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1. Inledning 

Under de senaste åren har handledning lyfts upp som ett alltmer centralt begrepp i 

utbildningsvärlden. Så även inom yrkesutbildningen. Handledning verkar vara det centrala 

redskapet för att stödja yrkesutbildningens studerande i att manövrera och aktivt delta i 

skapandet av individuella studiestigar. Handledning i sig är inget nytt begrepp inom 

finländsk yrkesutbildning, det nya är att alla som arbetar nära studerande förväntas 

handleda. De finländska forskarna Tapani och Jussila (2020) har lyckats identifiera tio olika 

sammanhang där lärare inom yrkesutbildningen förväntas handleda. Handledning är 

därmed ett ytterst aktuellt och relevant tema.  

 

Vid Åbo Akademi, ämnet specialpedagogik, har vi i samarbete med en finlandssvensk 

yrkesutbildare fått glädjen att dyka in i begreppet handledning med fokus på studerande 

som behöver särskilt stöd. Den studie som presenteras i denna rapport har utförts inom 

ramen för det nationella spetsprojekt Rätt att lära – förmåga att undervisa med den 

övergripande målsättningen att utveckla lärarutbildningen för andra stadiets lärare inom 

temaområdena särskilt stöd och ämnesövergripande handledning (HAMK, u.å.). Projektet 

involverar 9 finländska yrkeshögskolor och universitet, varav Åbo Akademi är den enda 

svenskspråkiga deltagaren.  

För att forska inom området utfördes våren 2020 fokusgruppsdiskussioner i 12 olika grupper 

av anställda hos en finlandssvensk yrkesutbildare. Grupperna bestod av 3-6 deltagare. Totalt 

deltog 54 anställda. 

Denna rapport inleds med en kort bakgrund till temat. Därefter presenteras studiens 

metodiska upplägg och resultat. Rapporten avslutas med en resultatdiskussion, konklusion 

och förslag på utvecklingsmöjligheter baserade på studiens resultat och tidigare forskning 

inom området.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Särskilt och krävande särskilt stöd  

I och med yrkesutbildningsreformen 2017/2018 delades det specialpedagogiska stödet inom 

yrkesutbildningen upp i två olika stödformer - särskilt och krävande särskilt stöd. Särskilt stöd 

(SS) är avsett för studerande som ”på grund av inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning 

eller sjukdom eller av någon annan orsak behöver långvarigt eller regelbundet särskilt stöd i 

sitt lärande och sina studier” (Lag om yrkesutbildning, 2017). Såsom framkommer i lagtexten 

är definitionen vid och ingen expertbedömning eller diagnos behövs för att studerande ska 

kunna få SS. Efter att studerande och vårdnadshavare hörts krävs dock att 

utbildningsanordnaren fattar ett beslut om SS för studerande. Stödet dokumenteras i 

studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK).  Enligt Utbildningsstyrelsen 

(u.å.) kan stödåtgärderna inom SS vara att:   

 läraren som arbetar med särskilt stöd ger den studerande stöd i att lära sig nya saker  

 använda olika hjälpmedel för inlärning, såsom ljudböcker eller illustrerade 

anvisningar, 

 planera lämpliga lärmiljöer 

 öva studiefärdigheter 

Krävande särskilt stöd (KSS) är ämnat för ”studerande som har stora inlärningssvårigheter eller 

en svår funktionsnedsättning eller sjukdom” Det krävande särskilda stödet är ett individuellt, 

omfattande och mångsidigt särskilt stöd. (Lag om yrkesutbildning, 2017). Skillnaden mellan de 

två stödformerna verkar vara graden av inlärningssvårighet, funktionsnedsättning eller sjukdom 

samt att grunderna för KSS är snävare definierade än vid SS. 

 

2.2 Handledning 

I lag om yrkesutbildning nämns begreppet handledning 12 gånger. Som jämförelse kan 

konstateras att begreppet undervisning och undervisnings- förekommer betydligt oftare (28 

respektive 83 gånger). Inom yrkesutbildningen har handledning särskilt kommit att betonas 

under de senare åren och alldeles särskilt i och med reformen 2018, eventuellt eftersom 

planering och förverkligande av individuella studievägar antas kräva just handledning. I Lag 

om yrkesutbildning förs handledning, vid sidan om undervisning, fram som en rättighet för 

den studerande:  

Studerande har rätt att i olika inlärningsmiljöer få sådan undervisning och handledning som dels gör 

det möjligt att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller 

utbildningsgrunderna, dels stöder de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade 

människor och samhällsmedlemmar.  
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En studerande har rätt att få personlig och annan behövlig studiehandledning.   

(Lag om yrkesutbildning, 7 kap., 61§) 

Det är intressant att notera att rätten till undervisning och handledning enligt lagen gäller 

dels innehållet i utbildningen (yrkesinriktade och gemensamma examensdelar), dels  

mänskliga och medborgerliga områden.  

I lagen framhålls även rätten till studiehandledning. Enligt Utbildningsstyrelsen (2020) är 

syftet med studiehandledningen inom yrkesutbildningen att stöda den studerande i 

utvecklingen av studie- och arbetslivsfärdigheter och de val som ska göras under studiernas 

gång samt i övergången till vidare studier och/eller arbetskarriär. Studiehandledningen kan 

ges av studiehandledare men även av grupphandledare och övriga lärare. Både individuell 

och grupphandledning ska erbjudas åt den studerande.  

Så som lagen formulerar rätten till handledning är den därmed en rätt som inte bara berör 

studiernas innehåll, upplägg och vidarestudier (studiehandledningen), utan även den 

studerandes personliga utveckling under studietiden.  

Enligt Lag om yrkesutbildning ska en planering ske för hur den yrkesskicklighet eller det 

kunnande som den studerande förutsätts förvärvas  samt även för de handlednings- och 

stödåtgärder som den studerande behöver). Den planering som görs, inklusive 

handlednings- och stödåtgärder ska ingå i den personliga utvecklingsplanen (PUK)  (Lag om 

yrkesutbildning, 2017) 

I lagen jämställs handledning alltså inledningsvis som en rättighet tillsammans med 

undervisning – studerande har rätt till undervisning och handledning. Medan handledning 

längre fram i lagen (kapitel 5) jämställs med en särskild stödåtgärd.  Baserat på lagtexten 

förblir det oklart om lagen syftar på olika typer av handledning i olika sammanhang och vad 

denna handledning riktigt är. 

 

2.2.1. Handledning – ett mångfacetterat begrepp 

Inom handledningsfältet förekommer många olika begrepp med olika betydelser. Förutom 

paraplybegreppet handledning förekommer rådgivning, vägledning, konsultation, 

mentorskap och coaching. Motsvarande engelskspråkiga begrepp är  counseling, guidance, 

tutoring, mentoring och supervision. Även begreppet undervisning kan ses som ett 

närliggande begrepp. Nedan beskrivs de svenska begreppen kort (se Handal & Lauvås, 

2015; Lindh, 1997; Tveiten, 2013). 

 

Handledning används i vid bemärkelse och kan ses som ett sorts paraplybegrepp för flera 

olika sorter av professionellt stöd Just stöd är centralt i sammanhanget - handledningen 

syftar till att stöda.  
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Rådgivning innebär att ge råd. Det finns en viss nyansskillnad mellan begreppen; 

handledning har en starkare reflekterande dimension medan rådgivning handlar om att ge 

konkreta och handfasta råd. I praktiken förekommer handledning och rådgivning i samma 

handledande samtal och frågan är om det ens är fruktbart att försöka dra en skarp skiljelinje 

mellan begreppen. 

Vägledning är ett begrepp som i finländska utbildningssammanhang ofta kombineras med 

ordet ”studie” eller ”karriär” – karriärvägledning eller yrkesvägledning. Även vägledning 

innehåller många dimensioner, allt från verksamhet (undervisning, information etc.) som 

utgör en grund för en individs beslut om framtida  studie- och yrkesval till individuell 

vägledning som syftar till att stöda den studerande i att fatta välgrundade beslut om 

framtida studie- och/eller yrkesval. Konsultation däremot är en relativt symmetrisk aktivitet 

mellan personer på ungefär samma kompetensnivå och där handledaren inte har ett ansvar 

för den handleddes arbetsinsats. Konsultation kan inte tillämpas på en studerande-

lärarrelation, men nog för en samarbetsrelation mellan en speciallärare och en yrkeslärare. 

Mentorskap är ett begrepp som främst används i samband med handledning för nya 

arbetstagare exempelvis lärare i början av sin karriär. Syftet med mentorskapet är såväl 

emotionellt stöd som praktiskt stöd i den nya situationen. Coaching kan ses som en process 

där coachen inte går in i en expertroll och ger konkreta råd utan är den som ställer de rätta 

frågorna – de frågor som behöver ställas för att den coachade själv ska hitta de svar som 

behövs för att komma framåt i processen. Coaching sorterar därmed tydligt under det som 

kunde kallas hjälp till självhjälp. Även begreppet undervisning har relevans för 

handledningsfältet. Undervisning innebär enligt Selander och Selander (2015, s. 71) ”en direkt 

relation mellan lärare och elev” där läraren skapar förutsättningar för elevens lärande med 

målsättningen att eleven ska lära sig nya kunskaper.  

Vi har konstaterat ovan att det inom handledningsområdet finns många begrepp som 

används i vitt skilda sammanhang och företeelser. Dessutom kan vi konstatera att det inte 

är enkelt att skilja begreppen åt. Vi har i denna studie valt att använda begreppet 

handledning konsekvent. Tveiten (2015, s.30) definierar handledning (av studerande och 

yrkesutövare) som ”en formell, relationell och pedagogisk iståndsättningsprocess med syfte 

att stärka fokuspersonernas bemästringskompetens genom en dialog baserad på kunskap 

och humanistiska värderingar”.  

 

I denna studie sätts fokus på handledning för studerande i yrkesutbildning. Vad kan då en 

enkel definition på handledning vara i detta sammanhang? Lauvås och Handal (2015) ger 

handledningen (i yrkesutbildningssammanhang) följande definition: 
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Handledning kan förstås som en "reflekterad praktik" som inkorporerar både teoretiska, praktiska 

och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller 

korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan 

utgöra en reflekterad grund för professionellt handlande. 

 

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att handledning inom yrkesutbildningen är en 

relationell och reflekterande pedagogisk process som syftar till att stöda de studerande till 

att bli professionella yrkesmänskor som handlar i enlighet med demokratiska och 

humanistiska värderingar. 

