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ABSTRAKT 
 
Beprövad erfarenhet ger bakgrund till nya frågeställningar. Vårt intresse för barn- och 
fritidselevernas APU (arbetsplatsförlagd utbildning) väcktes under våra verksamma år 
som förskollärare och handledare.  
 
Studien har gjorts med syfte att få svar på vad det är som gör en meningsfull APU med 
praktiskt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet, med inriktning på förskola, 
sett utifrån ett yrkeslärar- och handledarperspektiv. 
 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet 
och med handledare på förskolor som tar emot gymnasieelever. Vi har använt oss av en 
hermeneutiskt ansats där helhet och delar spelar avgörande roll. Data har analyserats och 
tolkats och slutligen har vi kommit fram till vissa faktorer och kvalitéer som gör att 
eleverna får en meningsfull APU med praktiskt lärande. 
 
Vårt resultat visar bland annat att det behövs ett samarbete mellan gymnasiet och APU-
platserna för att göra elevernas lärande så optimalt som möjligt. Tiden handledarna har 
ute på APU-platserna till att handleda eleverna är också en viktig faktor visar vårt 
resultat. Vidare har också framkommit att eleverna behöver en professionell vuxen att 
spegla sig i för att finna sin egen roll i yrkeslivet. 
 
 
 
Nyckelord: APU, handledning, information, kunskap, lärande, samverkan,  
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1 INTRODUKTION 
Vi är två förskollärare som går yrkeslärarutbildningen, och som blev intresserade av hur 
man kan göra APU:n på barn- och fritidsprogrammet meningsfull för elever som har 
inriktning mot förskolan. Detta intresse väcktes under tiden som vi gick vår utbildning 
och gjorde våra VFU-perioder på olika gymnasieskolor men även av att vi själva har 
varit handledare till APU-elever under tiden vi arbetat som förskollärare.  
 
Syftet med detta arbete är att ge en bild av hur gymnasieskolan och förskolan kan 
samarbeta kring APU:n, den arbetsplatsförlagda utbildningen, som ska förbereda 
ungdomarnas möte med arbetslivet. Att genom ett handledar – och lärarperspektiv 
förmedla faktorer som en ger en fruktbar APU för eleverna. 
 
För att eleven ska kunna genomföra sin APU och för att få med sig praktisk kunskap 
behöver eleverna hjälp från professionella lärare och handledare. Är handledarna i 
verksamheten och lärarna på skolan överrens om vad som är en meningsfull och givande 
APU? Vet handledarna vad som krävs av dem när eleverna kommer ut och ska göra sin 
praktik? Har handledarna fått rätt förberedelser för att ta emot elever och kunna 
handleda dem genom yrket? Vilken roll har läraren när det gäller APU? Är det några 
speciella faktorer som avgör hur bra, innehållsrik och givande en praktik blir?  
 
Vi hoppas genom det här arbetet att flera får upp ögonen för hur viktigt det är att alla 
parter har den kunskap och information man behöver för att göra APU:n meningsfull för 
eleverna.  
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2 BAKGRUND 
Arbetsplatsförlagd utbildning innebär, för eleverna, att delar av den ordinarie 
utbildningstiden förläggs ute i arbetslivet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska 
fungera som en väg in i arbetslivet, där de får möjlighet att knyta kontakter, samtidigt 
som den ska ge en tydlig bild av vad arbetslivet innebär, vad som krävs och hur det 
fungerar. Tanken med APU:n är att eleverna skall få möjlighet att prova sina teoretiska 
kunskaper praktiskt, som man av olika anledningar inte kan genomföra i skolmiljö. 
 

2.1 Bakgrund till APU 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en elevs utbildning ska gymnasieskolan 
skapa förutsättning för elevens bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska 
ta vara på de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället genom att 
ha ett bra samarbete med arbetslivet. Detta är viktigt för den yrkesförberedande 
utbildningens kvalitet (Skolverket, 2006). 
 
I Lgy70 hade vissa tvååriga yrkesutbildning obligatorisk praktik, men det varierade 
mellan olika linjer och skolor beroende på hur man anordnade utbildningen. På 80-talet 
gjordes ett försök ÖGY-försöken (översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen) och då 
användes för första gången APU. ÖGY hade som syfte att ge eleverna möjlighet att på 
nära håll se följa utvecklingen inom yrket och skapa sig en bild av de krav som ställdes 
på sitt kommande yrkesarbete. Nu skulle den arbetsförlagda delen vara kopplad till 
kursplaner och betraktas som utbildning vilket var skillnad mot det gamla linjesystemet. 
Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) förändrades på 90-talet då den blev 
kursplanestyrd och har sedan dess varit en obligatorisk del av de yrkesförberedande 
programmen och ska omfatta minst 15 veckor. (Myndigheten för skolutveckling, 2004) 
 
Dagens regelverk och nationella mål begränsar endast i liten utsträckning möjligheterna 
till samverkan med arbetslivet och arbetsplatsförlagda delar av elevernas 
gymnasieutbildning. I stället uppmanas de yrkesförberedande programmen till större 
samarbete med arbetslivet. 
 
I Gymnasieförordningens 5 kap, 15§-16§ står det att den arbetsförlagda utbildningen 
skall uppgå till minst 15 veckor och garantera att varje vecka ska motsvara undervisning 
om 24 timmar. Det är styrelsen som ansvarar för arbetsförlagda utbildningen uppfyller 
de krav som finns på utbildningen och i skolplanen bör det redovisas om den 
arbetsförlagda utbildningen. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser 
skall arbetsplatsförläggas och om hur fördelningen över året skall göras och det är 
styrelsen för utbildningen som ansvarar för anskaffningen av platser för den 
arbetsförlagda utbildningen.  Om inte styrelsen kan skaffa platser för arbetsförlagd 
utbildning i den omfattning som är bestämd ska utbildningen i stället bytas mot 
motsvarande utbildning förlagd till skolan tills styrelsen vidtagit åtgärder så att snart 
som möjligt kan åter arbetsförlägga den arbetsförlagda utbildningen. 
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I Lpf94 kan man läsa att skolan inte kan förmedla alla de kunskaper som eleverna 
kommer att behöva och att skolan ska skapa de bästa samlade betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Genom att ta till vara de 
kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och de erfarenheter 
som eleverna har från bl. a arbetslivet. Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med 
arbetslivet, vilket är viktigt för all gymnasial utbildning men avgörande betydelse för 
yrkesförberedande utbildningens kvalitet. 
 
I barn- och fritidsprogrammets programmål (Skolverket, 1994) står det att utbildningen i 
skolan och den arbetsförlagda delen skall tillsammans bilda en helhet och ge kunskaper 
om de verksamheter som ingår i utbildningen samt deras funktion och roll i samhället. 
Vidare förutsätter programmets karaktärs- och kärnämneskurser varandra och skall 
tillsammans ge en helhet i utbildningen”. På barn- och fritidsprogrammet omfattar APU 
minst 15 veckor och den är viktig eftersom den knyter ihop teori och praktik och elevens 
erfarenheter kan på olika sätt utnyttjas i skolan och vice versa. Elever lär sig genom att 
uppleva en arbetsplats från insidan vilka krav som ställs, vad arbetet innebär och hur 
miljön ser ut.  
 

2.1.1 Information från gymnasieskolan till förskolan angående APU:n 
Det är viktigt att eleven som kommer till sin APU-plats vet vad som förväntas av honom 
eller henne. Handledaren på arbetsplatsen behöver också ha en klar bild över sin roll i 
utbildningen och vad eleven ska få ut av sin tid i arbetslivet (Skolverket, 1994). 
 
För att APU:n ska fungera förutsätter det en dialog mellan skolan och arbetslivet. När 
dialogen fungerar medför den vinster för alla parter. Samverkan kan ske på olika sätt 
som t.ex. genom yrkesråd eller programråd, det viktiga är att företrädare för arbetslivet 
får tid och tillfälle att diskutera den arbetsförlagda utbildningens mål och utformning 
tillsammans med lärar- och elevrepresentanter. För eleven och handledaren är viktigt att 
läraren besöker APU-platsen för att på olika sätt ge sitt stöd (Skolverket, 1994). 
 
Arbetsmiljön vid APU regleras av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket skriver att det 
är skolans ansvar att informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och 
mognad innan de går ut på APU. De skriver också att det är arbetsplastens ansvar att se 
till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning och att handledaren har 
tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag (Arbetsmiljöverket, 2006).  
 

2.2 Kunskap och lärande 
Praktisk kunskap grundar sig i handling, att vi gör något. Det kan vara något vi 
framställer, skapar eller producerar men det kan också vara i sociala sammanhang som 
på en förskola. Dessa två handlingar skiljer sig dock åt. När vi skapar något är det viktigt 
att resultatet blir som vi vill medan i ett socialt sammanhang på en förskola är det 
processen i samspelet med andra individer som är det viktiga. 
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2.2.1 Lärande 
Hur lär vi? Under vilka villkor lär vi bäst? Vi kan lära samma sak på många olika sätt 
och i olika miljöer. Lärandet är en process som hela tiden pågår, så länge vi lever. Den 
leder till en ”varaktig kapacitetsförändring” (Illeris 2007:13) av oss individer vilket gör 
att vi ständigt förändras utan att koppla det till åldrande eller mognad. Vi kan alltså inte 
styra allt vårt lärande då vi hela tiden påverkas av vårt samhälle, vårt arbete och de vi 
umgås med. Vårt lärande sker inte enbart i den enskilde individen utan lärandet är 
inbäddat i sociala sammanhang som sker i samhället. ”Det är exempelvis skillnad mellan 
det lärande som äger rum i skolan, i arbetslivet och i vardagslivet utanför skolan och 
arbetet, beroende på de olika sammanhangen innebär vitt skilda grundbetingelser för 
lärandet” (Illeris 2007:33). Bara genom att vara i en miljö tillskriver vi oss visst lärande 
och vissa mönster som finns i just den fysiska och sociala omgivningen. Vi tar dem till 
oss och de blir ett med oss då vi vistas i en bestämd miljö, som exempelvis förskolan för 
barn- och fritidseleverna. Vi får i dessa sammanhang fler nivåer på lärande. Exempelvis 
blir mönstret på hur man uppför sig i ett klassrum ett informellt lärande, en biprodukt 
eller ett naturligt lärande när eleverna håller på att lära sig andra saker (Carlgren & 
Marton 2007). Det finns flera av skolans kurser som är inriktade både mot att man lär sig 
saker samtidigt som man utvecklas som människa, man bildar sig (Gustavsson 2004). 
 
Säljö (2000) förklarar vårt lärande utifrån en sociokulturell vinkel. Det handlar om ”hur 
människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de 
använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller” (2000:18). Han förklarar 
vidare att en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man 
intresserar sig för hur människor och olika grupper tillskriver sig och nyttjar materiella 
och kognitiva resurser. Samspelet mellan det kollektiva och individen står i fokus i detta 
perspektiv.  
 
Allt lärande har både en individuell och en social sida vilket innebär att man måste ta 
hänsyn till både den traditionella läropsykologins individuella orientering och den 
sociala, mer moderna, inriktningen. Ingen av dem kan ensam erbjuda den kompletta och 
korrekta förståelsen utan en blandning är ett måste. Det blir ett samspel mellan individen 
och den sociala omgivningen som direkt, eller indirekt, är en förutsättning för lärande. 
Men lärandet sker inte av sig själv utan individen måste ta till sig det som faktiskt finns 
att lära omkring oss. Ett samspel mellan individen och omgivningen tillsammans med 
tillägnelsen av de impulser som finns ger ett lärande resultat hos individen (Illeris 2007). 
 
Lärandet ska förstås och uppfattas i ett kommunikativt och socialt perspektiv mellan 
människor. Kunskap däremot, lever först i sampel mellan människor och blir sedan en 
del av den enskilde individen och dess tänkande och handlande. Kunskapen återskapas 
och förnyas ständigt i samhället, tillsammans med lärandet (Säljö 2000). Gustavsson 
(2002) delar den uppfattning och han menar att kunskap bearbetas av oss själva, med 
våra begrepp och vårt förstånd och att kunskapen börjar i hur vi tänker. Men att bara 
tänka räcker inte för att få kunskap. För det vi tänker om är hämtat från en verklighet 
som vi delar med andra. Vi behöver varandra för att kunna tillföra oss kunskap (2002). 
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Kunskap kan beskrivas som en färdighet, en personlig förmåga att med hjälp av kunskap 
och erfarenhet kunna utföra en viss handling. Det man lär i skolan ska vara användbart i 
andra sammanhang än där man lärde sig det. Alltså är elever som går ett yrkesinriktat 
program beroende av att få göra APU på de arbetsplatser där kunskapen de tillägnat sig i 
skolan används i praktiken, i detta fall en förskola. Lärandet har som grundläggande 
innebörd att lära oss förstå, lära oss uppfatta samt lära oss att uppleva världen runt 
omkring oss (Carlgren & Marton 2007). Det gäller även elevernas kommande 
yrkesprofession där de har som störst möjlighet att få uppleva det i den verklighet som 
APU:n erbjuder. Det finns flera studier som visar detta att kunskap och lärande sker i de 
verksamheter och praktiker i vilka kunskapen används och utövas (Gustavsson 2002). 

