nämligen det sociokulturella perspektivet. Handle-

dare förefaller tolka sina behov av information utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

Detta med tanke på hur de lade fokus på information om själva funktionsnedsättningen. 

Min undersökning visar att handledarna önskar mer information om elevens funktionsnedsätt-

ningar. Jag anser däremot med stöd i Handals och Lauvås, att man kan se detta ur en annan 

synvinkel. Om handledaren lägger alltför stor vikt på hur han ska handleda eleven från gym-

nasiesärskolan, kan konsekvensen bli att eleven får allt för lätta uppgifter. De utvecklar inte 

eleven, utan eleven får mer en stämpel på sig av handledaren att ha en funktionsnedsättning . 

Vad jag menar är att det kan ta mer skada än nytta, eftersom eleven kanske har stor fallenhet 

för i detta fall restaurangyrket, men kanske har läs och skrivsvårigheter som inte behöver på-

verka elevens arbete nämnvärt i köket. Eleven kan även ha ett brinnande intresse och handlag 

för restaurangyrket. En handledare uttryckte det på detta sätt under min intervju. 

 

”Skolans mål och kriterier är viktiga, men att som kock ha en egen känsla för matlag-

ning och en bra tidsplanering övertrumfar teoretisk kunskap”. 
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Min undersökning visade även att handeldaren tänker mycket på säkerheten och behöver lita 

på elevernas förkunskaper, men verkar inte riktigt göra detta. Det ser jag som ett tecken på att 

skolan inte delar med sig av sina läroplaner och arbetsplaner, vad eleven kan och inte kan. 

Skolan å sin sida kan ha bristande kunskap om hur det ser ut på en Apu-plats och har därmed 

svårt att sätta sig in i, och peka på vilka luckor som handledaren ska fylla.  

Handledarna nämner tidsbrist som en stor faktor pga. särelevernas speciella förutsättningar. 

Tiden som inte finns och tiden som krävs – en ekvation som inte går ihop belyst med hjälp av 

både elevsvaren och handledarsvaren. En annat intressant resultat i sammanhanget är att ingen 

av handledarna ifrågasätter sina egna kunskaper. Att deras kunskaper kan vara bristande i hur 

man ska hantera de olika situationer som uppstår med särskoleelever. En handledare nämner 

att det är bra med ”Trygghet – när det strular.” Om skolan bara ska rycka ut när det strular kan 

det bli till något negativt- en slags tillfällig reparation. Vad jag menar är att ur lärande per-

spektiv vore minst lika viktigt att man har tät kontakt och dialog under hela Apu tiden, Detta 

för att handledaren ska få den pedagogiska backup som krävs för att elevens lärande ska ut-

vecklas. 

Handledaren behöver också en mer specifik utbildning om hur man handleder särskoleelever, 

eftersom det finns många speciella tillfällen som kan vara avgörande om en elev vid huvudta-

get ska fullfölja sin Apu-tid. I förlängningen räcker det inte att bara handledaren får utbildning 

utan även ledningen och övriga anställda måste få en insikt i särelevers problematik eftersom 

alla ofta blir mer eller mindre inblandade. Vad gör man t.ex. om en elev sitter på en stol utan 

att göra något när man möter den på arbetsgolvet, vad säger man så eleven tar det på rätt sätt? 

Kontakten med skolan blir även den givetvis avgörande, både hur mycket och på vilket sätt, 

men också att skolan delar med sig av olika tolkningsramar för lärande.  

 

De Apu-platser som eleverna varit på är oftast mindre och med små arbetsgrupper, som är 

relativt lätt för eleven att ansluta sig till. Att tillhöra en grupp stärker en elev med funktions-

nedsättning. Eleven övervinner inte bara ensamhet utan de får även en bekräftelse av att en i 

gänget, att vara som alla andra. Det är först då, när eleven kommit till insikt att de är en del av 

miljön, som de kan känna sig bekväma och mottagliga för information från lära-

ren/handledaren.  I lektionssalen förekommer det ofta att eleven är stökig, och ofta kommen-

terar andra kompisar varandra på ett nedlåtande sätt. Olika faktorer spelar givetvis in, dags-