 

Vi kan därmed konstatera att handledning inom yrkesutbildning är ett mångfacetterat 

område. Tapani & Jussilia (2020) identifierade tio olika former för hur den handledning som 

lärare utför inom yrkesutbildning manifesteras: handledning i studierna, handledning 

tillsammans med andra (multiprofessionell handledning), mentorskap i relation till nya 

kollegor: personlig och sociokulturell kunskap; tutorskap: handledning för lärande; 

förberedelse, coaching, sparrning; facilitering; rådgivning, konsultation, svara på frågor; 

karriärvägleding som en del av PUK; handledning på arbetsplatser (läraren som stöd för 

arbetsplatshandledaren). Baserat på Tapani och Jussilas indelning kan konstateras att lärarna 

arbetar med väldigt varierande typer av handledning och kan antas behöva stort kunnande 

inom detta område 

 

2.2.2 Två traditioner inom handledning 

Inom handledningen kan två centrala traditioner eller modeller särskiljas Mästare- 

lärlingsmodellen och reflektionsmodellen (Lauvås & Handal, 2015). Ursprunget till mästare-

lärlingsmodellen får vi från dess benämning: den okunnige och oerfarna lärlingen 

observerar den kunnige, erfarna mästaren i dennes yrkesutövning och kan baserat på dessa 

demonstrationer och med hjälp av exempelvis korrigerande handledning uppöva sina egna 

yrkesfärdigheter. I reflekterande handledningsmodellen är utgångspunkten att den 

handledde själv tänker ut lämpliga lösningar och egna vägar med hjälp av handledning. De 

centrala dragen i de två traditionerna presenteras i tabellen nedan.  

 

Mästare-Lärling Reflekterande  

Praxis /mästaren utgör modellen – Målet är 

att studerande ska kopiera och bemästra. 

Praxis utgör ett exempel – Målet är insikt 

hos den studerande. 

Demonstration – Övning – Korrigering  

Handledaren: ”Gör såhär!” 

Växlar mellan handling och reflektion över 

handlingssätt och grunderna för detta.  

Handledaren: ”Hur har du tänkt göra?” 

Varför?” 
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3. Metod 
Målsättningen med den utförda studien är att få en inblick i hur fenomenet handledning 

och stöd för studerande i behov av stöd inom yrkesutbildningen upplevs och beskrivs av 

personal inom yrkesutbildningen. Vi har därför valt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Avsikten med kvalitativ forskning är snarare att få förståelse för social 

interaktion och samhälleliga fenomen samt deras betydelse skapas (Rennstam & Wästerfors, 

2015) än att kvantitativt kunna redogöra för fenomens förekomst. 

 

3.1 Projektets syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur handledningen förstås och konstrueras inom 

finländsk yrkesutbildning med särskild fokusering på studerande med specialpedagogiska 

behov. Utgående från syftet har tre forskningsfrågor utarbetats:  

1. Hur beskrivs skillnaden mellan undervisning och handledning?  

2. Hur  upplever respondenterna att utbildningsanordnaren möter lagens tudelade 

syfte  genom undervisning och handledning? 

3. Hur beskrivs stödet för studerande som behöver särskilt stöd (en bra start; för att 

förvärva kunnande och klara utbildningen; fortsatta studier/arbete efter studierna)?  

3.2 Datainsamling genom fokusgrupper 

Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer 

erbjuder möjlighet till relativt naturliga diskussioner där respondenterna inom de ramar som 

ges kan samtala, kommentera och ifrågasätta övriga gruppmedlemmars utsagor. En annan 

fördel med fokusgrupper är att intervjuaren har betydligt mindre möjlighet att styra en 

grupp än en enskild person (Madriz, 2000). I praktiken är en fokusgruppsdiskussion ett 

samtal där intervjuaren initierar ämnet medan de som deltar sedan ganska fritt diskuterar 

kring sina egna tankar och erfarenheter. Tanken är att de som deltar även får ta del av nya 

perspektiv och lär av varandra under diskussionen. Fokusgrupper används ofta när yrkes- 

eller ämnesspecifik information av personer som är insatta i en viss tematik efterlyses. 

 

Studiens fokusgrupper 

I studien deltog 12 fokusgrupper med totalt 54 deltagare. Grupperna bestod av 3-6 

deltagare och bildades utgående från yrkesutbildarens organisationsmodell så att varje 

fokusgrupp bestod av personal med liknande uppgifter och/eller placering i 

organisationsstrukturen. I tre av grupperna deltog dock personer med andra typer av 

arbetsuppgifter/anställning än fokusgruppens övriga medlemmar.  där undantag från detta 

medgavs.  
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De flesta av deltagarna kontaktades inledningsvis per telefon och fick sedan ett 

informationsbrev med noggrannare beskrivning av studien per e-post. På grund av 

coronaläget utfördes fokusgruppsdiskussionerna per digitalt möte (Zoom) och bandades 

för att möjliggöra senare transkribering.  

 Tre av de tolv fokusgrupperna bestod av personal (lärare och koordinatorer) som 

arbetar med uppgifter relaterade till studerande med specialpedagogiska behov 

 Fyra grupper bestod av lärare (lärare i gemensamma ämnen (GEM), 1 grupp; speciallärare 

1 grupp;  och yrkeslärare som även fungerar som grupphandledare/personlig handledare 2 

grupper) 

 Två grupper bestod av personal i ledande ställning/med personalansvar 

 Tre grupper bestod av handledare och koordinatorer 

De inspelade fokusgruppsdiskussionerna transkriberades av forskningsassistenter, medan 

övrig bearbetning och analys av materialet har utförts av forskarna. 

 

3.3 Analys av data 

Data har i denna rapport analyserats med innehållsanalys. Texten har först lästs igenom 

upprepade gånger för att forskarna skulle få en helhetskänsla för materialet. 

Meningsbärande enheter som svarat på någon av de tre forskningsfrågorna har under 

läsningen markerats för att sedan kunna kondenseras det vill säga, kortas ner med bibehållet 

innehåll. De kondenserade meningsenheterna har i följande steg kodats och grupperats 

enligt kategorier. Slutligen har teman formulerats utgående från det latenta innehållet i 

kategorierna det vill säga utifrån forskarna tolkning av kategoriernas innehåll.  

I studien har god vetenskaplig praxis tillämpats i enligt Finlands Akademis forskningsetiska 

anvisningar. Som forskare har vi strävat efter att vårt arbete med  studien ska  präglas av 

ärlighet, allmän omsorgsfullhet och noggrannhet. Data har hanterat varsamt för att 

säkerställa sekretess.  
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4. Resultat  
Resultaten presenteras i detta kapitel med utgång i de tre forskningsfrågorna.  

4.1 Skillnaden mellan undervisning och handledning  

Resultaten gällande skillnaden mellan undervisning och handledning är ordnade enligt tre 

teman: form, innehåll och funktion samt hierarki. I fokusgruppsintervjuerna ställdes olika 

frågor med målsättningen att ringa in skillnaden mellan undervisning och handledning med 

tanke på handledningens form, innehåll och funktion. Respondenterna ombads till exempel 

konkret beskriva en handledningssituation. Vid analysen framträdde även ytterligare ett 

tema i beskrivningarna gällande skillnaderna mellan undervisning och handledning: hierarki 

och rörelse.  

I fokusgruppsdiskussionerna efterfrågades även direkt skillnaden mellan undervisning och 

handledning. Frågan i sig riskerar att leda till en polarisering av de två begreppen. I analysen 

framträdde mycket riktigt en dikotomi. Särskilt tydlig var denna gällande handledningens 

form 

Form  

I analysen av handledningens form kunde fyra tydliga teman särskiljas där handledning och 

undervisning, i fokusgruppernas beskrivningar bildar motpoler. 

Aktiv – Passiv 

Personlig – Opersonlig 

En – Flera 

Dialog – Monolog 

 Handledning omtalas som en aktiv handling eller en process som inkluderar aktivitet från 

både handledaren och den handledde: ”jag ser det som en betydligt mera aktiv process för 

den som deltar; ”och mera en sådan på något vis en gemensam process också”. 

Lärarens/handledarens roll är att utgående från studerandes personliga behov och 

förutsättningar att hjälpa och stödja den studerande medan den studerande har ett ansvar 

i att delta aktivt i processen. 

Om någon handleder mig så har jag ju också ett ansvar liksom att ta emot på något vis, att det här 

med undervisning också så är det någon som ska undervisa mig men vad är min roll i att bli undervisad. 

Det känns som att man är lite aktivare om man får handledning, 

Handledningen medför en närmare och mera personlig relation till den studerande än 

undervisning.  

”Men så kanske man kan som, ja undervisa sådär opersonligt till lika också men man kan inte handleda 

opersonligt” 
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Ett väldigt konkret sätt att göra skillnad på undervisning och handledning är antalet 

studerande som är involverade i aktiveten. Handledning berör en studerande eller en liten 

grupp av studeranden medan undervisning berör en större grupp eller en hel klass 

Jag tänker väl kanske att undervisning så ser jag att man gör åt en grupp människor eller då är det en 

lärare som undervisar och berättar en sak, men handledning är mer att ta det här individuella faktiskt 

en individuell lösning åt just den här personen.  

Medan handledningen i hög grad beskrivs som en individanpassad dialog som involverar 

den studerande, beskrivs undervisning däremot mera i termer av monolog, det vill säga 

envägskommunikation eller föreläsning i klass. Undervisning handlar om att förevisa, berätta 

och demonstrera stoff eller ett moment för en grupp. Respondenterna tar hjälp av begrepp 

som ”katederundervisning” och ”gamla skolan” för att förtydliga vad undervisning har varit 

men även för att betona att en förändring av formen för undervisningen också skett i och 

med att handledning allt mera ingår som ett element:  

Så att det här, men så här spontant när man hör undervisning så kopplar jag det direkt till 

katederundervisningen nästan att en lärare står framme och förklarar sitt stoff tills studerande men idag 

så tycker jag ju att lärarna undervisar och handleder på samma gång mycket. 

Handledningen däremot kan handla om att aktivera den studerande genom att ställa frågor 

Jag tänker också lite att handledning, när man handleder så kanske man ställer som flera frågor och får 

studerande att tänka själv. Att i direktundervisning så kanske man informerar, kan man tänka så? 

Betoningen på den aktiva studerande inom handledningen är tydlig men i analysen 

framträder även en annan typ av handledning, en handledning där den studerande 

exempelvis ”lotsas” av läraren/handledaren. Vart den studerande lotsas skiljer sig i olika 

beskrivningar. Hen lotsas ”vidare” eller ”in i systemet”. Att ”puffa på”, ”styra upp” och ”att du 

tar någon i hand ” är andra sätt att beskriva handledningen form. Även om handledningen 

ofta beskrivs som en process eller aktivitet där såväl handledare som den handledde deltar 

aktivt verkar den handledde i en del versioner av handledning ändå inta en mera passiv roll 

”att du tar någon i hand och säger åt dem att nu ska du stå här...”. Handledningen kan vara 

ett sätt att få den studerande att göra rätt saker och på rätt sätt ”en väldigt viktig uppgift att 

på något vis liksom styra upp så att det alls blir någonting gjort” utan att den handledde 

bidrar med egna tankar eller perspektiv vilket även poängteras av en av 

fokusgruppsdeltagarna gällande handledningen:  ”Det är som inte nå riktigt mycket, det 

lämnar inte mycket utrymme för tanke och egen filosofi...” 