2.2.2 Praktisk kunskap 
Vad är det egentligen som skiljer teoretisk och praktisk kunskap åt? Vi förknippar 
vanligen teori med tänkande och praktik med handlande. Teoretiska ämnen i skolan 
tolkas som sådant man läser sig till, medan man i de praktiska ämnena gör någonting, 
producerar. Tänkandet antas sitta i huvudet och handling i händerna eller i kroppen. När 
vi lär oss de teorietiska ämnena gör vi också något praktiskt, räknar, skriver och läser, vi 
övar våra färdigheter (Gustavsson 2002). 
 

I många utbildningar, så som på barn- och fritidsprogrammet, ska teori och praktik 
förenas. Eleverna läser teoretiskt om förskolan för att sedan gå ut och praktisera, se vad 
och hur man gör. En filosof vid namn Gilbert Ryle (1900-1976) hade en central tanke 
om att den kunskap vi har om hur saker och ting förhåller sig, och att vi samtidigt 
hanterar tillvaron med hjälp av den, hänger samman. Han skiljer mellan ”knowing that” 
och ”knowing how”, veta att och veta hur. Vidare menar han att kunskap inte är något 
som endast har sitt fäste i vårt medvetande, den hänger samman med hela varelsen, både 
med att vi vet saker och att vi kan göra, utföra vissa saker (Gustavsson 2002). Genom att 
praktisera och utöva handlingar vi fått till oss via teorin blir vi skickliga på att 
genomföra den praktiskt. 
 
En annan filosof, Merlau-Ponty (1908-1961), hade en liknande tanke om att kunskapen 
är förenad med människans kropp. Han var dock mer fysisk i sitt tänkande och använde 
våra organ i sin formulering, som hjärnan exempelvis där sinnena sitter, använder vi när 
vi tar in kunskap och den är en del av kroppen. Ohlsson (2007) delar den uppfattningen 
och skriver att ”vi uppfattar vår omgivning med hjälp av våra sinnen och ju fler sinnen 
som är aktiverade vid inlärningen, desto effektivare blir den”. Vi använder våra organ 
och vår kropp för att, enligt Merlau-Ponyt, är kunskapen bunden till det praktiska. Dels i 
hur vi utövar det och del i vart det utövas och tillämpas. Alltså är kunskapen också 
relaterad till olika situationer, ”situerad kunskap” (Gustavsson 2002). 
 

2.3 Lärande miljöer 
Skolan är viktig då kunskap ska återskapas i ett samhälle, men lärandet är inte begränsat 
till skolan. Många av våra mest elementära insikter och färdigheter får vi i andra 
sammanhang, i familjen, bland vänner och kamrater eller på arbetsplaster, alltså genom 
en interaktion mellan människor (Säljö 2000). Skolan kan då komplettera sitt utbud av 
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lärande och kunskap med olika miljöer, variation av olika fysiska och sociala mönster. 
De kan erbjuda sammanhang och mönster som skiljer sig från skolan men som är vanligt 
utanför skolan (Carlgren & Marton 2007).  
 
Det är lärarnas uppgift att skapa en ram för lärandet och kunskapen. De ska förtydliga 
målen för utbildningen och fungera som handledare samt erbjuda sina resurser till 
eleverna. De ska också ansvara för att skapa en utbildningsmiljö som stimulerar till 
motivation och lärande. Tråkig, steril miljö hämmar inlärningen, likaså gör en allt för 
utsmyckad miljö som kan verka överstimulerande (Feldt m.fl. 2006). Det går inte att 
tillverka en förskola på en gymnasieskola vilket innebär att eleverna går ut på APU för 
att få tillgång till rätt miljö där de kan utveckla sin praktiska kunskap, praktisk inlärning 
i praktisk miljö. Skolan ska också ge eleven en chans att förstå helheten, att ge dem 
möjlighet att ta reda på hur saker och ting hänger ihop. De ska få reflektera över och 
foga samman delar av innehållet till ett sammanhang vilket ger en mer bestående 
kunskap. ”De ska socialiseras in i en verksamhet, i en praktik” (Gustavsson 2002:84). 

2.4 Handledningsteorier 
För att bli en bra handledare måste man ha ett ”genuint intresse för andra människors väl 
och ve och av tolerans för det oklara, det ofärdiga”(Lauvås & Handal 2001:3). 
Professionalism i många sammanhang är något som krävs av en handledare. 
Handledaren måste kunna knyta samman teori och praktik. Lauvås och Handal 
(2001:29) anser att handledning skall uppfylla tre syften: 
 

- eleverna skall uppnå en förtrogenhet med de normer som finns i yrket 
och att APU-perioderna skall erbjuda nyttiga erfarenheter för eleverna. 
Det kan åstadkommas genom att dessa får gå bredvid och dels genom 
praktisk utövning av yrket. 

- eleverna skall kunna få en mer djupgående förståelse för det teoretiska 
vilket kan fås genom praktiska studier av yrkets etablerade begrepp, 
system och förståelse. 

- att handleda bör ge kvalifikationer hos eleven att förkovra sig 
ytterligare teoretiskt och samtidigt erbjuder förståelse för arbetet en 
starkare struktur. 

 
Det är svårt att avgränsa handledningsbegreppet då det ofta förknippas med ord som 
rådgivning, vägledning, konsultation och supervision. ”Caplan (1970) drar en gräns 
mellan konsultation och andra angränsande områden” (Handal & Lauvås 2001). Det är 
inte alltid lätt med orden eftersom vi i Sverige använder orden i en vidare bemärkelse än 
i engelskan där man använder sig av flera ord för olika former av handledning (2001). 
 
I Handal och Lauvås (2001) bok tar man upp Caplans modell för olika sorters 
handledning. Supervision är en form av handledning som många elever får vara med om 
när de gör sin APU. Supervision innebär att man blir handledd av en person med en viss 
kompetens och att det är handledaren som har ansvar för den som ska lära sig och att den 
företar sig. Det ska också handla om yrkesmässiga och uppgiftsinriktade förhållande och 
inte om privata saker. Det är också en handledning som är obligatorisk (2001). 
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Caplans modell tar även upp konsultation, rådgivning, undervisning och terapi som olika 
sätt att handleda. Konsultation är en handledning som är sakinriktad och fokuserad på 
konkreta yrkesproblem och som försiggår mellan personer på ungefär samma 
kompetensnivå. Handledningen är av en sådan sort att råden kan följas eller avvisas och 
är tidsbestämda men kan öka med graden av yrkeserfarenhet och när nya problem 
uppstår. Det är viktigt att handledaren inte tar över problemet och tvingar fram sina egna 
lösningar utan i stället tillför teoretiska och praktiska verktyg för eget tänkande och 
handlande (2001). 
 
Rådgivning är likt konsultation men Caplan menar att rådgivning är en situation där 
yrkesutövare söker stöd av en kollega eller en överordnad när det gäller det egna arbetet. 
Som handledare analyserar man då problemet och situationen tillsammans med 
yrkesutövaren och förväntar sig att råden efterföljs eftersom man delar ansvaret för 
besluten och genomförandet av problemet eller situationen. Det är en enkel typ av 
handledning som de flesta klarar av eftersom det handlar om erfarenheter och 
vardagskunskap. Problem med den här sortens handledning är att man inte är klar med 
ansvarsförhållandet mellan de olika parterna och att man har en övertro på att man 
enkelt och snabbt kan lösa alla problem med rådgivning (2001). 
 
Undervisning är enligt Caplan en konsultation men att undervisning är en planerad 
inlärning. Handledningens mål är mera av tillfällig art än den konsultativa och är inte 
förbestämd utan den bör utvecklas efterhand som man vinner insikter om den konkreta 
situationen. Eftersom undervisningsbegreppet har blivit bredare sedan Caplan skrev sin 
bok på 60-talet har det blivit svårare att dra gränser mellan handledning och 
undervisning (2001). 
 
Enligt Caplans modell finns det en tydlig skiljelinje mellan handledning och terapi 
eftersom terapi handlar om behandling av en patient och dennes personliga problem. 
Dock kan handledning vara till hjälp i terapin så att man fungerar bättre i sitt yrke. Det 
finns en mellanställning mellan terapi och konsultation och det är när kollegor ger 
handledning i känslomässiga reaktioner i yrkesverksamheten. Där kan man ta upp 
påfrestningar man utsätts för i svåra situationer i sitt dagliga arbete med patienter, elever 
och anhöriga där man ofta får dölja sina egna känslor. Det kan vara en slags terapi att få 
tillfälle att lufta sådana känsloreaktioner så att de inte samlas på hög. En risk med detta 
är att det utvecklas en kultur som präglas av personligt stöd och sympati snarare än 
kvalitet när det gäller det yrkesmässiga. Man håller sig endast inom en och samma 
yrkesgrupp på en arbetsplats där det finns flera yrkesgrupper och då blir det 
motsättningar (2001). 
 
När man handleder är det viktigt att man analyserar situationen för att kunna bestämma 
vilken typ av handledning som behövs. Ofta behöver man se vem som har ansvaret för 
att kunna bestämma vilken handledning som gäller. Visst finns det gråzoner därför kan 
det var svårt att dra en linje mellan grundutbildning och yrkesverksamhet och då måste 
handledaren besluta om vilken typ av handlednings om det kommer att bli frågan om 
(2001).  
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I Tveitens (2000) bok, Yrkesmässig handledning – mer än ord, tar hon upp hur viktigt 
det är att reflektera före, under och efter en handledning. Att använda handledning som 
reflektion handlar om att den som är yrkesutövare eller student ska bli klara över den 
grund som deras yrkesverksamhet faktiskt bygger på mer än att förmedla vad som är 
riktigt yrkesutövande eller nödvändig kunskap. Det är viktigt att den som handleds sätts 
i fokus och att handledningen sker på ett sådant sätt att den handledde blir aktiv och 
provoceras inom alla områden av den professionella kompetensen. Den som handleds 
måste själv hitta fram till, och upptäcka kunskap eller brist på kunskap. Det är viktigt att 
handledaren möter den som handleds där den befinner sig och respekterar den som 
handleds och tror på att hon själv kommer att upptäcka att hon själv är ansvarig för sin 
inlärning (2000). 
 
Franke (1999) tar också upp vikten av reflektion under APU:n. Eleven reflekterar när 
handledaren stimulerar eleven att utveckla sin yrkesroll i en dubbelsidig kommunikation 
i samarbetet med handledaren. Det är viktigt att elevens upplevda erfarenheter påvisas, 
konkretiseras och diskuteras för att eleven ska få en bra förståelse. 
 
En av de viktigaste kvalitativa faktorerna för den arbetsförlagda utbildningen enligt 
Skolverkets rapport Samverkan skola – arbetsliv (1998) är en grundutbildning för nya 
handledare och kontinuerligt återkommande handledarträffar. De handledare som inte 
har fått någon handledarutbildning har enligt rapporten dåliga kunskaper om hur skolan 
arbetar, skolans mål och riktlinjer dessutom vet de inte vad som ingår i elevernas 
utbildning på skolan. I rapporten uppger hälften av handledarna att de har dålig eller 
mycket dålig kännedom om innehållet i kursplaner och att stor del av elevernas 
utbildning på arbetsplatserna styrs bara indirekt av programmets kursplaner. Vilka 
kurser eller delar av kurser som är lämpliga att lägga ut som arbetsplatsförlagd 
utbildning diskuteras inte mellan programansvariga, yrkeslärare och handledare enligt 
undersökningen (1998). 
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3 PROBLEM 
Ett program som barn- och fritidsprogrammet kräver att det finns en länk mellan 
arbetsliv och gymnasieskola då den praktiska kunskapen måste inskaffas i verkligheten, 
på förskolor där barn befinner sig i en pågående verksamhet. Eleverna har möjlighet att 
under ett antal veckor praktisera sina teoretiska kunskaper i branschen. Men vad är det 
som gör att en APU meningsfull och genererar i praktiskt lärande? 
 
Då yrkeslärarna och handledarna på förskolorna arbetar på olika sätt behövs vissa 
gemensamma nämnare för att eleven inte ska hamna i en kulturkrock mellan de två olika 
verksamheterna. De bör veta om varandras arbetsformer och kunna använda sig av 
varandras olika kompetenser. De ska kunna föra en diskussion om vilka faktorer och 
kvaliteter som är viktiga för att APU:n ska bli meningsfull och ge ett praktiskt lärande. 
 