form, medicinering osv. men det väsentliga är att det skulle kunna bero på utifrån Vygotskijs 

teori, att eleven faktiskt inte känner tillgång till, eller får vara med i gruppen. Detta resulterar i 

att eleven inte vet hur den ska agera eller hur den ska kunna söka tillhörighet. Eleven blir inte 

mottaglig av information utan istället kanske avvisad från klassrummet och vidare slussad till 

skolans specialpedagog för åtgärder. Att särskoleelever tycker sig själva tillhöra en slags egen 

grupp, isolerade från andra gruppers gemenskap, arbetar fler och fler skolor med att få bort. 

Skolorna försöker få särskolan integrerad med vanliga elever, t.ex. genom gemensamt café på 

skolan osv.  

Grupptillhörigheten är som sagt mycket betydelsefull för elevens självkänsla och inte minst 

på en Apu-plats Det är även lika viktigt- som jag tidigare varit inne på, att eleven har någon 

plats att gå till om den känner sig stressad eller utanför. Handledaren måste tydligt visa vilka 

rum som är till för vad, köket är t.ex. praktiska rummet och vilrummet är en plats för enskilt 

tankearbete, detta hjälper eleven att snabbare känna sig bekväm, på den nya platsen. Handle-

daren å sin sida behöver inte visa eleven till rummet varje gång, utan han vet var eleven tar 

vägen om eleven känner sig stressad. Denna kommunikation bidrar till att eleven inte hamnar 

i situationer då han uppträder stökigt eller på annat sätt inte bli mottaglig för informationen. 

Vygotskij kallar denna tysta kommunikation för ”inre prat” och inre prat är det vi kallar inre 

tänkande (Strandberg, 2006:117) 
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Som avslutning av detta stycke vill jag belysa ett citat av Gunn Imsen som passar bra in 

när man undervisar särskoleelever: 

 

”Eleven är som en planta: om du bara ger den rätt näring, tillväxtmöjligheter och om-

sorg så växer den av sig själv. Men alla växter behöver inte samma näring och då måste 

stimuleringen och växtförhållandena anpassas efter de speciella behoven”.  

                  (Imsen, 2006)  

 

 

 

 

6.1 Fortsatt forskning 

 

Min forskning är begränsad i min kommun och det vore intressant att undersöka hur 

andra skolor och handledare ser på min frågeställning. Jag tänker då närmast på handle-

darna, som kanske inte alls arbetar på det sätt som jag fått fram i min undersökning. Man 

skulle kunna tänka sig att andra handledare samarbetar med lärarna och skolan på ett helt 

annat sätt, och är mycket bra insatta i handledning av särskoleelever. Det vore även in-

tressant att undersöka hur olika kommuner och politiker ser på särskoleelevernas gymna-

sieutbildning, och vilka platser som står till förfogande vad gäller utbildning och integre-

ring i arbetslivet.       
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Bilagor 

 

 

 

 

Bilaga 1 intervjufrågor till handledaren 

 

 

 

Det här är mina frågor till handledaren 

 

 

 

Fråga 1. Hur ser du på din pedagogiska roll vad gäller att handleda 

elever från gymnasiesärskolan?”   

 

Fråga 2. Vad ser du som positivt och negativt i sin roll? 

 

Fråga 3. Hur planerar du ditt arbete som handledare? 

 

 

Fråga 4. Upplever du att du har tillräckligt bra kännedom om elevens 

funktionsnedsättning? 

 

Fråga 5. Vilken kontakt har du med skolan under Apu-perioden? 

 

Fråga 6. Har du någon kännedom om skolans mål? 
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Bilaga 2 intervjufrågor till eleven 

 

 

 

Det här är mina frågor till eleverna 

 

 

 

Fråga 1. Hur upplevde du handledaren på din Apu- plats? 

 

Fråga 2. Tyckte du att handledaren förklarade vad du skulle göra på ett 

bra sätt? 

 

Fråga 3. Hände det någon gång att du inte förstod uppgiften alls? 

 

Fråga 4. Tog Handledaren någon hänsyn till din funktionsnedsättning? 

 

 

 

 

 

 

 