Handledningen påminner i den sist beskrivna tappningen om de dominerande 

beskrivningarna av undervisning där undervisning innebär föreläsning, demonstration och 

till och med ”korvstoppning”.  
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När handledning ställs i relation till mera traditionell undervisning framkommer tankar om 

maktfördelningen i de två aktiviteterna:  

Inte tänker jag att i undervisningssituationer att det är liksom bara en envägs kommunikation utan den 

är nog väldigt här och nu det där, men ja och det kan hända att man ofta har tänkt att liksom 

maktförhållandet i handledningssituationer och undervisning är skillnad att det finns en starkare makt 

hos läraren i undervisningssituation men, kanske inte i modern pedagogik men. Traditionellt har det väl 

varit mycket så. 

Handledning beskrivs också som en mera spontan aktivitet än undervisning.  

På nått vis tänker jag också att undervisningen är mera planerad än handledningen. Att handledningen 

är mera som vi tillfälligt, tillfälligt alltså som nånting som sker så där spontant, att nån kommer in i sitt 

rum och så behöver man handleda vidare. Medan då den här handledningen blir planerad så då blir 

det mera undervisning. 

 

Innehåll och Funktion 

Undervisningens innehåll och funktion beskrivs ganska onyanserat. Det handlar om att lära 

ut nytt stoff, om att förmedla information, fakta och ”teori”. Undervisningen beskrivs därmed 

närmast ur ett instrumentellt perspektiv, den fungerar som instrument för att nå vissa 

bestämda kunskaper och kriterier. Vad gäller handledningens innehåll och funktion är 

beskrivningarna däremot mera varierade.  

En uppdelning i teoretisk och praktisk undervisning framkommer i diskussionerna med 

särskilt fokus på att undervisning hör samman med teoretisk undervisning och 

handledningen med praktiskt arbete. Undervisning beskrivs som en aktivitet som föregår 

handledning med funktionen att introducera ett nytt stoff. När studerande förväntas arbeta 

mera självständigt med det nya övergår läraren till en mera handledande roll. Främst 

framkommer denna typ av beskrivningar i anslutning till praktiska moment inom 

yrkesämnena men denna typ av handledning kan även omfatta arbetet med mera teoretiskt 

material.  

Jag tänker kanske att handledning är ju åtminstone i vårt arbete, det är väldigt mycket sån där praktisk 

handledning, och rådgivning. Ja att undervisning är kanske ändå är mera teoretiskt, fast de nog lär sig 

mycket praktisk också, men ja, så där spontant.   

Så undervisning är egentligen då man vill inför nånting nytt, då man börjar från början med nånting. 

Att det blir ju lite det här klassrum så att man har, inte det här praktiska ännu, att man introducerar en 

ny, gå igenom en ny, går igenom en teori. Och kanske just visar och demonstrerar och så börjar man 

på med det där praktiska, då övergår man ju till handledning att de ska kunna genomföra  
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Ännu ett sätt att beskriva handledningens innehåll och funktion  som kan tolkas stå i kontrast 

mot tanken om att undervisning handlar om att lära ut nytt, är att handledningen syftar till 

att locka fram den inneboende kunskapen hos studerande:  

...känner jag på något vis att den här kunskapen finns hos den studerande och då är min uppgift att 

handleda henne honom vidare i och det här för att förstå, att han eller hon förstår vad hon kan och jag 

tänker egentligen till ett yrkesprov att man kan utgående från examensgrunderna men är det frågan 

om undervisning så lär man ut någonting helt och hållet nytt som är, det är obekant för den studerande 

men att i handledningen så är den här studerande ganska kunnig men behöver lite handledning, att 

man är mera som ett instrument då. 

Ett helt annat sätt att beskriva handledning är att handledningens innehåll och funktion är 

att stöda en utveckling av studerandes förmågor på en överordnad nivå. Förmågor som kan 

förknippas med självreglering som att stöda livskompetens och livshantering. 

Handledningen ges då en framtidsorientering och koppling till det livslånga lärandet medan 

undervisningen är en ”här och nu” aktivitet. Handledningen syfta till att ge verktyg för 

metakognitivt lärande: handledningen är ett redskap för att ”lära den studerande att lära”; 

”hjälp till självhjälp”; ”att visa vägen mot lärandet”; ”lära den studerande att tänka själv”.  

 

En sån där informations- eller informationsbit liksom som är grundläggande skillnad att, att ofta är 

undervisningssituation så finns det någon typ av liksom stoff eller förmedling som man vill förmedla 

medan handledning på ett sätt är en auktion som händer senare alltså den, man handleder mot 

någonting som kanske ska ske i framtiden. 

Handledning beskrivs också som ett sätt att skapa trygghet i en främmande situation.  

Men jag tänkte också det här att skapa den här tryggheten att kunna ta till sig, till exempel ute på en 

arbetsplats att det kan vara jättejobbigt för en studerande, att det är som så svårt att fara ut på Lia. 

Att de är så annorlunda mot skola och skolmiljö. Och då tänker jag att handledning kan vara mycket 

det här att skapa den här tryggheten och för att kunna ta till sig i, i kunskap också. Alltså det här att 

man skapar det där rätta, rätta förutsättningarna genom att skapa trygghet. Det tänker jag mycket på.  

 

Hierarki och rörelse 

Ett sätt för fokusgruppsdeltagarna att försöka förklara skillnaden mellan undervisning och 

handledning är att hierarkiskt sätta dem i relation till varandra. I fyra utsagor görs 

undervisning till ett paraplybegrepp: Handledning är en del eller en form av undervisning.  

Undervisning är väl ett sån där övergripande begrepp för mej, de omfattar handledning, omfattar 

egna studier, det betyder att där finns olika metoder, kan vara i undervisningen kan vara delade i 

närstudier distansstudier, eget arbete osv. 

Jag tänker att nog är ju handledning en del av undervisningen. 

Medan handledning också kan betraktas som ett övergripande begrepp (en utsaga) 
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Ja alltså jag tänkte nu främst kanske just med den här handledningen att alltså det är på något vis mera 

övergripande, man kan ju handleda i ett ämne i ett yrkesämne, för att få dem helt enkelt vidare i 

processen. Men så är ju handledning också egentligen all den här ska vi säga, alltså dagliga 

verksamheter när man då som jag sa lär dem att fylla i någon blankett eller kolla någonting på Wilma 

med dem eller, alltså allt sånt tycker jag också innefattas av handledning så att det är ett vidare 

begrepp.” 

Undervisning och handledning omtalas vidare också som ”två sidor av samma sak” det ”går 

hand i hand” det är ”svårt att skilja dem åt”, ”de flyter ihop” och det är oklart vad som är 

vad. De beskrivs som likartade i och med att båda ”handlar om bemötande om flexibilitet”.  

I flera av fokusgrupperna omtalas en förskjutning från undervisning i riktning mot utökad 

handledning. Relationen mellan handledning och undervisning beskrivs som ”skilda världar” 

där handledningen medför en ändrad lärarroll, eventuellt en mera krävande sådan. En 

motsatt beskrivning till denna förskjutning är tanken om att ingenting egentligen ändrat, att 

handledningen enbart är ett modeord, kejsarens nya kläder, som egentligen inte ändrat 

lärarens roll eller uppgifter eftersom kärnuppgiften i uppdraget ändå är och förblir den 

samma:  

Alltså handledning, varifrån kom det ordet och varför, och vad betyder det egentligen. Det var som inte 

alls nå diskussioner kring det... i grund och botten.... varje höst så står vi inför i stort, i princip samma, 

vad ska jag säga, utmaningar som vi alltjämt har gjort. Vi har största delen sextonåringar, som vi har, 

som vi kallar till kunder inom vår organisation. Men när man väl har kallat dom elever, som de är. Så 

sextonåriga elever som stiger in i en värld...  De börjar från en riktig grundnivå och så far vi vidare. Och 

det kräver samma sak av en lärare, nån som ska lära dom nånting... Det där är precis som det har varit 

och så där som det kommer att vara. 

 

4.2 Hur utbildningsanordnaren möter lagens tudelade syfte  genom undervisning och 

handledning 

Resultaten från forskningsfråga 2 är baserade på fokusgruppernas diskussioner utgående 

från paragraf 61 i Lag om yrkesutbildning:  

Rätt till undervisning och handledning 

Studerande har rätt att i olika inlärningsmiljöer få sådan undervisning och handledning som dels gör 

det möjligt att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller 

utbildningsgrunderna, dels stöder de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade 

människor och samhällsmedlemmar. 

En studerande har rätt att få personlig och annan behövlig studiehandledning. 

(Lag om yrkesutbildning, 2017) 

Forskarna valde att i fokusgruppsdiskussionerna benämna lagens inledande uppdelning i 

att a) uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet (YSoK) samt b) stöd för 

de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och 
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samhällsmedlemmar (GHB) som ett tudelat syfte i relation till undervisning och handledning 

för de studerande. 

I analys av materialet framkom tre olika teman som diskussionerna kretsade kring gällande 

de två syftena:  

Oskiljbara syften 

Garanter och tillvägagångssätt  

Utmaningar 

Avslutningsvis presenteras även särskilt stöd och handledningsbehov bland studerande som 

behöver SS i relation till de två syftena. Detta efterfrågades specifikt av forskarna i 

fokusgruppsdiskussionerna.  

 

Oskiljbara syften 

I de flesta av fokusgrupperna poängteras att de två syftena är svåra att skilja från varandra, 

att de kompletterar varandra, att de är helheter som går in i varandra och att de påverkar 

varandra.  

Jag tänker så där att, när det gäller både yrkesskickligheten och sen det där övriga syftena där så liksom 

det är svårt ibland att liksom särskilja på dem. De är liksom helheter som påverkar varandra och ibland 

kan det hända att vi liksom är i ena diket och ibland är vi i det andra där vi fokuserar på endera 

yrkesskicklighet och sen på de där andra mänskliga kompetenserna eller vad vi nu kallar dem då. 

Sen tror jag ju för att få det här med yrkesskickligheten och målet på kunnandet att få fram, för att nå 

dit så måste du först ha det här du ska som studerande vara, ganska hel, du ska vara harmonisk som 

människa som det står där. Jag tror att man behöver börja med den här biten när man får en ny grupp.  

En intressant aspekt som kommer fram i några lärargrupper gällande hur de två syftena 

hänger ihop är en betoning på GHB till förmån för YSoK för vissa studerande. Detta gäller i 

arbetet med studerande, som beskrivs sakna förutsättningar för att bli duktiga inom yrket, 

då betonas istället en målsättning inom GHB. Detta kan tolkas som en sorts miniminivå för 

vad lärare hoppas uppnå med utbildningen: ”svaga studerande som vi skulle vilja få 

åtminstone till en god, harmonisk människa”. Resonemanget framkommer även i en av 

grupperna som inte arbetar med studerande direkt men då i form av att vissa arbetsgivare 

betonar denna målsättning framom yrkesskicklighet. Sammanhanget för utdraget nedan är 

diskussion om just GHB:  

Jag tänker att, som arbetsgivare, att varenda gång jag är till [nämner viss arbetsplats] så lyfter det upp 

det här... de lyfter ju alltid fram hur viktigt det här är att det är ju därför de vill att de ska ha den här 

andra stadiets utbildning, att det är många arbetsgivare som tycker att det här är viktigt…   
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Garanter och tillvägagångssätt  

I diskussionerna framförs förlag på sådant som kan antas garantera att de båda syftena 

uppfylls. Gällande YSoK poängteras framför allt uppdaterade, yrkesskickliga lärare som 

klarar av att hålla en god undervisning i enlighet med examensgrunderna. PUK anges också 

vara ett redskap i arbetet med att garantera studerandes rätt att uppnå YSoK.  