För att kunna genomföra sin APU och för att få med sig praktisk kunskap behöver 
eleverna hjälp från professionella lärare och handledare som kan leda eleverna rätt i sitt 
handlande. Är handledarna i verksamheten och lärarna på skolan överrens om vad som 
är en bra och givande APU? Vet handledarna vad som krävs av dem när eleverna 
kommer ut och ska göra sin praktik? Har de fått rätt förberedelser för att ta emot elever 
och kunna handleda dem genom yrket? Vilken roll har läraren när det gäller APU? Är 
det några speciella faktorer som avgör hur bra, innehållsrik och givande en praktik blir?  
 

3.1 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad det är som gör en meningsfull APU med 
praktiskt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet med inriktning på förskola 
utifrån ett yrkeslärar- och handledarperspektiv. 
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4 METOD 
I metodkapitlet inleder vi med en beskrivning av den ansats vi valt att använda i denna 
studie. Efter detta följer en presentation av vårt metodval. Kapitlet innehåller också en 
kort redogörelse av våra respondenter och deras arbetsplatser. Därefter går det att läsa 
hur vi tolkat den data vi fått in med hjälp av intervjuerna via den hermeneutiska cirkeln. 
 

4.1 Val av ansats 
Vi använder oss av en hermeneutisk tolkande kvalitativ ansats i denna studie.  
 
Begreppet hermeneutik kommer ursprungligen från det antika Grekland och det 
översätts vanligtvis med tolkningslära eller förståelselära (Ödman 2004). Syftet med vårt 
val av ansats är att vi vill tolka och förstå vad som gör en meningsfull APU med 
praktiskt lärande. Vilka faktorer och kvalitéer är viktiga för att eleven ska få en 
meningsfull APU? Vi menar att det är kvalitén i APU:n som är viktig för elevernas 
lärande. En hermeneutisk ansats gör det möjligt för oss att tolka och analysera våra 
intervjutexter i dess helhet samtidigt som vi kommer att se till vissa delar av vad 
informanterna har sagt då hermeneutik syftar till förståelse och bygger på tolkningar 
som främsta kunskapsform (Ödman 2004). 
 
Vår förförståelse i ämnet kommer genom eget arbete i förskolan. Vi är båda två 
utbildade förskollärare och har arbetat i förskolan under lång tid. Under vår period som 
förskollärare har vi vid flera tillfällen tagit emot elever från barn- och fritidsprogrammet 
på vår avdelning när de ska genomföra sin APU, vissa gånger har vi varit handledare. 
Vår inblick i ämnet är stort och studien genoförs inom en organisation som vi är väl 
förtrogna med.  
 

4.2 Val av undersökningsmetod 
Då vårt syfte med denna undersökning är att få svar på vad som gör en meningsfull APU 
med pratiskt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet med inriktning på 
förskola, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vårt behov av flexibilitet 
vid intervjusituationen är grund till vårt val att använda en kvalitativ metod då vi i 
förväg inte kan veta vad varje respondent anser och vi ville inte med våra frågor leda 
dem in på olika områden utan låta dem föra samtalet. 
 
Vi ville veta vad som gör en meningsfull APU med praktiskt lärande och har valt att 
intervjua yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet samt handledare som arbetar i 
förskolan. Kvalitativ intervju som forskningsmetod har blivit en strävan efter att förnya, 
bredda och berika de aktuella föresällningarna om kunskap och forskning som finns 
inom samhällsvetenskaperna. Det är en metod som ger kvalitativa data samtidigt som 
den speglar alternativa förställningar om vad som kan vara föremål för forskning. Den 
kvalitativa forskningsintervjun kan hjälpa forskaren med att förstå en annan persons 
livsvärld (Kvale 1997). I vårt fall handlar det om att kunna bli införstådda i vilka 
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faktorer som är viktiga, samt vilken kvalitet som gör att eleverna får en meningsfull 
APU. 

4.2.1 Kvalitativ intervju 
Kvale (1997) skriver att den kvalitativa intervjun ställs i fokus då det finns en 
överensstämmelse mellan nutida filosofi och kvalitativa intervjuer när det gäller intresset 
för teman som bland annat erfarenhet, mening, samtal och dialog. Kvalitativ data 
handlar om hur människor upplever sig själva, sin situation och sin omgivning. De 
baseras på människors uppfattning och tolkningar av sin verklighet, som i vårt fall, 
yrkeslärarnas och handledarnas arbete med elever som är på APU (Carlström & 
Carlström Hagman 2006). Genom kvalitativ intervju får vi ett underlag som vi sedan 
tolkar, skapar en förståelse för, med hjälp av vår förförståelse, samt får fram en 
förklaring på vad som är viktiga faktorer och kvalitéer för en meningsfull APU. 
 
Fördelen med kvalitativ intervju är att vi vid varje intervjusituation kan vara flexibla i 
våra frågor och få svar på det som varje specifik respondent anser är viktiga faktorer för 
en meningsfull APU. Intervjupersonen styr samtalet med sina åsikter. Kvale (1997) ser 
stora fördelar med den kvalitativa intervjun då den är öppen. Det ska inte finnas några 
givna standardfrågor utan samtalet bygger på öppenhet och flexibilitet. Den kvalitativa 
intervjun ger svar på hur den intervjuade upplever ting och händelser just nu. Dessa 
upplevelser är personliga och det finns därför inget rätt eller fel utan avsikten är att 
genom respondentens kvalitativa skildring av upplevelsen tolka dess mening. 
 
Medan vi läst litteratur och rapporter i ämnet har frågor dykt upp som vi gärna ville ha 
svar på. Dessa har vi samlat ihop och gjort till vår frågeställning. Vi har utgått från en 
enda fråga i våra kvalitativa intervjuer, vår problemställningsfråga, och sedan ställt 
följdfrågor på det respondenten svarar. Den intervjumetod vi valt är alltså en 
halvstrukturerad intervjumetod med öppna frågor som formats efterhand som intervjun 
framskridit (Kvale 1997). Fördelen med denna form av intervju är att den öppnar 
möjligheter för oss som intervjuar att förändra frågornas form och ordningsföljd under 
intervjuns gång. Våra respondenter ges också möjlighet att tala fritt och genom 
följdfrågor utveckla sina svar och åsikter. Vi har arbetat fram områden som vi båda ska 
diskutera under intervjuerna och några frågor som vi ville ha svar på (se bilaga 1). Valet 
av intervjumetod har lett till att samtliga intervjuer blivit olika men vi har ändå fått svar 
på vår frågeformulering. 
 
Forskarens föreberedelser betyder mycket för intervjuns utgång. En stor del av 
undersökningen bör ha ägt rum innan intervjuerna genomförs. Nyckelfrågorna inför 
samtalen gäller vad, varför och hur: ”vad – att skaffa sig en förkunskap om ämnet för 
undersökningen; varför – att formulera ett klart syfte med intervjun; och hur – att känna 
till olika intervjutekniker och besluta om vilken som är lämplig i just denna 
undersökning” (Kvale 1997:118). Vi startade vår studie genom att läsa tidigare 
forskning och litteratur om APU och handledning. Att finna fakta om APU från barn- 
och fritidsprogrammet var svårt, många avhandlingar berörde APU på andra program 
eller APU:n som en generell del i yrkesutbildningen. Därför ville vi studera vad som gör 
en meningsfull APU på just barn- och fritidsprogrammet för de elever som väljer att 
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genomföra den på förskola. Data samlade vi in genom tidigare nämnd metod, kvalitativa 
intervjuer. 
 

4.3 Undersökningsgrupp 
En studie med kvalitativ inriktning söker ofta svar på komplicerade och omfattande 
problemställningar. Dessa innebär också upplevelser, åsikter och ställningstagande av 
olika slag. Vi har sökt efter en bredd i upplevelsen av en meningsfull APU för eleverna, 
ett djup i förklaringarna samt nyanser i olika åsikter. Detta spelar större roll än själva 
antalet individer som har åsikterna. Respondenterna måste få tid till att tänka efter och 
kunna förklara sig samt få tid till att berätta. För att kunna klara datainsamlingen på ett 
tillfredsställande sätt har vi valt att koncentrera oss på ett jämförelsevis litet antal 
personer (Carlström & Carlström Hagman 2006). 

4.3.1 Urval av respondenter 
Vi har gjort vårt urval av respondenter baserat på personlig kännedom, att individer väljs 
utifrån vad någon väl insatt person anser i frågan (Carlström & Carlström Hagman 
2006). Det innebär att vi, som är väl insatta i vår problemformulering, valt att intervjua 
yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet samt handledare som arbetar på förskolor för 
att få veta mer om elevernas APU. 
 
Vi har genomfört tio intervjuer, fem med yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet och 
fem med handledare ute på förskolorna. Vi har valt att dela yrkesgrupperna mellan oss 
och därför har vi intervjuat en yrkeskategori var. Detta för att inte svaren från en 
kategori skulle styra frågorna till den andra. 

4.3.2 Respondenter 
De fem yrkeslärare vi intervjuat arbetar på två av de skolor där vi genomfört vår VFU. 
Handledarna är personal, på förskolor, som vi vet har erfarenhet av att handleda elever 
och studenter. Både yrkeslärarna och handledarna arbetar på mindre orter på små 
enheter, gymnasieskolorna har ca 25 elever i varje årskurs på barn- och 
fritidsprogrammet. Förskolorna har som mest fyra avdelningar med barn i åldern 1-3 år 
och 3- 6 år. 
 
Samtliga av de vi intervjuat är kvinnor. Detta är inget medvetet val, utan den enda 
möjlighet vi hade då det endast arbetar kvinnliga yrkeslärare på de två gymnasieskolor 
vi genomföra intervjuerna på. I förskolan är majoriteten kvinnor och de som valt att 
ställa upp på intervju var endast kvinnor, även om vi tillfrågade män. 
Intervjupersonerna, både lärarna och handledarna, är mellan 33 - 61 år gamla och har 
varierande antal år i yrket bakom sig, det skiftar mellan 3 - 30 års yrkeserfarenhet. 
 
Våra respondenter är anonymiserade i resultatet och vi har valt att använda fiktiva namn. 
Detta för att skydda våra informanter samtidigt som vi vill presentera ett resultat där 
läsaren tydligt kan se på mångfalden i citaten. 
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4.4 Genomförande 
Tillit mellan parterna, vid en intervju, är en faktor för att intervjusituationen ska bli 
meningsfull. Vi har haft förmånen att intervjua personer som vi tidigare har träffat via 
vårt arbete. Detta gör att samtliga intervjuer har skett under avslappnade förhållanden. 
Alla respondenter har i förväg fått veta temat på vår studie men inte fått några frågor att 
förbereda sig med. Vår avsikt med det var att personerna skulle kunna förbereda sig men 
utan att ha färdiga svar med sig till intervjutillfället. 
 
Intervjuerna med yrkeslärare är genomförda på respektive lärares arbetsplast. Miljön var 
känd då de satt i lärarnas arbetsrum. Intervjuerna spelades in på bandspelare men under 
pågående intervju skrevs stödord ner för att kunna göra en sammanfattning i slutet av 
samtalet.  
 
Handledarna har intervjuats via Skype på datorn, en form av telefonintervju. 
Anledningen till det är ett långt geografiskt avstånd mellan intervjuaren och 
respondenterna. Vi hade inte tillgång till webkamera och kunde därmed inte se varandra 
under samtalet. De personer som intervjuats via datorn har varierande kunskaper och 
erfarenheter av detta vilket gjorde inledningen till intervjun olika lång. Med dem som 
var mer vana vid detta forum startade intervjun fortare än med dem som ville prova 
tekniken lite först. Skype har ett hjälpmedel där det är möjligt att spela in samtalet, vilket 
vi utnyttjade. De stödord som antecknades under intervjun, för en summering av 
samtalet och som stöd för minnet för vidare frågor, skrevs också i Skype. 
 
Det har varit varierande längd på intervjuerna, från 20 minuter upp till 45 minuter. De 
intervjuer som genomfördes ”ansikte mot ansikte” har längre genomsnittstid än de som 
genomfördes via Skype. 
 
Ödman (2004) menar att om vi gör intervjuer bör vi spela in dessa på band för att kunna 
ta del av uttalandet i fullständig version. Därför har vi efter att intervjuerna var avslutade 
skrivit frågor och svar ordagrant. Ödman (2004) anser att detta är en nackdel med 
bandinspelning då det blir stora mängder av material att skriva ner, men anser samtidigt 
att det är med mest tillförlitliga metoden. 