Men sen med det där yrkesskicklighet förstås så det uppfylls ju om man har yrkesskickliga lärare och 

personal i övrigt, att de måste kunna sin sak allihopa som finns runt...  

...Det krävs den där utvecklingen för att man ska hänga med och få den yrkesskickligheten som är 

aktuell idag. Det handlar ju också om att man trivs med sitt jobb, att man vill utvecklas och jag vill lära 

mig nya saker... 

Stödfunktioner så som speciallärare och kuratorer som bildar nätverk och samarbetar kring 

de studerande antas vara viktiga både för att klara uppdraget gällande såväl YSoK som GHB.  

Sen har vi ju goda resurser om man ser på kurators, speciallärare och det här  att det finns människor 

som har tid med studerande så har man större möjligheter att jobba på det här personliga planet och 

inte bara på det här ämnesmässiga 

Gällande GHB poängteras att personalen förväntas fungera som förebilder och verkligen 

engagera sig i studerandenas välmående. Gruppansvarig/personlig handledare (härefter 

PH) beskrivs vara i nyckelposition dels som förebild men också eftersom de antas kunna 

stöda gruppbildning och dynamik, särskilt i inledningen av studierna. Betydelsen av 

studerandes trivsel i gruppen betonas. I flera grupper diskuteras även farhågor över att 

gruppsammanhållning, trivsel och trygghet påverkas negativt av den kontinuerliga 

antagningen.  

 

Det är jätteviktigt att hela personalen är en bra förebild, och föregår med gott exempel. Så det är bara 

genom att tala med oss och se oss, att bara genom det sättet känna sig trygg och kanske lär sig så här 

ska man vara i samhället…. Det upplever jag själv att vi är ganska bra på vid [utbildningsanordnare], 

som personal, alltså all personal 

 

...vi är den länken helt enkelt som ska försöka få dem att trivas. De är ju i en känslig ålder när de kommer 

in som nya här i skolan och då är ju PH jätteviktigt säkert. Och där har det ju varit som vi har diskuterat 

det här med att PHns, PH kanske inte har alla gånger så mycket lektioner med sin grupp, som vi hade 

förr att vad leder det här, det kan ju kanske leda till att studerande inte knyter an till sin grupp. Och 

med vår kontinuerliga intagning som vi har nu så har det här också ändrat att nu har vi ju inte mera 

den här gruppen som också kan göra att studerande kanske inte riktigt känner sig lika trygga som de 

gjorde för 20 år tillbaks 

Tillvägagångssättet för att kunna möta studerandes rättigheter gällande YSoK är relativt 

oproblematiska att sätta ord på för fokusgruppernas deltagare. Det handlar helt enkelt om 

god undervisning och handledning. Tillvägagångssättet i arbetet med GHB-uppdraget är 

mera komplicerat ”det är ett fruktansvärt stort uppdrag att, om vi säger det den vägen, vi 
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har nog tagit upp den här punkten... att vi gör vårt bästa under dom tre år vi har med dom 

med den yrkeskår vi har och de samarbetsparterna vi har”. Ett område som betonas 

gällande tillvägagångsätt i arbetet med GHB-uppdraget är främjandet av goda relationer 

mellan lärare och studerande men även mellan studerande och studerande. Dessa goda 

relationer antas även kunna stärka yrkesskickligheten.  

...är relationerna goda så får man ju hoppas liksom att inlärningen och yrkesskickligheten också har 

bättre förutsättningar, liksom att om relationerna skulle vara i grunden goda från början. 

Övriga tillvägagångsätt i arbetet med GHB-uppdraget är att ”se och bekräfta”, ”ge 

kontinuerlig feedback”, skapa en  ”trygg miljö” och ”bra atmosfär”, att ”kommunicera ärligt”, 

jobba med ”gruppövningar och gruppdynamik” samt ”stödja studerandes självförtroende. I 

en grupp diskuteras att motverka avbrott i anslutning till tematiken kring GHB. Att stödja 

studerande i att genomföra studierna och klara en examen verkar då ses liktydigt med att 

de även blir goda, harmoniska och bildade.  

Utmaningar 

Utmaningarna med att förverkliga de två uppdragen(YSoK och GHB) sammanfaller delvis. 

De beskrivningar som görs i grupperna med yrkeslärare med betoning på YSoK är 

graverande. Omfattande brister både vad gäller utrustning och personal lyft fram vilket till 

och med av en av lärarna beskrivs som att hen upplever att hen gör lagbrott 

...rätt till undervisning och handledning så tyvärr måste jag nu då erkänna lagbrott, direkt, tyvärr, de är 

ju på det sättet. Det har ju blivit påpekat men jag kan ju som inte, tyvärr skriva under det här första 

stycket. Vi har inte en sådan verksamhet på min arbetsplats, så att det skulle lyckas... gör vi rätt nu, 

uppfyller vi det här kravet? Så misslyckas vi på fler punkter, vi har inte som egentligen möjlighet, vi har 

inte utrustningen, vi har inte tekniken, vi har inte fotfolket, vi har inte samarbetspartner, att uppfylla alla 

punkter till fullo, det har vi inte. Och då skulle jag nästan vilja påstå det, att du får fara till vilken avdelning, 

vilken bransch, vilken skola som helst, och situationen ser precis likadan ut. Och det man gör då är att 

man tolkar och täcker och lite som sådär, fifflar och har sig och provar och gör sitt bästa. 

Tillgången till personal, främst handledare/yrkesmän lyfts också fram när diskussioner förs 

om GHB. Enligt yrkeslärarna fyller yrkesmännen en viktig funktion även i arbetet med GHB. 

En minskning av antalet yrkesmän är en anledning till att arbetet med GHB nu är ännu mera 

utmanande än tidigare 

Respondent1 (R1): [beskriver minskning av antalet yrkesmän på branschen] Och det här, att se den här 

svaga studerande som vi skulle vilja få åtminstone till en god, harmonisk människa, så det klarar vi inte 

av längre, så de faller ur, vi får skicka dem till kuratorn direkt… vi kan som inte själv ta hand om dem 

längre.  

R2: Och det märks ju bra, och det märks ju tydligt om man ser på frånvaro och allting. Att det blir ju 

inte något intressant nå mera då inte man kommer vidare och så är man borta istället.  

R1: Och vissa yrkesmän som vi har haft med som handledare i gruppen så har ju tagit hand om den 

här biten, då det har varit möjligt. Endera har man själv sagt att nu behöver du ta hand om de här fyra 
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styckna, eller så  har man sagt att idag fokuserar du bara på de här fyra och hjälper dem så att de klara 

sig, sitt arbete. Det har varit som en form av speciallärare…Så den biten är borta, det märks nog otroligt 

R2: Vi spara ju på dom svaga nu då  

 

I de grupper som inte direkt arbetar med undervisning framförs tanken om att det långt är 

den enskilde läraren som väljer sina prioriteringar i läraruppdraget, båda ”ytterligheterna 

finns”  det vill säga både de som arbetar främst med YSoK och ”de här som jobbar först för 

att få studerandet att fungera och sen kommer inlärningen”. Detta kan tolkas som en 

utmaning gällande uppdragen i och med att studerandes rättigheter till YSoK och/eller GHB 

då riskerar att bli lidande.  

Gällande studerande som behöver SS finns två relativt olika sätt att diskutera behovet av 

stöd och handledning i relation till YSoK och GHB. I de flesta av fokusgrupperna betonas att 

dessa studerande behöver mera stöd än andra gällande båda uppdragen.  

Det här är en bit som jag upplever att tar mycket tid, och i olika konstellationer så möts vi kring enskilda 

studerande, för att få ihop deras studier, deras vardag, rytm, osv. vi har ett nätverk i skolan och vi tar 

kontakt men fortfarande så att komma i tid med att nappa de här vibbarna, så där har vi att jobba med. 

Ett annat sätt att resonera kring detta område framkommer i en av grupperna. I utsagan 

likställs studerande som behöver SS med studerande som har ”svårt med någonting i 

skolan”. Dessa studerande har då sin styrka inom just GHB eftersom de bär på upplevelser 

och erfarenheter som antas ha präglat deras personliga tillväxt.  

...som är just goda och harmoniska och bildade samhällsmedlemmar. De är redan det, de är sådana 

personer med fantastiskt stort hjärta och ser andra människor och förstår att, liksom man förstår en 

annan människa som har svårt med någonting i skolan. Och de har en större förståelse för att någonting 

kan vara svårt. 

 

4.3 Handledning och stöd genom studierna för studerande som behöver särskilt 

stöd  

Resultaten för den tredje forskningsfrågan är baserade på diskussioner om den fiktiva 

studeranden Anna som behöver särskilt stöd i studierna. Resultaten är ordnade i kronologisk 

ordning enligt a) handledning och stöd för en bra start, b) handledning och stöd för att 

förvärva kunnande och klara utbildningen, c) handledning och stöd för fortsatta 

studier/arbete efter studierna.  

 

a) En bra start på utbildningen  

I diskussionerna om en bra start för studerande i behov av SS fokuserades i stor utsträckning 

på kartläggning och tillgången till förhandsinformation om Annas stödbehov. Inom detta 

område av resultaten kunde ett motsatsförhållande identifieras vid analysen:   
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Förhandsinformation finns – förhandsinformation finns inte 

Förhandsinformationen är tillgänglig – förhandsinformationen är otillgänglig 

Förhandsinformationen är bra  –  bättre att börja från rent bord 

Den första tiden: system –  ad hoc  
 

Förhandsinformation finns – förhandsinformation finns inte 

I diskussionerna beskrivs flera olika system för att kartlägga studerandes behov av stöd före 

studerande inleder sina studier eller i själva inledningsskedet.  När blivande studerande 

söker enligt prövning finns goda möjligheter att kartlägga stödbehov  

...alltså det är bättre för oss om de söker via prövning då när det finns mycket utmaningar. För då får 

vi liksom vetskap om det redan på våren vi hinner liksom planera och tänka och fundera och se, vem 

ska vara med och stöda upp den här nya studerande då till hösten så det här. 

I övrigt omnämns exempelvis blankett som fylls i vid antagning; informationsträffar hos 

avsändarskolor; speciallärarnas kartläggningsblankett, matematiktest och samtal med 

studerande samt PHs samtal med studerande. Alla dessa är möjliga vägar att kartlägga 

studerandes stöd och handledningsbehov. Den sammantagna bilden är att en hel del 

insatser och resurser sätts på att utgående från all denna information möjliggöra en trygg 

stadieövergång och studiestart för studerande. Trots detta beskrivs även att studerande 

faller emellan i systemet.  