4.4.1 Etik 
Denna vetenskapliga studie vill uppvisa god etik vilket innebär att vi gjort en avvägning 
mellan att få ny kunskap och data till studien samtidigt som vi skyddar de individer som 
har deltagit. Vi har, för att uppnå detta, använt oss av de krav som presenteras av 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet, samtliga intervjupersoner 
är insatta i vad vår studie handlar om och vad det är vi vill presentera. Samtyckeskrav, 
alla som har ställt upp på intervju inför studien har fått information om anonymitet, att 
de ställer upp av egen fri vilja och att de när som helst kan tacka nej till att svara på en 
fråga eller helt och hållet säga upp sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet 
innebär att vi har anonymiserat individer, platser och institutioner samt nyttjandekravet 
som innebär att alla uppgifter insamlade om de enskilda personerna ska endast användas 
i forskningsändamål (2000). 
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Att få ta del av andra människors tankar och att sedan också tolka dem innebär ett stort 
ansvar. Det är legitimt att ”stjäla” andras tankar så länge vi inte vantolkar eller 
övertolkar dem så att vi vållar respondenterna skada. Våra respondenter har blivit 
erbjudna att läsa och kommentera utskrifter av intervjuerna då det ger dem möjlighet att 
ta del av och diskutera tolkningarna med oss för att eventuellt ändra på något (Carlström 
& Carlström Hagman 2006). Vi, i vår tur, har frågat dem om det går bra att återkomma 
med kompletterande frågor om det skulle behövas. Detta har hänt i en av 
handledarintervjuerna där en viss förtydning av ett svar behövdes. 
 

4.5 Databearbetning 
Den hermeneutiska tolkningsprocessen består av fyra moment: tolkning, förståelse, 
förförståelse och förklaring. Ödman (2004) skriver att det är genom tolkningen som vi 
inför oss själva och andra lägger ut vår förståelse, hur vi har tolkat de data som vi fått in. 
Men att förstå är ett svårt begrepp, hur kan jag förklara att jag har förstått? Det går att 
använda en synonym till ordet för att få en större förståelse, insikt. Vi har fått en insikt i 
de data vi har fått fram av våra kvalitativa intervjuer. Vår förförståelse är sedan själva 
grunden till att vi kan förstå och förklara. Förförståelsen bygger på tidigare lärdomar, 
erfarenheter och upplevelser. Därmed är vi inte neutrala, vår tolkning har en riktning. 
Slutligen är det fjärde momentet förklaring. Våra tolkningar av insamlad data innehåller 
mycket förklaringar. Människan ”måste förklara för att förstå, och omvänt: för att kunna 
förklara något måste vi först ha förstått det vi förklarar” (Ödman 2004:75). 
 
Vi är medvetna om att svaren vi fått av respondenterna inte på något vis går att mätas 
mot varandra, vems sanning är rätt, utan vi presenterar det material vi samlat in som 
fakta och just åsikter från två olika yrkeskategorier. 

4.5.1 Den hermeneutiska cirkeln 
Vi har med vårt insamlade material samt med utgångspunkt i vårt syfte gjort en grundlig 
bearbetning och analys där vi försökt finna mönster och olika betydelser av det 
informanterna svarat. Carlström och Carlström Hagman (2006) menar att den kvalitativa 
analysen som en metod inte är särskilt precis, men att den ändå har bidragit till många 
betydelsefulla upptäckter inom olika forskningsområden. För att kunna göra några 
upptäckter har vi använt den hermeneutiska cirkeln (Kvale 1997) när vi har tolkat och 
analyserat våra intervjutexter. Den hermeneutiska cirkeln är en princip där tolkningarna 
hela tiden växlar mellan delar och helhet: ”utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning 
om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras 
delarna återigen till helheten och så vidare” (Kvale 1997:51). Det innebär för oss att 
arbetsgången har sett ut som följer. Efter varje intervju har vi skrivit ner frågor och svar i 
en löpande text för att kunna använda oss av, och arbeta med, materialet på ett effektivt 
sätt. Det finns ingen möjlighet att arbeta med endast auditivt material från bandspelaren 
(Carlström & Carlström Hagman 2006). Därefter har vi läst vårt eget och varandras 
underlag tills vi känner att vi äger det, vi gjorde en helhetsanalys. Det innebär att vi 
skaffade oss en översiktlig bild av all data vi samlat in, läste alla intervjuer och 
sammanfattade vad respondenterna faktiskt hade sagt. Därefter har vi valt ut centrala 
teman som var återkommande i flera av intervjuerna och dessa teman har vi sedan 
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åskådliggjort i vårt resultat (Dimenäs 2007). Denna cirkel av delar och helhet ses i den 
hermeneutiska traditionen som en fruktbar cirkel som anger möjligheten för en djupare 
förståelse av texten (Kvale 1997). 
 
För att kunna bearbeta textmaterialet och för att inte fastna i invanda tankebanor har vi 
först jobbat med intervjuerna var för sig för att sedan diskutera med varandra hur vi 
tolkat och analyserat intervjutexterna. Då vi ville få nya impulser är det nyttigt att visa 
vad man gjort och få synpunkter även från andra (Carlström & Carlström Hagman 
2006). I dessa lägen och vid de olika diskussionstillfällena har vi alltid haft fokus på det 
syfte och den fråga vi faktiskt ville ha svar på från början. Vi har också valt att avsluta 
tolkningen när vi kommit fram till ett inre sammanhang i texten, när olika teman bildar 
rimliga mönster och ingår i en sammanhängande enhet, enligt den andra principen för 
hermeneutisk tolkning (Kvale 1997). 
 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet är begrepp som nyttjas vid en kvalitativ studie. 
Tillförlitligheten visar hur tolkningarna baseras på citat som visas i resultatet samt 
trovärdigheten baseras på hur noggrant metodavsnittet är beskrivet. 
 
Att vi valt att använda en hermeneutisk ansats med kvalitativa intervjuer som metod är 
en strategi för att få en hög trovärdighet i detta arbete. Denna form av studie ger ett 
resultat utifrån vad respondenterna anser om elevernas APU som den ser ut idag och 
vilka faktorer och kvalitéer som är viktiga för att eleverna ska få en meningsfull APU 
med praktiskt lärande. Andra medvetna val för att vår studie skall vara trovärdig är att vi 
använde oss av samma underlag till samtliga respondenter i våra intervjuer. Det gav oss 
möjlighet att efter avslutad datainsamling kategorisera svaren utifrån den hermeneutiska 
cirkelns principer där alla respondenter fått yttra sig om samtliga områden vi var 
intresserade av. Vi har på förhand utsett vilka områden vi anser viktiga för att få svar på 
det vi ville (se bilaga 1). 
 
För att få en hög tillförlitlighet har respondenterna fått möjlighet att läsa igenom sina 
egna intervjuer och kommentera om något varit fel eller ytterligare förtydliga svaret. 
Ingen av de deltagande ville ändra på någonting medan vi vid ett tillfälle återkom till en 
av handledarna för att få ett förtydligande. Tillförlitligheten i studien baseras på att all 
data har lästs igenom flera gånger av båda författarna. Analyserna i resultatet har följt 
den hermeneutiska cirkeln där intervjuerna har lästs igenom för att vi ska kunna bilda 
oss en helhetlig mening. Därefter har vi delat upp materialet i olika kategorier med 
särskilda uttryck av handledarna och yrkeslärarna och utvecklat deras mening. Fortsatt 
har vi gått tillbaka till helheten av intervjuerna utifrån kategoriernas utvecklade 
meningar. Arbetet fortsatte alltså i en ständig växling mellan delar och helhet (Kvale, 
1997). 
 
Vetenskapligheten kan ifrågasättas genom den förförståelse som finns då 
undersökningen genomförs i bådas vår gamla arbetsmiljö, förskolan. Vi väljer dock att 
se på detta som positivt då vi har en god inblick i studieobjektet och att antalet 
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feltolkningar kan bli färre samt att vi snabbare kan komma fram till ett resultat. De 
uttryck och det språk som används inom den organisation vi undersökt kan också lättare 
förstås av oss genom vår förförståelse. Vår förförståelse får dock inte bli ett hinder och 
en hämning utan vi är noga med att skapa en distans till den kunskap som ska 
presenteras i vårt resultat. Vi har intagit en självkritisk ställning och förhåller oss så 
öppna och objektiva som möjligt till hur våra egna förutfattade meningar och 
förförståelse kan påverka forskningen samt dess resultat (Gustavsson red 2004). 
Hermeneutiken bekänner att vi alltid ser saker utifrån olika aspekter, att vi aldrig kan 
ställa oss utanför oss själva när vi gör studier på verkligheten (Ödman 2007). 
 
Då vi båda två har erfarenhet av handledning av gymnasieelever från barn- och 
fritidsprogrammet är det svårt för oss att vara förutsättningslösa, vi kan inte lämna den 
förståelsetradition som vi lever i. Vi är medvetna om att vissa formuleringar av en fråga 
kan bestämma vilka former av svar som är möjliga. Bruket av kvalitativ intervju som 
metod fungerar mer som ett samtal där intervjuaren och respondenten ofrånkomligt 
bestämmer resultatet tillsammans utefter formuleringen på frågorna och de svar vi får 
(Kvale 1997). Men som det står i Carlström och Carlström Hagman (2006:130) har vi 
som mål att försöka sätta våra förkunskaper ”inom parentes”. Vi har gått in i studien 
med stor öppenhet och har inte från början låst oss fast i vad vi tror kommer att bli ett 
resultat, i enighet med en kvalitativ inställning. Resultatet av studien ska ge oss en 
djupare förståelse av hur det ser ut i verkligheten när eleverna ska genomföra sin APU 
på olika förskolor (Carlström & Carlström Hagman 2006). 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet vi fått från de kvalitativa intervjuer vi genomfört. 
Först lägger vi fram de faktorer och kvalitéer som, enligt lärarna, gynnar en meningsfull 
APU utifrån yrkeslärarnas intervjuer. Därefter finns samma sammanställning av viktiga 
beståndsdelar med utgångspunkt i intervjuerna med handledarna. Till sist gör vi en 
resultatsammanfattning där vi ger en översikt av alla faktorer och kvalitéer som är av 
vikt för att ge eleven en meningsfull APU med praktiskt lärande utifrån ett yrkeslärar- 
och handledarperspektiv.  
 

5.1 Yrkeslärarens roll vid APU 
Det är yrkesläraren på barn- och fritidsprogrammet som sköter kontakten under 
elevernas APU med handledarna på förskolorna. Det är även de som gör uppgifterna 
som eleverna ska utföra under sin APU period och har hand om handledarträffar och 
handledarutbildningar. Det är yrkeslärarna som gör besök på förskolorna under 
elevernas APU och kan även då föra en dialog med handledarna angående hur 
handledning av APU:n ska gå till och hur elevernas uppgifter ser ut och ska genomföras.  

5.1.1 Yrkeslärarens roll som handledare i APU:n 
Att vara yrkeslärare innebär att man är handledare för sina elever när de är inne på 
skolan och läser teori men de är även kontakten mellan skolan och handledarna på APU-
platsen. Alla anställda i kommunen har ett handledaransvar.  Därför har handledarna på 
APU-platsen en viktig roll i utbildningen.  

Det ingår ju för alla kommunanställda i deras anställningsvillkor att 
vara handledare för sådana som kommer efter en i yrket (Gun).  

Bra kontakt mellan handledare och förskolan gör att eleverna får goda möjligheter till 
lärande. 

Jag tycker vi har en bra kontakt med handledarna på förskolorna. Det 
främjar ju elevens möjlighet på APU platsen också (Anne). 

Det finns en positiv bild av handledarna ute på förskolorna och att de har ett bra 
samarbete med yrkesläraren vilket kan ses viktigt för handledare, förskola och elever. 

5.1.2 Intresse för handledning  
Handledarna ute på förskolorna är duktiga på att handleda sina elever och visar också 
intresse för sina elever. Det finns handledare som inte är intresserade av sitt 
handledaruppdrag men i det stora hela så tar de sitt uppdrag på stort allvar. Handledarna 
tycker att det är roligt att ha elever som gör att de får upp ögonen för hur man arbetar 
och varför man gör som man gör.  

Vissa är väldigt duktiga och fixar det här på ett väldigt bra sätt och är 
förstående och hela den biten. Sedan finns det de som kräver för 
mycket för det får man inte göra för det beror på vilken termin eleven 
är ute i (Eva). 

Det är viktigt att handledarna ställer upp för eleven och känner att de kan lära eleverna 
hur arbetet på en förskola går till och att de har ett intresse för att lära eleverna om sitt 
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yrke. Eleverna ska ha uppgifter som utgår från de kurser som eleverna läser på 
programmet.  

Ja i stor sätt tycker jag att de har intresse om de tar emot elever så har 
de intresse för att handleda våra elever men sedan har de inte alltid 
uppdaterade kunskaper och vi gör så gott vi kan för att tala om för 
dem hur det ser ut nu (Barbro). 
 
Våra handledare är väldigt duktiga de är mycket duktigare än de 
själva vet (Anne).  

5.1.3 Praktiskt arbete under APU:n 
I det praktiska arbetet är handledarna duktiga på att handleda sina elever på APU-
platserna men de tycker det är svårt att bedöma eleverna. Alla handledare har inte gått 
någon handledarutbildning där de fått utbildning i bedömning osv. 

Alla i trean då om man då tänker en förskola, då ska de se hur 
rutinerna ser ut, förstå hur en dag, en vecka ser ut eller ett helt läsår 
kan se ut. Förstå hur man planerar vilka mål som finns och man ska 
även förstå det här med personalens roll, både den pedagogiska rollen 
och omvårdnadsrollen. Kunna förstå och iaktta hur en bra personal 
ska vara mot ett barn och upptäcka det som är bra och kunna utforma 
sin egen yrkesroll kan man säga. Jaa, och få kunskaper om barnet och 
om förskolans roll i samhället (Lena). 

Det är viktigt att eleverna får lära sig vilka rutiner som finns på förskolan och lära sig 
hur man planerar utifrån de mål och riktlinjer som finns för förskolan. Eleverna ska 
också lära sig vilka roller personalen har, både den pedagogiska rollen och 
omvårdnadsrollen, men även vilken roll som barn och förskolan har i samhället. Detta är 
olika moment som ingår i de kurser som eleverna läser på programmet. 

5.1.4 Samarbete mellan skola och APU plats 
Det är viktigt att ha ett bra samarbete mellan yrkeslärare och handledarna eftersom det 
främjar elevernas möjligheter på APU-platsen. 

Jag tycker vi har en bra kontakt. Det främjar ju elevens möjligheter på 
APU platsen också (Anne). 

  
Att jag vill vara spindeln i nätet mellan praktikplatsen och eleven 
(Lena). 

Innan eleverna går ut på APU så har yrkeslärarna en handledarträff på gymnasieskolan. 
Under handledarträffen berättar yrkesläraren om utbildningen och vilka uppgifter som 
eleven kommer att ha under APU-perioden och vilka förväntningar som finns på 
handledaren från skolan och från eleven. 

Då berättar jag lite för handledarna vilka kurser som de får läsa för 
mig så det har ju som stöd och det brukar jag ta upp på 
handledarträffen också att det här och det här har vi läst i höst så de 
är medvetna om det och det är ju det vi jobbar med teoretiskt här inne 
är ju för att förbereda dem för just för den här APU perioden också 
(Eva). 
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Det finns också programråd där verksamheten får vara med och diskuterar utbildningen 
och hur man kan samarbeta på ett bra sätt.  

Vi har ju ett programråd men där är ju deras chefer och arbetsledare 
inom de olika områdena och rektorerna som är med på dessa möten 
och det är ju de som i sin tur fördelar uppgifterna och är måna om att 
de ska ha de här eleverna (Gun). 

Programråd är viktiga eftersom där får verksamheten vara med och diskutera hur man 
kan göra utbildningen bättre på den lokala platsen. 

5.1.5 Handledarutbildning 
Hur ofta man har handledarutbildning skiljer sig på olika skolor. Därför är det viktigt att 
man tar vara på de kunskaper som finns på APU-platsen och hjälps åt att handleda 
eleven. 

Nej inom vårt område får de ingen utbildning för att bli handledare 
men man tar gemensamt ansvar på avdelningen för utbildningen av 
eleven (Barbro). 

Att få handledare till att gå handledarutbildning är inte alltid lätt eftersom det är svårt för 
handledarna att få vikarie så att de kan gå utbildningen. 

Ja det vore bra om handledarutbildning fanns men vi har försökt och 
vid det tillfället kom det inte speciellt många och många angav skälet 
att det ar svårt med tiden och att få någon som går in i deras ställe 
(Barbro). 

När man har handledarutbildning så tar man ofta upp hur man ska bedöma elever och 
vilka kriterier man använder, hur är en tonåring, lärarrollen, ledarrollen, elevrollen och 
kontakt med skolan osv.  

Ja vi har haft utbildning i flera dagar hade vi ju för ett tag sedan men 
nu blir det mera information för de nya under en dag eller en halvdag 
och sedan har vi kontinuerligt när vi är ute och besöker eleverna då 
pratar man ju lite och de frågar ju. Så är det ju ibland handledare som 
inte har gått utbildningen men ändå tar på sig detta Gun). 

Handledarutbildning kan se ut på många olika sätt och den varierar efter hur 
utbildningen genomförs på de olika gymnasieskolorna. 

Ja vi kör med jämna mellan rum med lite olika intervaller ibland har 
vi väldig mycket handledar utbildning sedan har i haft uppföljning och 
sedan skulle det bli en ny gymnasieskola och då låg vi lite lågt med 
tanke på att vi skulle gå ut med ny information men så blev det inte det. 
Så nu har vi haft information igen så just nu efter frågas det utbildning 
(Lena) . 

Eftersom det har varit på gång en förändring av gymnasieutbildningen så har det inte 
varit lika lätt att ha en handledarutbildning som tidigare. Yrkeslärarna har väntat på att 
det ska bli klart med den nya gymnasieutbildningen så att de kan ge information om den.  

5.1.6 Tid för handledning på APU platsen 
De flesta handledarna ute på förskolorna får inte någon extra tid för sitt uppdrag att 
handleda elever utan alla handledningar får ske under det ordinarie arbetet. Handledarna 
får inte heller något extra betalt för att de tar på sig detta extra uppdrag. 
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Jag tror inte det men det fick man ju i början. Det fanns ju lite pengar 
till det i början när det var som en försöksutbildning i början men idag 
tror jag inte det finns. Kanske det finns på någon enstaka arbetsplats, 
annars får de försöka få in det i sitt vanliga arbete med de kolleger 
som de har (Anne). 

Ekonomisk ersättning är något som handledare inte får för elever på barn- och 
fritidsprogrammet. 

Nej det får de inte(Barbro).(Detta svar fick vi när vi frågade om 
handledare får någon ekonomisk ersättning.)  

Eleverna måste känna att de utvecklas, växer och får kunskap om vad det innebär att 
arbeta i förskolan. Det är också viktigt att eleverna får ett bra bemötande där de känner 
sig värdefulla och respekterade för dem de är. Eftersom handledaren inte har extra tid 
eller betalt kan det ibland vara svårt att hinna med att handleda eleven så mycket som 
man skulle vilja. 
 

5.2 Information till förskolan om APU från yrkeslärarna. 

5.2.1 Handledarträffars innehåll 
Innan eleverna ska ut på APU så har yrkeslärarna en handledarträff på gymnasieskolan 
där yrkeslärarna informerar handledarna. Under informationen tar yrkesläraren upp hur 
programmet är uppbyggt, vilka förväntningar eleverna har på handledarna, vilka 
förväntningar handledarna kan ha på eleverna och uppgifter som eleverna har under 
APU:n. 

Den information som jag ger är ju allmän om BF om vad det är för 
program. Det ligger fortfarande att många tror att man bara blir 
barnskötare och man tänker sig den gamla utbildningen, så jag tar lite 
kort om det och sedan så ger man information om APU-pärmen. APU-
pärmen är en pärm som eleverna har med sig ut till sin praktikplats. 
Sen är det ju de här viktiga sakerna i början av APU-pärmen. Det är 
ett brev till APU-handledarna som tar upp de punkter som beskriver 
hur eleverna tycker att en handledare ska vara och hur handledarna 
tycker att eleverna ska vara. Sedan tar man upp vilka uppgifter som 
eleverna har, det blir ofta lite allmänt och det beror på att om man har 
en förskola, skola eller fritidshems kurs då har nästan alla samma 
uppgifter det kan kanske bara skilja sig lite men då går man igenom 
det senare och bedömning och kriterierna. Ofta brukar det bli väldigt 
dåligt med tid så det blir väldigt snabbt. Vi försöker att hålla ner tiden 
till ungefär 45 minuter så det kan vara lite kort men det räcker då man 
inte kan sitta för länge. Sedan får handlarna tycka till om hur eleverna 
ska vara och när man har pratat igenom det går man och fikar med 
eleverna (Lena). 

Handledarträffen brukar vara under ett par timmar där yrkesläraren ger sin information 
och handledarna och eleverna får möjlighet att träffas en kort stund och presenteras för 
varandra, ofta samtidigt som de fikar tillsammans så att det blir under otvungna former. 
Under handledarträffen går man även igenom en pärm eller ett häfte som eleven har med 
sig ut till sin APU-plats. Pärmen eller häftet innehåller de uppgifter som eleven har, 
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vilka kurser som ingår i APU-perioden och information om utbildningen och vilka lärare 
som eleven har. 

…/…/ har det klart med vilka platser som är och finns tillgängliga då 
skickar vi ut och bestämmer tid för handledar träff och vi skickar vi ut 
till respektive ställe och plats en inbjudan till handledarträff som då är 
i anslutning till APU:n helst veckan innan och då begär vi att de ska 
svara om de kommer på handledar träffen och vem som är handledare 
och då har de sett ut det på APU platserna (Barbro). 

Det är bra om så många handledare som möjligt kan komma på handledarträffen så de 
får möjlighet att få information om utbildningen, uppgifter och att handledaren får 
möjlighet att träffa sin elev innan den kommer ut på APU platsen. 

5.2.2 Placering av elever på APU platser 
Det är viktigt att eleverna får en placering på den förskola som de önskar i den mån det 
finns möjlighet för det. Yrkesläraren ska se till att handledare och elev får information så 
fort det går gällande, när, var och hur APU:n ska göras. 

… jag måste ta de platser som Siv har skickat mig . Och oftast 
stämmer det bra med det som eleverna har valt… Så 95 % får sin 
första hands val.(Eva) 

Så fort en elev har blivit placerad på en förskola så skickar yrkesläraren ut ett 
informationsbrev till handledaren. I brevet berättar yrkesläraren vilken elev som 
handledaren får till förskolan, när handledarträffen kommer att äga rum och under vilken 
tid som eleven kommer att vara ute på sin APU och eventuellt om det är lovdag eller 
”innedagar” på gymnasieskolan under perioden. I brevet berättar man även vilken eller 
vilka lärare som har ansvar för APU-perioden. 

Vi skickar ett brev till dem. Det är så att vi får listorna, eleverna gör 
sitt val och vi skickar ett brev om att eleverna ska komma och en 
kallelse till handledarträff och det skickar jag till enhetscheferna 
(Lena). 
 
Namnet på eleven och praktikplatsen och vilka veckor men också lite 
kort information som att vi är inne en dag i veckan och om det infaller 
något lov, alltså stor drag information och telefonnummer och adress 
och mailadress allt det här om att det är jag som är läraren och så där 
och så är det kallelse eller inbjudan till handledarträff så att de kan 
komma då (Lena). 

Blir eleverna placerade på en förskola som de själva har valt så kommer eleverna känna 
sig mer motiverade till att göra en bra APU och det är ju bra för alla parter som är 
inblandade i utbildningen. 

5.2.3 Handledarutbildning 
Handledarutbildning är för handledare som tar emot elever från barn- och 
fritidsprogrammet. I utbildningen tar man upp hur utbildningen är uppbyggd och hur 
man bedömer elever utifrån de kriterier som finns. En annan viktig del är vilka roller 
man har som handledare och viken roll eleven får när den är ute på APU. De flesta 
eleverna som kommer ut är tonåringar och därför tar man även upp hur en tonåring är så 
man har en förståelse för hur en tonåring tänker och känner. 
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Kan innehålla ganska mycket det som efterfrågas brukar vara 
bedömning och bedömningskriterier, det brukar vara tonåringen och 
tonåringars speciella möjligheter och vad händer när man är 
tonåring, lärarrollen, ledarrollen, elevrollen och kontakten mellan 
skolan och APU plats det är väl sådana här stora generella 
grejor(Anne). 

Det har inte varit lätt att ha handledarutbildningar just nu eftersom det har varit på gång 
en förändring av utbildningen under några år och man har på en del platser väntat med 
handledarutbildningar så man ska kunna informera om det nya i utbildningen. 

5.2.4 Programråd 
Det finns programråd där man bjuder in personer från alla verksamheter som tar emot 
APU-elever från barn- och fritidsprogrammet. På dessa programråd informerar man om 
utbildningen och man diskuterar hur man tillsammans kan samverka till en bra 
utbildning och APU-ombuden får möjlighet att träffa representanter från utbildningen. 
Det är cheferna från de olika verksamheterna som representerar verksamheten och inte 
t.ex. handledarna på de olika förskolorna. 

Ja det har vi och det sammanträder en gång om året, det brukar vara i 
april och då bjuder vi in en från varje verksamhetsområde kan man 
säga, så för hela barnomsorgen är det en person och för 
skolverksamheten en person och så är det för verksamheten inom 
fritids sektor, för funktionshindrade, daglig verksamhet, äldre, 
fastighet och det området osv. (Barbro). 