Så om Anna kommer från en sån skola att föräldrarna inte har förstått att de ska lyfta upp det när de 

meddelar om Annas grunduppgifter, de har inte fått vara till den skolan och screena. Så då kan det nog 

ta en stund förrän vi får liksom identifierat att Anna har det här utmaningar och kommer att behöva 

hjälp liksom då om vi säger särskilt stöd, fortsatt särskilt stöd här. 

I diskussionerna framkommer att bristande förhandsinfo kan förekomma av olika orsaker: 

föräldrarna vill inte att information ska föras vidare; avsändarskolan, baserat på 

studerandevårdslagstiftningen, gör tolkningen att information inte får föras vidare eller att 

studerande själv inte vill att informationen ska föras vidare, ”men det kan ju också finnas de 

[syftar på studerande] som absolut inte vill att det ska bli meddelat någonting till nästa skola 

och då får man ju inte föra över...” 

Förutom den förhandsinformation som samlas in genom ovanbeskrivna rutiner gör lärare 

och handledare som arbetar nära de studerande egna iakttagelser och kartläggningar för 

att hitta rätt nivå på de uppgifter studerande förväntas utföra.  

 
…ganska snabbt efter några veckor om man har en studerande eller ettorna så nog lägger man ganska 

snabbt märke till när man delar ut olika arbeten att om de är bekväma i sin uppgift eller inte. Och det 

kan också vara ibland att man måste liksom, om man upptäcker hos en studerande att det här verkar 

vara på något sätt för svårt, det kommer inga frågor men det kommer inte heller liksom att man gör, 

börjar på med det så brukar jag i alla fall försöka känna mig för att är det här för svårt åt dig och då 

måste man hitta kanske en annan uppgift att komma igång med något enklare jobb för att sen komma 

ikapp på något sätt. Men alltid tycker jag att det är lite ett prövande liksom att känna alltså var är nivån 

för olika studerande  



19 
 

Att kartläggningar utförs är ett faktum hos yrkesutbildaren. Olika yrkeskategorier arbetar var 

och en med sin pusselbit i kartläggning och identifiering av särskilda stöd- och 

handledningsbehov. Idéen med att samla informationen är givetvis att den ska komma den 

studerande till nytta genom tidiga, adekvata insatser gällande stöd och handledning i 

studierna. Ändå ifrågasätts om denna typ av information faktiskt finns hos yrkesutbildaren 

och framförallt för vem den i så fall är tillgänglig. Gällande informationens tillgänglighet 

framträder vitt skilda synpunkter.   

 

Förhandsinformationen är tillgänglig – förhandsinformationen är otillgänglig 

Det system som beskrivs för att förmedla behövlig förhandsinformation vidare inom den 

egna personalen hos yrkesutbildaren bygger långt på att berörd personal själva aktivt söker 

sig till informationen. PH beskrivs här vara i nyckelposition. Av olika anledningar verkar 

informationen ändå inte alltid nå de som skulle behöva den. En anledning kan vara den 

hektiska skolvardagen under höstarna.  

...men alltså hösten överlag är ju så otroligt hektisk, så vi har ju information och vi erbjuds information, 

och alla lärare vet om att det görs till exempel besök till högstadierna, alla PHn vet om det så att de har 

möjligheter. Vi bjuder ju in att komma och ta del av information gällande dina studerande, men det här 

det är så hektiskt där på hösten också att de har allihopa ska ha sitt som de ska gå igenom och informera 

om. 

Även om ett system finns verkar det halta. Informationen beskrivs i flera grupper som 

otillgänglig för den enskilda läraren/handledare. 

Det tycker jag först att med speciella behov att det är svårt att veta vem som behöver, vem som har 

speciella behov. Det är sällan man får något de här, får några uppgifter om sånt, när de börjar. Men 

det kan vara stora problem och sen mitt i allt så kommer det fram att det finns ett behov för just det 

här särskilt stöd 

…jag är ju också ämneslärare. Så jag tycker att vi får ju inte den där infon. Alltså vi kastas in i en klass, vi 

vet ingenting om dem när vi har dem första gången. 

 

En möjlig anledning till att informationen inte når lärare/handledare förklaras i en av 

grupperna med ”Det är sekretessbelagt, vi ska inte få veta något.” 

 

Förhandsinformationen är bra - bättre att börja från rent bord 

Åsikterna om nödvändigheten med förhandsinformation diskuterades i grupperna. 

Förhandsinformation antas behövas för att stödinsatser ska kunna planeras och för att 

studerande ska få en bra start i sin utbildning både vad gäller undervisning och eventuellt 

särskilt stöd i studierna 

… att jag skulle nog vilja ha lite mera info om dem, inför varje min grupp som jag har så har jag varit 

varenda gång, en stund och läsa vad de har lämnat in för papper om sig själva. Och vi får ju inte då 

veta något om deras bakgrund, och det behöver jag veta, för jag behöver veta om Pelle och Lena har 
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haft kämpigt, eller jättejobbigt i xxx eller xxx, och hur de liksom funkar i gruppen för att veta hur jag ska 

bygga upp mina första lektioner… 

 
Och för oss tycker jag att det är bra att få båda dom där bilderna. Både från högstadiet och av Anna 

själv förstås. Men ibland ser man ju att studerande de hoppas på att de tror så mycket när de kommer 

till en ny skola. Nu ska det nog gå bra. Och ibland gör det ju det…. Om de kommer in på rätt bransch 

och de riktigt brinner för det så det underlättar ju mycket. Men det här, ibland har de ju också en lite 

orealistisk förväntning på sig själva. De blir överraskad hur svårt det blir, och då kan det vara bra att vi 

vet om på förhand, att vi kan lite hålla ett öga och kolla upp under kursernas gång innan det har hunnit 

gå så långt att det blir för stort jobb för Anna att börja jobba ikapp  

 

I fokusgruppen med speciallärare uppskattas förhandsinformationen men i gruppen 

betonas att ”den där sammantagna bilden av dem där båda, både bakgrundsinfon och 

Annas, Annas egen info” är viktig för dem. ”Annas egen info” syftar här på den information 

som fås direkt av studerande vid de individuella samtal som speciallärarna utför med 

samtliga förstaårsstuderande.   

 

I flera av grupperna poängteras att förhandsinformationen inte alltid stämmer och därför 

inte fyller någon funktion. En motivering till detta är att studerande när de påbörjar sin 

yrkesutbildning har möjlighet att börja från tomt bord med ny inställning till studierna och 

därtill studera inom en bransch som de själva valt och därför ”har de som tänkt att nu ska 

jag klara det här, nu ska jag kämpa.” En del lärare upplever därför att det är bättre att inte 

ha tillgång till den föråldrade förhandsinformationen. ”Inte tycker jag man då ska som, ja 

eller det är ju bara skönt för en lärare då att inte veta som att, inte vill man ju gå och trycka 

på någonting som de inte vill ha.”  

Baserat på det som uppfattades som felaktig förhandsinformation har en av lärarna fattat 

beslutet att inte längre ta del av denna. 

… jag fick indikationer från flera håll att nu har du en studerande här, nu ska du se till att du ser efter, 

att du är som nog på fel, det kommer inte bli till något. Så sa jag jaha, det var ju otrevlig. Och det här 

så började vi på, och under tre år så hade vi inte någon frånvaro, vi hade inga problem, det funka hur 

bra som helst. Jag förstod ingenting av vad som hade varit sagt. Och där och då beslöt jag för mig själv 

att jag ska nog som fortsätta på ett annat sätt. Jag ska gå in med öppna armar och liksom nya 

möjligheter ny start och ny miljöer. Nu tar och ser vart efter, att råkar vi på någonting så skulle vi som 

måste börja fundera på något. 

 

Ett flertal av lärarna som deltar i fokusgrupperna poängterar att de inte vill ha 

förhandsinformation om de studerande utan hellre bildar sig en ”egen uppfattning”. 

Förutom risken med att förhandsinformationen är felaktig anges även risken för att stämpla 

de studerande som motivering till detta.  

 

Den första tiden: system – ad hoc  

Det mesta i diskussionerna gällande en bra start inom GREX kretsade kring just 

förhandsinformationen medan frågan om Annas första tid i själva utbildningen blev något 

sekundär. Planering av stödinsatser nämns på ett generellt plan; de studerande som har 

sökt enligt prövning och varit på intervju antas ha lättare att inleda studierna eftersom de 
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har ”ett bekant ansikte” hos yrkesutbildaren och för lärare kan förhandsinformation gör det 

lättare att planera de första lektionerna. I en del av fokusgrupperna poängteras att 

informationen går vidare till PH och att PH har nytta av denna. I grupperna där lärare som 

fungerar som PH ingick, framkom motstridiga åsikter om tillgängligheten beträffande 

förhandsinformationen samt nyttan med den. Den personal som lyfts fram för att ge 

studerande en god start är yrkescoachen, PH och speciallärare.  

 

Såväl speciallärare som en del av PHna lyfte fram individuella diskussioner med de 

studerande som en möjlighet att etablera en relation till dem samt diskutera eventuella 

stödåtgärder.  

   
R1: så brukar jag alltid ganska tidigt i början sätta mig ner med individen och diskutera, bara oss emellan. 

Försök skapa någon form av förtroende, och diskutera med individen på vilket sätt hon eller han blir bäst 

då, det här och det här behöver man ha, muntliga prov eller behöver man få allt material kopierat eller på 

det här viset. Men jag vet inte, om man gör det här tidigt så tycker jag man ofta kan skapa en form av ja, 

samförstånd som är enkelt att förstå, förstås hålla mera kontakten med specialläraren.  

 

R2:Så brukar jag också fråga av just den här studerande då att om man vill att man berättar åt övriga lärare 

som ska ha då undervisning för den här studerande och att hon eller han inte hela tiden måste säga jag 

vill ha det så här, och jag vill ha det så här. Att lärarna vet om det på förhand, då är det ju kanske lättare, 

också för studerande.  

 

För speciallärarna är kompanjonläraskap i grupperna ett bra sätt att lära känna hela gruppen 

och används även med syftet att sänka tröskeln för studerande att ta kontakt med 

specialläraren och ta emot deras hjälp.  

 
Men att fara in som kompanjonlärare, med där och ettorna har jag strävat till att fara åtminstone i ett 

ämne så tidigt som möjligt på hösten. Oftast får jag med som kompanjonlärare matte, för det vet vi ju 

av erfarenhet att det är många som kämpar med matten. … Men det är ett bra sätt att lära känna hela 

gruppen och få ner tröskeln ytterligare tycker jag. Att få den där kontakten, men nog märker man ju 

ändå relativt snabbt att nu behöver jag kanske vara lite mera uppmärksam. 