På programråden tar man upp allt som har med samarbete att göra och hur man ser på 
eleverna. 

Ja då tar man upp allt som gäller samarbete och hur mycket platser 
som finns och vad verksamheten mäktar med att ta emot och deras syn 
på eleverna och hur de ser på att det är unga elever som kommer ut 
och hur de sköter sig och sedan är det personalens förväntningar och 
önskemål om förändringar och så (Barbro). 

Att ha programråd är något som är viktigt för att kunna göra utbildningen ännu bättre 
eftersom skolan kan ha dialog med verksamheten. 

5.2.5 Information om elever som är ute på APU 
Information om den enskilda eleven ger inte yrkesläraren till handledarna på APU-
platsen om det inte finns särskilda skäl, exempelvis ett handikapp. Yrkeslärarna vill att 
handledarna ska skapa sig en egen uppfattning om eleven. Elever som har svårt med den 
teoretiska utbildningen på skolan klarar ofta sin APU-period mycket bra.  

Nej, jag har inte lämnat några uppgifter i alla fall. För jag tror att det 
är negativt för då har man en syn på eleven och det tror jag kan hänga 
med så det gör jag inte de får bilda sig en egen uppfattning så att säga 
(Eva). 
 
Ähh nej bara i mycket speciella fall. Vi vill inte att det ska finnas några 
förutfattade meningar när eleverna kommer utan det är om det är 
absolut nödvändigt som t.ex. en cp-skada så man är då beredd och vet 
lite grand om det (Barbro). 
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Eleverna får själva berätta om de tycker att handledarna behöver få reda på något särskilt 
om dem. 
 

5.3 Handledare på APU:n 
När elever från gymnasieskolan ska genomföra APU på en förskola har de en handledare 
som stödjer dem i den praktiska kunskapen och det praktiska lärandet. Denna person 
arbetar på förskolan och är utbildad barnskötare eller förskollärare. Viss personal som 
arbetar på förskolan har också genomgått en handledarutbildning, antingen via 
gymnasiet i samband med elevernas APU eller på universitetsnivå. Det är i första hand 
de som ska vara handledare till eleverna. De ska också hålla kontakt med 
gymnasieskolan och elevernas lärare för att kunna ha en dialog om den kunskap eleverna 
ska erhålla i praktiken. 

5.3.1 APU:ns roll i utbildningen 
APU:n är viktig för elevernas utveckling och för deras förståelse för arbetet. Det är 
under elevens APU som grunden läggs för att eleven ska få med sig den praktiska 
kunskapen de behöver för att kunna gå ut och arbeta på förskolan i framtiden.  

Eleverna behöver komma ut på arbetsplatserna för att få en inblick i, 
och skapa sig en uppfattning av hur det är i verkliga livet (Maja).  

Det är under APU:n som eleven får inblick i hur vardagen ser ut på en förskola. De får 
med sig de olika rutinerna som förekommer vilka skiljer sig åt mellan de olika 
avdelningarna. Därför är det bra att eleven genomför sina olika APU-perioder på olika 
avdelningar för att kunna vara så väl förberedd som möjligt inför arbetslivet. 
 
Eleverna får samtidigt möjlighet att reflektera över om de har gjort rätt val, om arbetet i 
förskolan är det de vill arbeta med. I förskolan är ingen dag den andra lik och som 
personal måste man vara flexibel och se möjligheter i varje situation. Eleven får under 
APU:n uppleva detta arbetssätt och kan sedan ta ställning till om arbetet i förskola är 
något som tilltalar eleven.  

Det ger eleverna en chans att känna på om detta känns rätt, om man 
har gjort rätt val (Ellen).  

Vissa elever finner att arbetet med de minsta barnen, 1-3 år, är det som tilltalar dem mest 
medan andra tycker att verksamheten med äldre barn, 3- 6 år, är det mest stimulerande 
arbetet. Det viktiga är att eleven känner efter och är ärlig mot sig själv för att senare i 
livet söka sig till rätt arbetsplats av rätt anledningar. 
 
Under APU:n befinner sig eleverna i en lärande miljö där de kan praktisera de teoretiska 
kunskaperna de fått på gymnasieskolan, de får lära i praktiken genom praktiskt arbete.  

Eleverna får sätta det man läst i teorin in i praktiken och se att det 
faktiskt funkar (Ellen).  

De får också med sig kunskap tillbaka till skolan som gör att den teori som kommer efter 
APU-perioden går att relatera till förskolans verksamhet. En elev som har praktiserat på 
en 3-6 årsavdelning har lättare att förstå utvecklingspsykologi om denna ålder då det 
finns fysiska barn att relatera till och hänga upp kunskapen på. 
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För att kunna tillgodose sig den praktiska kunskapen är det viktigt att APU:n inte är för 
kort. Eleven måste få tid på sig att reflektera och sätta sig in i det arbete som 
förekommer i förskolan. Det är många situationer att lära sig och många barn, föräldrar 
och personal som eleven ska lära känna och det kräver en viss tid.  

Den ska vara under en längre tid, mer än två veckor helst, så de hinner 
komma in i det (Lisa).   

Ju längre tid eleven är på förskolan desto mer automatiserade blir rutinerna och eleven 
får en insikt i hur arbetet fungerar. Eleven känner så småningom igen de olika 
situationerna vilket gör att eleven känner sig bekväm och vet vad som förväntas av den. 

5.3.2 Handledarens uppdrag under APU:n 
På gymnasieskolan har eleverna lärare som handleder dem i studierna och som 
presenterar den teoretiska kunskapen medan det på förskolan finns en handledare som 
hjälper dem i det praktiska lärandet. Det är av stor vikt att den handledaren är medveten 
om sitt arbete och har en förståelse för att eleven kommer dit för att lära och ta med sig 
kunskaper där ifrån.  

Jag måste vara medveten om att eleverna är hos oss för att lära! Jag 
ska vara en god pedagogisk förebild (Stina). 

Handledaren ska kunna förmedla sina kunskaper utifrån den nivån eleven befinner sig på 
och stimulera eleven till att ta egna initiativ och tro på sig själv. Handledaren blir ett 
bollplank till eleven där upplevelser och praktiska aktiviteter diskuteras för att eleven 
ska kunna förstå varför handledaren agerar på ett visst sätt i en viss situation.  
 
En handledare bör vara insatt i vilket uppdrag och ansvar han eller hon har och vara 
medveten om att det tar tid. Inte minst när eleven är på APU, utan också innan eleven 
kommer, då handledaren ska förbereda sig själv och avdelningen på att det kommer en 
elev på praktik. Det handlar om att kunna ge eleven en god start på sin APU för att så 
fort som möjligt komma in i arbetet på avdelningen. 

För att eleven ska få kunskap och en bra bild av oss ska jag vara 
noggrant förberedd och se till att jag har tid att ta hand om eleven 
ordentligt. Jag ska se till att man har en god introduktion med eleven 
(Maja).  

Eleven ska känna sig välkommen och handledaren ska ha avsatt tid för exempelvis 
rundvandring på avdelningen och på övriga förskolan. De ska få tid till att presenteras 
för övrig personal, för barnen samt för föräldrarna.  
 
Handledarens kompetens är en stor faktor för att elevernas APU ska bli meningsfull. Det 
finns fler olika omständigheter om hur en handledare ska vara mot sin elev för att det 
ska bli ett lärande.  Det är också viktigt att handledaren vet hur den ska bemöta eleven 
och vilket stöd han eller hon måste kunna ge. En handledare ska vara ärlig, intresserad 
och kunna ge eleven fler olika uppgifter att handskas med under sin APU.  

En handledares ska vara rak och tydlig och våga delegera, en som kan 
ge bra feedback (Ellen). 

Som elev på sin första APU blir uppgifterna mindre och med färre barn än för elever 
som genomför sin sista APU innan studenten, kraven blir större ju längre eleven har läst. 
Det viktigaste är inte hur stora uppgifterna är utan att handledaren kan ge eleven 
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konstruktiv kritik på det som genomförts för att eleven ska kunna tillgodose sig 
erfarenheterna av situationen och lära sig till nästa gång. 
 
En elev som kommer till en förskola för första gången vet inte hur de olika rutinerna ser 
ut, känner inte barnen och inte heller personalen. Här är det handledarens ansvar att 
starta upp eleven med samtal om förväntningar som både eleven och handledaren har på 
den kommande APU-perioden. Att de diskuterar vilka mål som eleven har med 
praktiken och vad eleven vill prova på. Att vara ute på sin första APU under sin 
gymnasieutbildning kan vara svårt och därför är det viktigt att handledaren också 
diskuterar vilka intressen eleven har som kan bidra till att eleven vill prova på aktiviteter 
på förskolan. 

Jag ska vara välkomnande och ta mig tid för samtal första dagen där 
man tar upp förväntningar. Jag som handledare visar en öppen attityd 
till eleven att jag är intresserad av henne eller honom och deras 
uppgifter. Jag frågar ofta om det har något intresse som kanske kan 
bidra till något i verksamheten (Majken). 

Eleven måste genomföra sina uppgifter som skolan har utformat för APU-perioden men 
det är bra om eleven kan göra fler aktiviteter och då särskilt utifrån egna intressen 
eftersom eleven har fått välja själv och känner sig trygg med uppgiften.  
 
Att få känna trygghet och delaktighet är en betydelsefull beståndsdel för att eleven ska få 
en meningsfull APU. Det gäller inte bara med handledaren utan också även med barnen 
och de övriga i arbetslaget. Att få insikt i arbetets olika situationer så som planering, 
genomförande och utvärdering av aktivitet gör att eleven känner samhörighet och vågar 
prova på att leda barngruppen själv. Handledaren måste vara öppen mot eleven och ge 
den förslag på aktiviteter, alternativa arbetssätt och visa på sin kompetens. Att också 
förklara för eleven att ett arbete på förskola innebär ständig utveckling och att man 
aldrig blir fullärd gör att eleven känner sig mer trygg i sin nya roll som praktikant. 

Man måste också få eleven att förstå att alla är nya i början men 
eleven ska känna att de får med sig delaktighet i verksamheten och en 
känsla av samhörighet i arbetslaget. Jag brukar göra det genom att 
dela med mig av min kompetens och mitt kunnande om barnen, 
antingen det är små pysseltips eller frågor om barns utveckling eller 
hur vi bemöter olika situationer som uppkommer (Majken). 

Handledaren ska alltid kunna ge eleven vägledning och vara en förebild för eleven, men 
därför inte sagt att de alltid ska genomföra allt tillsammans. En elev kan känna obehag 
av att ha en professionell handledare som alltid är närvarande när aktiviteter ska 
genomföras. Det gäller för handledaren att finnas närvarande om behov skulle uppstå 
men att ändå låta eleven leda barngruppen utan andra vuxna. Ju mer en elev känner 
samhörighet med de andra i arbetslaget desto tryggare blir den och lärandet ökar. 

Vi har som mål att eleven ska känna sig som en del i arbetslaget, allt 
efter ålder, kompetens och utbildning. Vi försöker uppmuntra till 
delaktighet samt att erbjuda möjlighet att själv prova på att leda 
barngruppen utan att de ska känna sig obekväma av att vi 
personaltanter är närvarande i rummet, men att vi finns tillgängliga 
om behov uppstår (Stina). 



 28 

Att leda en barngrupp kan innebära tre, fyra barn i en aktivitet som eleven känner sig 
säker på, med handledaren i rummet bredvid. Allt eftersom elevens självförtroende och 
ledarskap utvecklas ökar antalet barn och aktiviteternas innehåll förändras. 
 
För att kunna ge eleven en meningsfull APU under sin tid på förskolan ska handledarna 
vara öppna för de elever som kommer. De ska ha insikt i vad eleverna läser i skolan just 
nu och vilka uppgifter de har med sig till förskolan. De ska även ha kunskap om barnen i 
verksamheten samt kunna förmedla detta till praktikanten. Handledarens uppgift är att 
praktiskt utbilda eventuellt kommande kollegor så det ligger även i handledarens intresse 
att APU:n blir givande. 

Visar intresse för framtida kollegor, koll på läroplaner och 
verksamheten. Veta en del om barn och deras utveckling för att kunna 
svara på frågor. Man måste vara både påstridig och kunna lämna 
plats som bra handledare, och inte tro att man besitter något slag 
slutgiltig kunskap (Majken).  

Det handlar samtidigt om att kunna marknadsföra sin förskola och avdelning inför 
framtiden då ny personal behövs. Elever ska känna att de vill komma tillbaka och arbeta 
på den förskolan när de är färdig med utbildningen eftersom APU-perioden gav ett 
positivt intryck. 
 
En handledare ska känna sig själv i sin profession för att kunna lära eleverna vad de ska 
kunna se i barngruppen. Det är viktigt att handledaren är trygg och kan agera som en 
förebild till eleven för att visa hur det dagliga arbetet i förskolan ser ut.  

Att jag är trygg med mig själv, kan bjuda på mig, vara aktiv i barnens 
lekar. Att jag kan se och visa på lärande i alla möjliga och ibland 
omöjliga situationer (Stina). 

Arbete med barn kräver att vuxna ibland går utanför sina vanliga ramar för hur vi brukar 
bete oss. Vi ska vara med i en lek, där den vuxne ska vara hund. Då måste tryggheten 
finnas att även om det finns fler vuxna i rummet kan jag agera hund. Det är för en elev 
väldigt svårt i början men om handledaren och de andra vuxna på avdelningen visar att 
det är en del av arbetet och en del av barnsynen blir det lättare. 

5.3.3 Elevens ansvar under APU:n 
Att eleven får en meningsfull APU beror inte enbart på ett bra engagemang från 
gymnasieskolan och förskolan. Eleven själv måste också medverka för att kunna få en 
innehållsrik APU. Eleven har också ett ansvar och måste visa nyfikenhet och vilja att 
lära det som finns på förskolan. Förskolan har många olika arbetsuppgifter och för att 
eleven ska få kännedom och kunskap om dessa måste det finnas ett interesse för arbetet 
och för sin egen förmåga. Eleven måste vara aktiv och frågvis i kontakten med 
handledaren och vara närvarande med barnen då det är i barngruppen den bästa 
möjligheten finns för att prova på sitt ledarskap. 

Eleven ska få med sig förmågan att kunna planera, genomföra, 
utvärdera och problematisera det pedagogiska arbetet från sin praktik. 
De ska våga ta initiativ och ansvar och visa förutsättning för att 
utveckla sin lärarkompetens. De ska få en helhetsbild av förskolan och 
få prova på olika uppgifter men då måste samtidigt eleven ta ansvar 
och vilja göra betydelsefulla saker (Maja).  
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Eleven får erbjudande från handledaren att genomföra olika aktiviteter. I och med 
erbjudandet går ansvaret över till eleven som måste visa på intresset att genomföra det 
förslagna alternativet. Ingen handledare kan göra arbetet åt eleven utan för att få 
erfarenhet, kunskap och utveckling måste eleven själv utföra arbetet. 
 
Då arbetet i förskolan bygger på, och speglas av, barns lärande ingår pedagogiska 
diskussioner mellan personalen i arbetsuppgifterna. Dessa diskussioner ska eleven vara 
med på för att få inblick i förskolans arbete. För att det ska bli relevanta diskussioner där 
eleven aktivt kan delta bör praktikanten ha genomfört en aktivitet som sedan diskuteras. 
Dessa diskussioner är viktiga då de får eleven att förstå varför personalen väljer att göra 
en viss aktivitet med ett visst antal barn.  

Vi ska ge eleven tid och utrymme att få prova själv och tillgång till 
våra saker och tips på hur man kan skaffa sig material och liknande. 
Sedan avsätter man tid till att diskutera hur saker har gått och hur det 
fungerade, att man reflekterar tillsammans och försöker därigenom 
skapa lärande situationer. Jag hoppas att de är mottagliga för att 
diskutera och att vi kan hjälpa till med att sätta fokus på det som är 
viktigt. Ha fokus på förhållningssättet och processen i barns lärande. 
För diskussionerna är ju viktiga för oss alla, att reflektera över 
barnsynen, hur vi ser på kunskap, hur lär barn sig, hur gjorde jag i 
denna situation och varför? Hur kan man göra i stället och så vidare. 
Det är i mötet med andra vi lär oss att sätta ord på vår kunskap och 
det tränar oss i att ständigt förnya kunskapen (Lisa). 

När eleven kommer tillbaka till gymnasieskolan är det en stor erfarenhet att ha deltagit 
på dessa diskussioner eftersom de ska presentera sin APU. Det hjälper dem att kunna 
sätta ord på det de har varit med om och förklara varför de har gjort på ett visst sätt. 
 

5.4 Information från skolan 
För att kunna handleda en elev under hans eller hennes APU måste handledaren ha 
kunskaper om vad eleven har lärt sig teoretiskt. De måste vara insatta i den aktuella 
kursplanen, vilka mål som är aktuella och vilka kriterier för bedömning som gäller. 

5.4.1 Kursinnehåll 
Nuvarande kursplaner är mer tydliga i vad som förväntas av den förskolan där eleven 
genomför sin APU vilket gör att det blir enklare för handledaren att bedöma och 
vägleda. 

Att sätta mig in i kursplanerna och de olika momenten är en del av det 
viktiga, annars kan jag inte handleda. Jag måste ju veta vad eleven ska 
nå upp till (Majken). 

Handledaren ska lämna kommentarer på hur eleven har genomfört APU:n och har 
möjlighet att sätta ett tänkt betyg. För att kunna göra detta bör handledaren vara insatt i 
kursplaner och moment som kopplas till den aktuella APU-perioden. Det är dock 
yrkesläraren på gymnasieskolan som sätter det slutgiltiga betyget. 
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5.4.2 Dialog mellan gymnasiet och APU-platsen 
En handledare ska inte bara vara intresserad av eleven när den genomför sin APU utan 
också ha ett samarbete och en dialog med gymnasieskolan. En dialog mellan 
gymnasieskolan och förskolan gör att eleven får en högre måluppfyllelse under sin APU 
genom att handledaren är väl informerad.  

Handledaren ska veta vad man ska kräva av eleven, vad de läser just 
nu under kursens eller terminen? Jag vill förstå praktikuppgifternas 
syfte och mening. Är det de läser på gymnasiet aktuellt? Jag tycker att 
det är viktigt att man möts, arbetslivet och gymnasieskolan, så det inte 
blir två separata världar som resulterar i en stor kulturkrock när 
eleven kommer ut i arbetslivet (Lisa). 

Dialogen ska vara levande från både gymnasieskolans och förskolans sida för att 
underlätta för eleverna. Trender inom förskolan förändras hela tiden och den 
informationen bör komma till yrkeslärarnas vetskap så de kan uppdatera utbildningen 
utifrån hur verkligheten ser ut. Förskolan i sin tur måste vara underrättad om de 
förändringar som sker inom gymnasieskolan för att samarbetet ska fungera och komma 
eleven till godo. 

5.4.3 Information om elever 
Att få information om eleven innan de kommer till APU:ns första dag är viktigt. Det kan 
handla om så enkla saker som namn, ålder eller om den aktuella eleven behöver 
specialkost. Men det kan också handla om studieresultat eller styrkor och svagheter hos 
eleven som kan påverka praktiken. Att veta dessa saker underlättar för handledaren i 
hans eller hennes mottagande av eleven. 

Jag skulle vilja ha lite information om utbildningen, kanske lite om hur 
det har gått, vilka svagheter som vi kanske kan stötta upp med ute på 
praktiken (Majken). 

Informationen gör att handledaren bildar sig en uppfattning om eleven vilket skapar 
gynnsammare förutsättningar för att eleven ska få en meningsfull APU. Förväntningarna 
på eleven stämmer mer överrens med eleven när de kommer till förskolan än utan 
informationen. Handledaren kan ha för höga förväntningar på eleven som gör att kraven 
blir för stora och viktig praktiktid går åt till att handledaren och eleven ska finna 
varandra. 

Ofta har man som handledare för stora förväntningar på eleverna. 
Man tror att de har samma syn på barnen och arbetet med dem som 
jag om handledare har och det är där det krockar lite ibland (Majken). 

En handledare får inte vara rädd för att kontakta gymnasieskolan om de inte har fått den 
information de anser att de behöver. Informationen söks för att göra APU:n så bra som 
möjligt samt underlätta lärandet för eleven samtidigt som informationen gör det lättare 
att vara handledare. 
 
Det finns fall där praktiken inte fungerar och då kan det vara brist på information om 
eleven som gör att handledaren inte vet hur den ska förhålla sig till eleven. Det är lättare 
att lösa eventuella problem runt en elev om man sedan tidigare har en dialog med de 
yrkeslärare som är kopplade till barn- och fritidsprogrammet.  
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Gymnasietiden kan vara en ganska turbulent tid och det kan finnas 
andra orsaker än skoltrötthet som gör att praktiken inte fungerar. Då 
är det bra att ta tag i det tidigt och hjälpa och stötta eleven i det 
(Lisa). 

Arbetet i förskolan innehåller mycket pedagogik och metodik men det gäller också att 
var socialt kompetent. Handledaren har som uppgift att se till att eleven trivs på sin APU 
och behöver i många fall visa upp sin sociala kompetens men om det inte fungerar för 
eleven på förskolan måste yrkesläraren kontaktas för att eleven ändå ska få en 
meningsfull APU. 
 

5.5 Resultatsammanfattning 
När vi har svarat på vår frågeställning vad det är som gör en meningsfull APU med 
praktiskt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet, med inriktning på förskola, 
utifrån ett yrkeslärar- och handledarperspektiv gav vårt resultat oss följande funderingar. 
Vilken roll har handledaren i APU:n? Hur viktigt är det att det finns ett samarbete 
mellan skolan och APU plats? Hur lär sig eleven på bästa sätt under sin APU? 
 
Att handledaren har en viktig roll under APU kan vi se i det resultat vi fått, det stämmer 
också överens men den litteratur vi läst för att få en bakgrund till vårt arbete. För att bli 
en bra handledare måste man ha ett ”genuint intresse för andra människors väl och ve 
och av tolerans för det oklara, det ofärdiga” precis som Handal och Lauvås (2001) 
skriver i sin bok om handledning. Vårt resultat visar att de handledare som tar hand om 
eleverna under APU:n är både intresserade och engagerade i sitt uppdrag. Både Tveiten 
(2000) och Franke (1999) tar upp i sina böcker vikten av att reflektera över det man 
håller på med under sin APU och då är det viktigt att man har en engagerad handledare 
som tar sig tid att sitta ner med sin elev och möta eleven där den befinner sig i sin 
inlärning. Litteraturen menar att det är viktigt att elevens upplevda erfarenheter påvisas, 
konkretiseras och diskuteras så att eleven får en bra förståelse för arbetet. Här har 
handledaren en viktig roll i utbildningen. Dock åskådliggör vårt resultat motsatsen, att 
tid för handledning är en bristvara just nu eftersom handledaren inte får betalt för att 
handleda elever och inte heller extra tid för att gå undan och prata med sin elev.  
 
Hur ser samarbetet ut mellan skola och APU plats? Resultatet demonstrerar att ett 
samarbete mellan de två yrkeskategorierna är viktigt. Även att få information om, och 
mellan, verksamheterna är av betydelse uppvisar vårt resultat. Genom 
handledarutbildning kan yrkesläraren ge handledaren information om utbildningen och 
om vilken roll som skolan ser att handledaren ska ha i utbildningen. I vårt resultat kan vi 
se att yrkesläraren och handledaren var oeniga om vilken information som skulle ges 
samt vad som skulle framkomma till de olika verksamheterna. När yrkeslärarna bjuder 
in till handledarträff har inte alla handledare möjlighet att komma och det kan bli ett 
glapp i kommunikationen. I Skolverket (2006) står det att det är viktigt för både elev och 
handledare att veta vilken roll och förväntningar som det finns på dem så att eleven ska 
få ut vad som förväntas av sin APU i arbetslivet. Det är viktigt med en dialog mellan 
förskola och skola så alla blir uppdaterade i förändringar som sker både i utbildningen 
och i verksamheten. På skolarna har man programråd varje år. Där får skolan och 
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verksamheten som tar emot APU-elever möjlighet att diskutera utbildningen och APU-
platsernas roll i utbildningen. I arbetsmiljölagen står det att skola ha ett ansvar att 
informerar om elevens kunskaper, färdigheter och mognad innan de går ut på APU. 
Detta är en information som många handledare saknar när de får ut elever på förskolorna 
enligt vårt resultat.  
 