 

En annan version av inledande möten med studerande leder till oklarhet om de verkligen 

genomförs på ett sätt som i detta fall PH själv upplever som meningsfullt  och ger det resultat 

som förväntas eftersom beskrivningen verkar göras mera på systemnivå, hur samtalen 

borde genomföras, än hur de de facto genomförs.    

 
Det ska ju komma fram i tidigt skede, att de ska ju alla få den där bra starten, att redan under den första 

eller andra veckan så ska det finnas den här personliga handledaren, som har tid att sätta sig ner och fråga 

och att vad liksom, att har hon stöd från tidigare och om hon nu direkt vill fortsätta på det eller vill hon test 

på till att vara med gruppen och se hur de går och så där.  

 

Förklaringen till de något vaga beskrivningarna kan vara att studerande egentligen inte 

klarar av att svara på de frågor som PH ställer dem med avsikten att kunna fylla i deras PUK. 

I en av fokusgrupperna beskrivs hur svårt det kan vara för en studerande att i inledningen 

av studierna till exempel beskriva de egna styrkorna. Läraren konkluderar med ”så jag 

upplever att om vi säger hur ska Anna få en bra start i studierna det är också att de känner 
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sig hemma dit dom kommer. Det tycker jag är viktigt, för det där hem, och att de känner 

att de kan vara här. Jag kan ju tänka mig att de var tre år, det otroligt lång tid det. Då 

kommer det ju lite på de där också.” 

 

I en grupp framfördes kritik mot att all förhandsinformation och ifyllandet av PUK inte leder 

någon vart  
Och vad händer sen? ingenting. Det är då vi skulle behöva få en vuxen till med för att kanske kunna 

vara med och hjälpa fram den där halva klassen. Så det är lite störande, att de skulle vara en naturlig 

fortsättning på det där högstadiet, men inte finns ju någon resurs till det heller, och då blir det ju hugget 

som stucket då hela det där PUKandet och allt inte leder det ju som till något egentligen så som jag ser 

det. 

 

Efter diskussion i gruppen enas man om att speciallärarna gör ett bra jobb i GEM-ämnena 

men att yrkesämnen är förfördelade vad gäller stödresurser och att stöd även kan behövas 

i den praktiska undervisningen.  

 

b) Handledning och stöd för att förvärva kunnande och klara utbildningen 

inom  

Vid analys av data gällande handledning och stöd för att förvärva kunnande och klara 

utbildningen framträdde tre teman:  

System  

Stöd- och handledningsformer 

Engagemang, ansvar och resurs(brist) 

System  

För att erbjuda stöd och handledning för studerande under studiernas gång finns olika 

modeller på systemnivå. Det kan handla om att  med utgångspunkt i studerandes intressen 

och upplevd förmåga anpassa utbildningens omfattning, längd och innehåll 

(läroavtalsstudier). 

Vår handledning när vi möter en ny människa så handlar ju också om att göra en PUK som bygger 

mycket på vad studerande själv är motiverad av, alltså att hitta de examensdelar som man kanske 

brinner mest för så att det inte blir som övermäktigt för det kan ju hända att Anna nu tycker att hon 

vågar inte satsa på en hel utbildning en hel examen, och sen förstås också att anpassa tiden då om vi 

hittar en form av läroavtal att vi också då får bra information till arbetsgivaren och till den eller dem 

som ska vara handledare på arbetsplatsen. Och att vi inte tar för stora bitar eller stressar igenom att 

det ska gå snabbt. 

I en av grupperna omtalas ”ett paket” av stödfunktioner som i den aktuella beskrivningen 

innefattar specialpedagogiskt stöd, kuratorstjänster, stöd av yrkescoach och 

läroavtalsperiod,  

...så nu är frågan hur mycket vill Anna ha stöd överhuvudtaget och vad är bedömningen av att hon 

behöver ha för stöd. Så är det direkt liksom specialpedagogiskt stöd eller är det kuratorstjänster eller är 
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det yrkescoachen här nu då som tar över. Är det så att hon mitt i allt liksom betjänas av en 

läroavtalsperiod i slutskedet eller någonting så nu har vi kanske arbetslivskoordinatorerna som får en 

starkare handledningsgrej. Så att det där, inte vet vi riktigt hur det går för henne men antagligen så har 

hon fått nog ett paket och det där paketet behöver vi beskriva åt henne.  

Arbetslivet beskrivs i flera av grupperna som en möjlig plats för lärande när studierna i övrigt 

är utmanande. Att studerande byter lärmiljö och avlägger studierna ute i arbetslivet kan då 

tolkas som ett sätt att stöda studerande i processen att förvärva kunnande och klara 

utbildningen ”...och kan vi lösa det på annat sätt, ska studerande kan vara mer i arbetslivet 

än i skolbänken till exempel för att lära sig på det viset om en kämpig sak” 

Beskrivningarna av hur arbetslivet klarar av att utbilda studerande som behöver SS varierar. 

Å ena sidan finns goda exempel när arbetsplatser är medvetna om vad som krävs av dem 

för att studerande ska få en god möjlighet till lärande i arbete ”De ha börjat lära sig att de 

måste hjälpa dem också, tar inte några fler än de kan hjälpa.” 

Å andra sidan framkommer även att studerande som behöver SS inte alltid är de mest 

attraktiva för arbetsplatserna med utgångspunkten att de kan ha svårigheter att motsvara 

högt ställda krav på yrkeskunnande på den enskilda arbetsplatsen.  

... nån som är duktigt och nån som de kanske kan skola in, som kan vara, liksom vikariera när de ska ha 

sommarledigt eller nånting. Så det är inte nån som vill, de vill absolut inte sätta tid på att de här som 

behöver lite extra handledning som skulle vara svaga, så de lämnar vanligtvis helt utan platser eller så 

får de någon plats som bara, hur ska vi säga, är sådär allmän, allmännyttig, att de lär sig, att de blir de 

här goda personerna, samhällsmedlemmar… de får i alla fall vara med nånstans och del av 

arbetsgemenskap och vackert så...  

 

Som framkommer i citatet ovan finns ändå en tilltro till ett inkluderande arbetsliv även i detta 

sammanhang eftersom studerande, som inte har tillgång till en adekvat LiA-plats ändå antas 

få en möjlighet att utvecklas inom det tidigare diskuterade GHB-området (se resultatkapitel 

4.2) 

 

Stöd- och handledningsformer 

När fokus sätts på stöd- och handledningsformer för studerande som behöver SS kan två 

olika infallsvinklar identifieras gällande vad som behöver stödas. Dels handlar det om direkt 

stöd för lärande och yrkesskicklighet (jmf YSoK) men även  stöd och handledning för att få 

studievardagen att fungera gällande tid och struktur samt för att få uppgifter gjorda. Det 

kan handla om studerande som inte nödvändigtvis har inlärningssvårigheter men som ändå 

har utmaningar med att sköta sina studier.   

Jag tycker just den här kategorin av studeranden som liksom inte kommer till skott, att inte ta itu med 

uppgifter. De, alltså studierna måste ha påbörjats och behöver fortgå en stund förrän man kan lägga 

fingret på att vilka de studerande är som kan behöva en extra spark i baken. Som inte har 

inlärningssvårigheter men som ändå inte får självständigt gjort, de behöver mycket handledning för att 

få gjorda och slutförda uppgifter 

Ett sätt att stöda studerande som behöver SS är att ge dem mera (individuell) handledning, 

tätare uppföljning gällande olika arbetsmoment och medge att de arbetar i ett annat tempo 
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är sina medstuderande. Genom att individualisera uppgifter och progression tillåts 

studerande utvecklas i egen takt vad gäller kunnandet, samtidigt som självförtroendet antas 

öka.  

Jag tycker jag att med Anna så skulle man kanske ta en handledning som ensam men de övriga kan du 

har flera. Att man får ta i Annas takt och diskutera, förstår hon hur hon ska göra det här? Och på det 

sättet.  

 

Ibland är det speciallärarna som står för den utökade handledningen 
 

Treans fråga, hur skiljer sig den handledning Anna får i jämförelse med studerande som inte har behov 

av stöd i studierna? Så nog får de ju mera handledning som de får via speciallärare. Och ofta så får de 

ju, så är de en lite grupp, ensamma med specialläraren och på det sättet. 

 

Utmaningen med att kunna ge denna utökade handledning för studerande som behöver 

SS kommer emot när gruppstorleken ökar och/eller antalet studerande som behöver särskilt 

stöd.  
R1: Och många behöver handledning.  

R2: Så då är ju det svårt att hinna med.  

R1: Man skulle ju vilja hinna med allihopa men man hinner inte. Man får säga vänta lite, jag kommer 

nog. Nog är det svårt att hinna med.  

  

Förutom den utökade handledningen och individualisering av tempo och uppgifter nämns 

andra stödformer: kompensatoriska hjälpmedel så som inlästa texter och talsyntes, förkortat 

skriftligt material, anpassning av undervisningen så att studerande får möjlighet att jobba 

på N1-nivå samt kompanjonundervisning.  

I en fokusgrupp framställdes stöd och handledning samt heterogenitet i gruppen som en 

så självklar del av undervisningen att det ifrågasattes om det verkligen är frågan om ”särskilt” 

stöd utan kanske bara en variation av det vanliga stödet och handledningen.  

Nä, alltså särskilt stöd jag vet inte, inte ser jag det som särskilt stöd, jag menar att, alltså vanligt stöd 

och handledningen i situationer som, det är förstås, bygger ju upp de här uppgifterna på det viset att 

det här de som är svag på det här, och det handlar ofta om att de inte tror att de kan det heller, de får 

jobba med såna saker och så småningom så kan  du bygga vidare på mera komplexa saker som de 

klarar av och så småningom så klarar de sig som vilken annan montör som helst.  

 

I flera av fokusgrupperna poängterades att det gäller att kunna identifiera och fokusera på 

det positiva i handledningen för studerande som behöver särskilt stöd.  

 
Eller om man inte har fått rätt gjort en fågelholk så betyder det inte att du har gjort det dåligt. Det är 

bara vissa saker som har gått snett och det är väldigt viktigt att få de här att förstå att även om 

produkten kanske inte blev bra så har de gjort väldigt mycket bra saker som vi ska fokusera på, sen ska 

vi också ta reda på var gick det snett? Och på så sätt liksom få Anna med på nytt att, att hon har gjort 

väldigt mycket bra men en sak for lite snett och på så sätt få lite tydligare bild av att hon har faktiskt 

presterat. 
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Engagemang, ansvar och resurs(brist) 

PHs roll och uppgifter lyfts fram i så gott som alla fokusgrupper. I de fokusgrupper där det 

inte ingår lärare diskuteras den varierande kvaliteten på den handledning som erbjuds 

studerande. En del av PHna antas sakna det engagemang som behövs för uppgiften och 

skulle kanske helst avstå från uppdraget.  

Man skulle kanske behöva göra det här PH-skapet lite också som mera attraktivt och fortbilda PHna 

och det här, det är klart det att nu har vi kanske den situationen att alla klasser behöver en PH och så 

finns inte det folk att ta och så blir det någon som hamnar på det som kanske egentligen inte vill ha 

det heller. Och så då gör man det lite så där på sidan om kanske då. Inte blir det ju optimalt för någon 

inte, om det är så. 