Att lära sig kan ske på många olika sätt och många olika miljöer. Gustavsson (2002) 
menar att vi behöver varandra för kunna tillföra oss kunskap. Kunskap börjar i hur vi 
tänker och blir en färdighet genom vår personliga förmåga och erfarenhet hjälper oss att 
utföra en viss handling. Praktisk kunskap grundar sig i handling, att vi gör något. Illeris 
(2007) tar upp i sin bok att lärandet har både en social och individuell sida som måste 
samspela, men det är också viktigt att ta till sig det som finns att lära omkring oss. 
Därför är det viktigt att utbildningen följer de programmål som finns. I barn- och 
fritidsprogrammets programmål (1994:12) står det att ”utbildningen i skolan och 
arbetsförlagda delen skall tillsammans bilda en helhet och ge kunskaper om de 
verksamheter som ingår i utbildningen samt deras funktioner och roll i samhället”. I vårt 
resultat har vi sett att både yrkeslärarna och handledarna ser vikten av att ha APU i 
undervisningen för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt. Även i Lpf94 
kan vi läsa att skolan inte kan förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att 
behöva och att skolan ska skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Då kan man ta tillvara på de kunskaper och 
erfarenheter som finns i det omgivande samhället och de erfarenheter som eleverna kan 
få från arbetslivet. Flera filosofer som Ryle, Merlau-Pontys och Ohlsson tar upp att 
kunskapen är förenad med människans kropp. De menar på olika sätt att man lär sig 
lättare genom praktisera det man ska lära sig teoretiskt. Därför är det viktigt att eleverna 
får möjlighet komma ut på bra APU-platser där de får möjlighet att praktisera de teorier 
och kunskaper som de fått i skolan och att de får en bra handledare som har kunskap om 
utbildningen och vad eleverna behöver få praktisk erfarenhet av. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad det är som gör att eleverna på barn- 
och fritidsprogrammet får en meningsfull och praktiskt lärande APU. Eleverna har under 
sin tid på gymnasieskolan 15 veckor praktik där de har möjlighet att få omvandla den 
teoretiska kunskapen till praktisk och prova hur den fungerar. Till hjälp har eleverna sina 
yrkeslärare på gymnasieskolan som tillhandahåller dem teori, och handledare på 
förskolorna som eleverna kan konsultera med i praktiken. 
. 

6.1 Elevens lärande 
Resultatet visar att lärandet inte är begränsat till skolan precis som Illeris (2007) säger i 
sin bok. Fler insikter och färdigheter får eleverna i andra sammanhang, exempelvis 
under sin APU på förskolan. Det finns en skillnad mellan lärandet i skolan och det 
lärandet som sker under elevens praktik. Under sin APU tillbringar eleverna tid i 
förskolans miljö, tillsammans med personal och barn som ska tillskriva dem praktisk 
kunskap. Kunskapen finns i den fysiska och sociala omgivningen och det blir ett 
samspel mellan dessa där eleverna får möjlighet att tillgodose sig lärande. Både 
yrkeslärarna och handledarna inser hur viktig APU:n är för eleven och vill att de ska få 
med sig mycket information och kunskap om arbetet i förskolan så som exempelvis de 
varierande rutinerna som förekommer på olika avdelningar men också vetskapen om hur 
man tänker kring barns utveckling och hur man kan stimulera densamma genom väl 
genomtänkta, beprövade aktiviteter. 
 
Kunskapen blir en del av eleverna och deras tänkande och handlande först när de har ett 
samspel andra (Säljö 2000). Vi människor behöver varandra för att kunna tillföra oss 
kunskap och därför är handledaren, yrkesläraren och eleven beroende av varandra då 
kunskapen ska bearbetas. Yrkesläraren har störst inflytande över eleven under tiden på 
gymnasieskolan medan handledaren ansvarar för elevernas lärande i praktiken. Vi har 
dock kommit fram till att båda yrkesgrupperna är lika viktiga för att eleven ska kunna få 
en utbildning med både praktiskt och teoretiskt kunnande. Men för att lärandet ska 
kunna bli optimalt visar vårt resultat att eleverna själva har stor del i sitt lärande då 
endast de själva kan reflektera över vad de faktiskt lär sig. Eleverna måste själva hitta 
fram till och upptäcka kunskap, eller brist på kunskap (Tveiten 2000). På 
gymnasieskolan har de lärarna och sina klasskamrater att diskutera med medan på 
förskolan är det handledaren och de övriga i arbetslaget som fungerar som bollplank. 
Det viktigaste är att eleven tar sig tid att ensam, eller med andra, fundera på och 
reflektera runt sitt arbete i skolan och på förskolan. Det är då viktigt att elevernas APU 
inte är för kort, de måste få tid på sig att sätta sig in i arbetet för att kunna tänka igenom 
det. Gustavsson (2002) förklarar Gilbert Ryles (1900-1976) teori om ”knowing that” och 
”knowing how”, veta att och veta hur, att kunna göra om det teoretiska ”veta att” till den 
praktiska ”veta hur”. 
 
Med hjälp av kunskap och erfarenhet kan eleverna utföra en viss handling, kunskapen 
kan beskrivas som en färdighet (Carlgren & Marton 2007). Denna färdighet måste övas 
upp och då lärande och kunskap sker i de verksamheter och praktiker där den aktuella 
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kunskapen används och utövas, sker elevernas praktiska inlärning bäst på förskolan. 
Färdigheter tar tid att lära sig men genom att praktisera och utöva handlingar som 
eleverna fått till sig via teorin blir de skickliga på att genomföra dem praktiskt. 
Handledarna menar att det inte enbart är den praktiska kunskapen eleven ska få till sig 
under praktiken utan även känslan för hur arbetet på förskolan ser ut och livserfarenhet 
(Maja). 
 
Handledarna och yrkeslärarna är i denna fråga överens om att barn- och 
fritidsprogrammet måste innehålla både teori och praktik. Svårigheten med barn- och 
fritidsprogrammet gentemot andra yrkesprogram är att det inte går att ha en förskola på 
gymnasiet där eleverna kan träna sina teoretiska kunskaper praktiskt så som exempelvis 
fordon kan göra i sin verkstad på gymnasieskolan. Teorin är alltså kopplad till 
gymnasieskolan och praktiken till verkliga förskolor.  
 

6.2 Handledarens roll 
Eleverna har rätt till ett bemötande som gör att de känner sig värdefulla och respekterade 
för dem de är vilket, enligt både handledarna och yrkeslärarna, ger en meningsfull APU. 
De menar att de elever som känner tillhörighet med arbetslaget och som är väl insatta i 
de arbetsuppgifter som förekommer i förskolan får med sig kunskap från praktiken då de 
kan känna sig trygga i förskolans miljö. Vi har kommit fram till att handledaren måste 
kunna känna av hur mycket plats respektive elev tar och hjälpa dem där de är i sin 
personliga utveckling och sin kunskapsutveckling. Det gäller även de elever som har 
svårt för att ta plats och som känner sig obekväma med sin roll som praktikant. Då är det 
upp till handledaren att hjälpa och stötta samt kunna vara en god förebild så att eleven 
vill närma sig sin roll som vuxen bland barnen. Handal och Lauvås (2001) skriver att en 
handledare ska ha ett ”genuint intresse för andra människors väl och ve och av tolerans 
för det oklara, det ofärdiga”. De måste ha insikt i att eleverna som kommer är under 
upplärning och bemöta dem därefter. 
 
Ett resultat som vi kommit fram till, och som både yrkeslärarna och handledarna hela 
tiden kommer tillbaka till, är möjligheten för eleverna att känna delaktighet i arbetet. 
Maja uttrycker det tydligt när hon säger att eleverna utvecklas i sitt tankesätt genom att 
få kunskap om och insikt i vad arbetet i förskolan innebär. Det är viktigt att eleverna 
sätts i fokus och att handledningen sker på ett sådant sätt att eleverna själva blir aktiva 
och utmanas inom alla områden av den professionella kompetensen (Tveiten 2000). 
Alltså måste handledaren se till att det finns meningsfulla arbetsuppgifter som eleverna 
kan utföra som faktiskt tillför verksamheten något. Samtidigt måste uppgifterna vara 
utformade så att kraven på eleven ligger på rätt nivå utifrån vilken årskurs eleverna går. 
Att ställa krav på en elev från sista året är enklare än att finna arbetsuppgifter till en elev 
som går första året på barn- och fritidsprogrammet, säger Lisa som är handledare. En 
elev som snart tar studenten ska kunna fungera som en kommande kollega med mycket 
kunskap med sig och vilja att vara och arbeta med barnen. Däremot kan det vara svårt 
för en elev från första året på gymnasiet att se vad som är brukligt att göra på en förskola 
och kan lätt hamna i fällan att bara genomföra handlingar som är indirekt arbete med 
barnen, exempelvis torka bord. Här måste handledaren visa på sin kompetens och finna 
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arbetsuppgifter som stärker elevens självkänsla och kunskap om arbetet i förskolan samt 
ge eleven en känsla av att vara behövd och meningsfull. Tveiten (2000) skriver att det är 
viktigt att handledaren möter eleverna där de befinner sig och respekterar dem samt tror 
på att de själva kommer att upptäcka att de är ansvariga för sin inlärning. 
 

6.3 Information 
Det vi har kommit fram till och tolkat i denna studie runt information, som är det ämne 
där yrkeslärarna och handledarna skiljer sig mest ifrån varandra, är att informationen 
inte upplevs lika från de olika yrkesgrupperna. Möjligen har de olika yrkesgrupperna 
olika definitioner på vad information är och hur stor roll den spelar för elevens APU-
period. Yrkeslärarna menar att informationen bör vara liten och riktad på innehållet i 
gymnasieskolans kurser och elevens uppgifter medan handledarna vill ha mer 
information om eleven som, enligt dem, underlättar bemötandet och upplägget av 
arbetsuppgifterna för eleverna när de kommer på praktik. Vår tolkning av dessa 
skillnader är att yrkeslärarna känner eleverna sedan tidigare och ser inte vad de redan vet 
om varje elev. Information som de, säkert omedvetet, använder i sitt bemötande av 
eleverna för att kunna vara individanpassad. Detta är information som handledarna 
saknar men som yrkeslärarna inte tycker är relevant. Handledarna vill därför, tror vi, ha 
mer information för att kunna tillmötesgå varje enskild elev utifrån individens nivå och 
kunna ge varje elev en meningsfull APU. Yrkeslärlärarna ser att för mycket information 
om själva eleven kan ge handledarna en förutfattad mening om eleven, eftersom 
yrkeslärarna har sett att de elever som kan ha problem med den teoretiska del som tas in 
i skolan klarar av APU:n mycket bättre och har en större förståelse när de praktiskt kan 
ta till sig kunskaper. Här kan vi se en konflikt mellan handledarnas önskemål och 
yrkeslärarnas vilja att ge eleverna möjlighet att få en start på APU:n utan förutfattade 
meningar om eleven. Kanske ska man använda ordet kommunikation i stället för 
information för att få en dialog mellan de två yrkeskategorier som är ansvariga för 
elevernas utbildning? 
 
Arbetsmiljölagen förklarar vilken information gymnasieskolan är skyldig att informera 
förskolorna om men ändå brister det i just informationen enligt våra resultat. 
Anledningen till det kan vara att en av kommunerna vi genomfört vår studie i, har sparat 
in på handledarutbildning vilket leder till att tillfällena för yrkeslärare och handledare att 
träffas och samtala om eleverna minskat. Informationen har i stället kommit att handla 
om det som går att läsa sig till, kursplaner, mål och elevernas uppgifter. Skolverket 
(1999) beskriver att samverkan kan ske på olika sätt, till exempel genom yrkesråd eller 
programråd. Det viktiga är att företrädare för arbetslivet, handledare, får tid och tillfälle 
att diskutera den arbetsförlagda utbildningens mål och utformning tillsammans med 
lärar- och elevrepresentanter. Det är också viktigt att handledare får tid och möjlighet att 
gå på handledarutbildningar och handledarträffar utan att verksamheten blir lidande. Här 
måste kanske gymnasieskolan börja tänka på att om man vill ha bra handledare så måste 
man kanske ge betalt för det arbete och tid som handledare och verksamhet måste ge för 
att det ska bli en bra APU. 
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6.4 Vidare forskning 
För att få ytterligare kunskaper inom detta område, tycker vi att det vore intressant att få 
höra vad eleverna anser vara en meningsfull APU och hur de tycker att en handledare 
bör vara för att de ska uppleva en väl fungerande praktik. Stämmer det överrens med det 
som yrkeslärarna och handledarna tycker? Kanske har de ännu en infallsvinkel till vad 
som är viktigt för att eleven ska tillgodose sig praktisk kunskap ute på APU:n.   
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BILAGA 1 
Intervjuämnen 

 

Vad är det som gör att eleven får en meningsfull APU med praktiskt lärande? 

Elevernas lärande 
� Elevens arbetstider 

� Elevens arbetsuppgifter på förskolan 

� Elevens uppgifter från skolan 

� Kunskaper från APU-perioden 

 

Handledarens uppdrag 
� Tid för handledning 

� Handledningens utformning 

� Meningen med elevernas APU 

� Introduktion av eleven 

� Ekonomisk ersättning 

 

Information  
� Dialog mellan gymnasieskolan och förskolan 

� Kursplaner, mål och bedömningsmatriser 

� Förväntningar på förskolan och handledaren 

� Information till förskolorna om eleverna innan de går ut på APU 

 

Kompetens 
� Handledarnas utbildning 

� Handledarnas kunskaper 

� Handledarutbildning 