Flera av de lärare som fungerar som PH uttrycker dock en frustration över att 

förväntningarna och arbetsbördan är stor medan resurserna är för knappt tilltagna och att 

den administrativa bördan ökat. I utdraget nedan berättar en yrkeslärare som fungerar som 

PH handledningen gällande dels studerandes val inom den egna branschen men även 

något som kan tolkas som mera allmänmänskliga utmaningar eller problem   

R1: Studiehandledning på vår sida är egentligen, det ökar hela tiden. Det är det de handlar om, man 

ska styra inom branschen åt vilket håll, vilken väg ska du välja och inne i studiehandledningen kommer 

massor med, jag vet inte, det är som olika, behov som man, studerande, problem som dyker upp, och 

jag tycker vår del i den här studiehandelningen blir alltid större. Jag vet inte om jag har rätt eller inte.  

R2: Jag tycker att som du säger, de blir mera och mera tycker jag att ta hand om studier 

R1: Jag menar vi skulle ju skriva i PUKen om de rör på sig om de hostar eller något, jag menar allting 

ska finnas nedskrivet någonstans  

R2: Ja och förutom PUKen så ska du också komma ihåg kontaktloggen, i slutet av dan får du ägna dig 

åt att fylla i alla blanketter  

 

Handledningen under studierna innefattar bland annat de val som görs av valbara studier. 

För att kunna stödja studerande behövs en viss insikt i såväl studerandes styrkor som 

utmaningar. Rent konkret innebär den stora arbetsbördan som PH beskriver att de kanske 

inte hinner samtala med studerande på den nivå som en god handledning skulle förutsätta 

och till och med ger felaktiga råd i och med att de inte känner den studerande tillräckligt 

väl. Diskussioner om felval bland studerande som valt valbara ämnen tillsammans med sin 

PH förekom i två av grupperna 

Så har jag till exempel haft en studerande som har haft specialundervisning i engelska. Så av nån 

anledning så vi hade gjort den här valbara valen med personliga handledaren så hade de valt engelska 

som valbar. För den personliga handledaren visste inte hur svårt den här personen hade haft i engelska. 

Så sen då den kursen börja på, så det här märkte de ju ganska fort att det här nä, inte kommer de på 

det viset att lyckas nå, att kraven på den här kursen är ganska höga att, du får gå till studiehandledaren 

och fundera. Att finns det någon annan valbar kurs som skulle vara lika intressant och där det skulle 

vara lättare att nå målen. Och vi hittade ju då den annan kurs som, så gjorde vi ett omval.  

Även studerandes engagemang och ansvar under studierna diskuterades i grupperna. I flera 

grupper talas om studerande som inte vill ta emot stöd fast det skulle behövas. En kategori 

studerande som befinner sig i spektrets andra ända är studerande som upplevs vilja ha för 

mycket stöd, som ” har tappat den där förmågan att vilja lite själv, att försöka själv eftersom 

de fått så mycket stöd under den tidigare skolgången och så har de den där inställningen 
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att de inte kan och de ska ha specialundervisning, för att komma vidare”. Lärarnas inställning 

till att stödja studerande verkar i hög grad påverkas av studerandes egen attityd till 

studierna. Om studerande upplevs vara engagerad, ha intresse och vilja att studera samt 

vara beredd att ta emot det stöd som erbjuds ifall stöd behövs så går det i allmänhet väl i 

studierna.  

Däremot så, brukar säga att jag har inte sett en enda studerande som har börjat på det här, som 

skulle vilja bli [nämner viss grundexamen], som inte har blivit det. Att om man faktiskt vill göra det här 

så då kommer det, så då har det alltid lyckats, däremot så har jag nog haft flera som överhuvudtaget 

inte har varit intresserade så det har inte lyckats.  

 

…att har de intresse så har man nog alltid energi och en vilja att hjälpa dem. Har de inte intresse så blir 

det alltid direkt svårare. Vi har nog haft många i min avdelning som har haft olika typer av särskilt stöd.  

 

c) Handledning och stöd för fortsatta studier/arbete efter studierna  

En samstämmighet gällande handledning i slutskedet av studierna finns mellan de olika 

fokusgrupperna i att väl genomtänkta och lämpliga LiA-platser är det kanske mest centrala 

i  att stöda studerandes väg ut i arbetslivet. Här har PH eller de lärare som är involverade i 

studerandes LiA en nyckelposition 

R1: Så här är nog lärarens engagemang i just att hitta rätt platser, hitta rätt arbetsuppgifter som är 

kanske a och o för Anna.  

R2: Ja det håller jag med, men ibland är det faktiskt så att vi inte rår på det här arbetslivet hur vi än 

söker, men absolut har det en betydelse men jag kanske inte håller med att det är a och o, men kanske 

a till d eller någonting. 

 

Då tycker jag igen att vi har varit duktiga på [nämner viss bransch] att ge treorna riktigt personlig 

handledning i vart de ska söka sig på den där sista LiA och vad de ska passa som, vilket företag de 

passar till. Och det har vi haft vissa sådana success stories faktiskt genom åren, att det har blivit riktigt 

bra. De har blivit som superduktiga arbetare då, på det där stället där de varit på sista LiA.  

 

Även om studerandes sista LiA-plats är central betonas även vikten av alla de LiA-platser en 

studerande hinner pröva på under studierna och betydelsen av att studerande verkligen 

sköter dessa under hela utbildningen, både med tanke på sin egen sysselsättning och för 

branschens skull.  

Inom de här yrkesämnena och när de ska ut på LiA, så är det, vi pratar oss sönder på det här min 

kollega och jag. Att de får inte förstöra de här LiA-platserna för sig själva och inte för vår bransch. Att 

det här om man far dit och missköter sig så i vårt lilla [ort] så ha man stängt en dörr för sig själv. Och 

det förstår kanske inte en sextonåring alltid. Att hur viktigt det är att sköta de här LiA platserna och visa 

att man kan, att man gör bra ifrån sig där. Så det är otroligt viktigt, men att de ser inte den där 

kopplingen med att de kanske får jobb där sen, utan det är mest att sådär, det där var ett tråkigt ställe, 

inte vill jag jobb där. 

Förutom PH fyller studiehandledaren en viktig funktion i handledningen i slutskedet av 

studierna. Ett system där studiehandledarna skulle ha möjlighet att träffa alla avgående 

studerande individuellt diskuteras i en grupp. Möjligheten att söka till vidarestudier eller 

studier inom en annan bransch för studerande i behov av SS omdiskuteras i ett fåtal av 
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grupperna. Denna möjlighet verkar alltså anses vara ett mera ovanligt alternativt för denna 

studerandekategori. I de fall som studier efter avslutad yrkesutbildning diskuteras 

poängteras studiehandledarnas roll för i att stödja studerande i ansökningsprocessen.  

Det där så framhäver jag nog jättemycket, att far till studiehandledaren så hjälper de dig att söka in. För 

att just nån som har haft stora svårigheter så upplever det nog säker svårt att hur gör man, vad är det 

för blanketter. var ska man fylla i, och hur, var ska man på inträdesförhör, det är nog mycket. Så där 

behöver de den här individuella hjälpen, och där tycker jag att studiehandledaren är mycket bättre på 

det för hon vet de här skolorna. 

Överlag verkar det i fokusgrupperna finnas en stor tilltro till att studerande som behöver SS 

hittar en arbetsplats. Statistiken om att denna studerandekategori skulle ha svårare att 

placera sig på arbetsmarknaden än andra ifrågasätts i majoriteten av grupperna. Om 

ytterligare stöd och handledning ändå skulle behövas i slutskedet av studierna så finns hos 

yrkesutbilare också möjlighet till stöd av personalen från studerandeservice och en särskild 

koordinator. I en grupp lyfts ”mellanregistret” däremot fram som en riskgrupp. 

 

Men om vi märker att det här, det kommer att blir jättesvårt så då har vi förmånen att ha [nämner 

koordinator] som kommer och stöder i den här, att hitta en arbetsplats eller att hitta en väg in att börja 

med arbets-, att man får en arbetsträning eller en arbetsprövning  eller nånting. Och som leder till ett 

jobb längre fram. Jag tror största risken är får det här mellanregistret, de som inte är jätteduktiga och 

de som inte har så svårt att heller, att man märker att de här måste vi jobba med jättehårt för att de 

ska hitta en arbetsplats. 

I två av grupperna betonas alldeles särskilt att vägen ut i arbetslivet är ett långsiktigt arbete 

som handlar om att under studiernas gång identifiera studerandes styrkor och bygga vidare 

på dem. Ett arbete som kan ske i samarbete och med stöd av flera olika av yrkesutbildarens 

stödfunktioner. I denna process antas också självförtroendet öka, något som är centralt för 

att studerande ska våga ta steget ut i arbetslivet.  

Nå jag tänker på det sättet att vi borde liksom få reda på Annas styrkor och liksom satsa på det och på 

så sätt få in henne i arbetslivet. Hennes styrka borde vi liksom på något sätt lokalisera och liksom kunna 

arbeta vidare på.... 

 …vad Anna har erbjudits under studiernas gång, med tanke på hennes framtida karriär, så då är det 

nog lite, det är ju en mix av alla de där stödfunktionerna. Både med studiehandledning, att där riktiga 

kurser, att har man då ett specialintresse eller ett kunnande som i branschen att man liksom fokuserar 

kanske lite mera på det. Väljer såna kurser och kollar lite var finns styrkorna och var finns möjligheterna, 

och var finns jobbena. Visst i slutändan och så handledningen i slutskedet försöker ju ph:na ganska 

långt också rikta de här liorna till arbetsplatser som man vet har behov av arbetskraft och där det finns 

goda chanser att de ska kunna få ett jobb.  

Det är ingen skillnad hur duktigt du är men har du inget självförtroende så då blir det inte någonting 

heller 
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5. Sammanfattande diskussion och slutsatser  
I det följande sammanfattas och diskuteras de presenterade resultaten. Därtill presenteras 

möjliga utvecklingsförslag. Vi utgår från våra forskningsfrågor, men har även valt att 

diskutera en del utdrag från fokusgruppsdiskussionerna som inte direkt sorterar under 

studiens resultat i de fall vi tror att detta kan vara av betydelse med tanke på 

utbildningsanordnarens utvecklingsarbete.  

Från undervisning till handledning – en riktning utan vägvisare? 

I fokusgruppernas diskussioner om skillnaden mellan handledning och undervisning tar 

fokusgrupperna hjälp av en traditionell beskrivning av undervisning för att tydligt kunna 

synliggöra skillnaderna. Beskrivningarna varierar mellan undervisning som 

föreläsningsliknande faktaförmedling till undervisning som opersonlig monolog. 

Beskrivningarna av handledning är ganska kongruenta. Det handlar om en aktiv process, 

där studerande deltar (jfr reflekterande handledning) och handledaren försöker visa en 

lyhördhet gentemot studerandes egen vilja och behov. Även om detta sätt att diskutera 

handledning är det dominerande så framkommer även ett annat synsätt på handledning i 

diskussionerna. Det handlar om en typ av handledning där den handledde förväntas och 

tillåts vara passiv för att främst bara ”puffas på” eller ”tas i handen” för att göra rätt saker på 

rätt sätt (jfr mästare-lärlingsmodellen). Handledning är ett stort område som inkluderar 

många olika handledningsformer och perspektiv så dessa skilda sätt att förstå handledning 

är förväntade. Det som kan medföra utmaningar för utbildningsanordnarens praktiska 

verksamhet är när samma begrepp används med olika innebörd. Detta framkom även i 

fokusgruppsdiskussionerna i och med att det fanns vitt skilda åsikter om huruvida 

utbildningsanordnaren satsar på handledning eller ej. Resultaten tyder på att den upplevda 

bristen på studerandenära personalresurser utgör hinder för fungerande 

handledningsinsatser.  

I resultaten framkom två synsätt på handledning och undervisning. Dels är det frågan om 

två sidor av samma sak, dels är det skilda världar. I någon grupp betonades att ett stort 

skifte ägt rum inom yrkesutbildningen under de senaste åren, i en annan att inget ändrats.  

En tolkning av de vitt skilda åsikterna har sin grund i att yrkesutbildningens uppdrag och 

lärarens roll ändrats över tid. Förändringar på systemnivå har bidragit till en rollförvirring – 

hur ska läraren handleda den studerande till att bli en aktiv, självstyrande studerande med 

arbetsmarknadsrelevans? Invanda undervisnings- och handledningsmodeller utmanas och 

de personer i vilkas arbetsuppgifter handledning ingår behöver sannolikt resurser och stöd 

för handledningsuppdraget. 

I en av fokusgruppen är diskuterades att (traditionell) undervisning innehåller ett större 

inslag av makt än handledning. Den franska sociologen Foucault (2003) delar upp makt i 

olika former baserat på bakomliggande rationalitet, målsättning och uttrycksform. En form 
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av makt är den pastorala makten. I våra relationer till andra människor, som vi på ett eller 

annat sätt uppfattar som utsatta, känner vi ofta en omsorg. En lärare, handledare eller 

kurator kan ha en  stor vilja att hjälpa, stödja och handleda sina studerande till ett bättre liv. 

Den pastorala makten en god makt som handlar om en omsorg om individen. Den arbetar 

med mjuka mekanismer, till exempel handledning, med målsättningen att leda den 

handledde i riktning mot välmående hälsa och ett gott liv. Det oaktat är detta alltså frågan 

om en maktform enligt Foucault, som styr i detta fall den handledde i en viss riktning enligt 

handledarens uppfattning om ett gott liv. I fokusgruppsdiskussionerna märktes en värme 

och en omsorg om de studerande och även en frustration i de fall studerande inte vill ta 

emot handledningen. Detta är naturligtvis i första hand någonting synnerligen positivt men 

det är ändå viktigt med en medvetenhet om att det goda liv som handledaren ser som 

studerandes bästa inte alltid behöver motsvara individens egna önskemål.  

Yrkesskicklighet och bildning – kan de förenas? 

I de flesta av fokusgrupperna poängterades att det är svårt att göra en skillnad på det som 

studiens forskare kallar för lagens tudelade syfte, dvs rätt till undervisning och handledning 

som gör det möjligt att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet (YSoK) 

och stöd och handledning i studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade 

människor och samhällsmedlemmar (GHB). I flera fokusgrupper framkom att gällande 

studerande med stora stödbehov, så kallade “svaga” studerande, sattes fokus på att i första 

hand möta GHB-uppdraget. Detta tankesätt utgår givetvis från vad som anses vara bäst för 

en studerande, en slags omsorgsideologi. Frågan är dock om denna syn är förenlig med 

tidigare forskningsresultat. En del studier tyder på att förväntningarna och kraven på 

elever/studerande som erhåller omfattande specialundervisning eller 

specialklassundervisning sänks och att dessa elever/studerande även har lägre ambitioner. 

Sådana resultat fann såväl Markussen (2004) som Myklebust (2007) som jämförde 

studerande inom norsk yrkesutbildning som erhöll specialundervisning i specialklass kontra 

ordinär undervisningsgrupp. Forskningen gällande inlärningsmässiga resultat hos elever 

som får omfattande specialundervisning inom den ordinära undervisningen eller i 

specialklass är emellertid inte entydig. I en finländsk studie från grundläggande utbildning 

(Hienonen, Hotulainen & Jahnukainen, 2020) fanns inga skillnader gällande 

kunskapsmässiga prestationer hos elever i specialklass när prestationerna jämfördes med 

prestationer bland elever med motsvarande svårigheter i ordinär undervisning. Dessa 

resultat tyder således på att reguljära undervisningsmiljöer är lika bra som särskilda 

undervisningsgrupper för elever med omfattande specialpedagogiska behov. Lägger man 

dessutom till värdefrågor såsom delaktighet och inkludering framstår reguljära 

lärandemiljöer som förstahandsalternativ. Det är naturligtvis viktigt att, oberoende av 

utbildningsform och stödbehov alltid sträva efter att möta studerandes rätt till undervisning 

och handledning så att de i enlighet med sina individuella förutsättningar kan utveckla även 

en god förmåga inom  YSoK. 
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I grupperna fanns långt en överenstämmelse gällande vad yrkesskicklighet och kunnande 

innebär och hur det uppnås. Det handlar om god undervisning och handledning. Även om 

dessa begrepp inte är precisa, det vill säga god undervisning kan betyda olika saker för olika 

personer, så verkade detta ändå vara relativt oproblematiskt. GHB beskrevs i en del grupper 

som ett ”svårt” och ”stort” uppdrag. I någon grupp frågade forskarna vad GHB egentligen 

innebär. I en grupp likställdes GHB med YSoK. Det vill säga att vara en god, harmonisk och 

bildad människa innebär att klara sin examen och sedan kunna placera sig i arbetslivet. 

Eftersom en fråga om hur GHB definieras inte ingick i det stimulusmaterial som 

fokusgrupperna utgick från kan inga vidaregående slutsatser dras, men det verkar vara ett 

område som innefattar många olika synsätt och definitioner. Likaså är arbetssätten att nå 

GHB varierande. Räcker det med att som personal vara en god förebild för GHB eller behövs 

ett aktivt arbete för detta och i så fall vilken typ av arbete? I fokusgruppsdiskussionen 

framkom många goda förslag, vilket kunde utgöra en god grund för en diskussion av vad 

GHB egentligen innebär och hur personalen hos utbildningsanordnaren kan arbeta med 

detta.  

Gällande utmaningarna med de två uppdragen (YSoK och GHB) fanns särskilt i grupperna 

med yrkeslärare/PH starkt kritiska röster till reella möjligheter att förverkliga dessa. Till och 

med begrepp som ”lagbrott” förekom. Lärarna beskriver en stor frustration över att 

förutsättningarna för att klarar det dubbla uppdraget helt enkelt är för dåliga. Det handlar 

långt om resursbrist som lärarna bemöter efter bästa förmåga men ändå på ett sätt som de 

enligt beskrivningarna inte verkar uppleva som tillfredsställande. En effekt som framkommer 

i diskussionen är att de studerande som behöver ss är de stora förlorar 

 

I en fokusgruppsdiskussion riskerar alltid en viss diskurs att bli dominerade beroende på 

gruppens drivande personlighet och gruppkonstellation. Vi kan som forskare därför inte 

göra anspråk på att de beskrivningar som framkommer i våra data är en objektiv beskrivning 

av verkligheten. Vi vill ändå lyfta fram allvaret i beskrivningarna som vi tolkar som lärares 

upplevelser av att de förväntas utföra ett omöjligt uppdrag. Vi upplever en tydlig diskrepans 

mellan särskilt yrkeslärarnas/PHs beskrivna arbetssätt och hur de skulle önska att arbeta. Tre 

olika lärarkategorier finns representerade i studiens data, GEM-lärare, speciallärare och 

yrkeslärare/PH. Gällande stöd och handledning för studerande som behöver SS kan GEM-

lärarna hänvisa till speciallärarna som en resurs som direkt går in och stöder studerande i 

de ämnen som GEM-lärarna undervisar. I yrkeslärarnas beskrivningar framkom en avsaknad 

av sådan personal. I diskussionerna hänvisades flera gånger till hur man arbetade förr när 

det t.ex. fanns fler handledare/yrkesmän och specialyrkeslärare inom den egna branschen. 

Handledarna/yrkesmännen kunde fungera som ”speciallärare” i de praktiska ämnena. I 

diskussionerna framkom också en otrygghet med att undervisa stora grupper i verkstad på 

egen hand samt att detta resulterar i sämre kvalitet på undervisningen. En PH beskrev även 

upplevelsen av att PUK inte leder någon vart, inga konkreta resurser tillkommer 

yrkesämnena fast en studerande har behov av SS. I egenskap av PH beskrev även 

yrkeslärarna en ökad arbetsbörda. I de andra grupperna (ej läraruppdrag) betonades PHs 

ansvar i att göra PUK tillsammans med studerande, att se till att de trivs i sin grupp, att stödja 



31 
 

i att hitta goda LiA-platser för att sedan möjliggöra steget ut i arbetslivet. Sammantaget kan 

det handla om ett ganska omfattande stöd- och handledningsuppdrag under en 

studerandes hela utbildning, som vilar på PHs axlar, särskilt om studerande behöver SS.   
 

Studerande som behöver särskilt stöd – vilka är de och hur ska de stödas? 

 

En fråga som direkt ställdes till fokusgrupperna handlade om eventuella särskilda 

handledningsbehov bland studerande som behöver SS med tanke på yrkesutbildningens 

två syften (YSoK och GHB). Åsikterna varierade mellan de olika fokusgrupperna gällande om  

särskilt stöd verkligen behövs gällande GHB-uppdraget vilket delvis kan antas ha en grund 

i hur kategorin studerande som behöver SS definieras. I en fokusgrupp fanns en stark 

fokusering på studerande med läs- och skriv svårigheter, som en kategori studerande som 

behöver SS, i en annan grupp omtalades studerande utan direkta inlärningssvårigheter men 

som inte fick studieuppgifter gjorda. Lag om yrkesutbildning (2017) medger en vid  tolkning 

av vem som kan behöva särskilt stöd i och med att ”annan orsak” kan anges som grund. I 

lagen framhålls även att stödet kan innebära ett stöd i ”lärande” eller ”studier”. Även 

forskningsresultat stöder en vid tolkningen (Björk-Åman, 2013; Holm et al., 2018; Grinblat & 

Rosenbaum, 2016). En kategorisering av studerande med stödbehov är knappast 

ändamålsenlig, eftersom stödbehov kan definieras olika och variera över tid, ta sig olika 

uttryck i olika kontexter och i någon mening vara socialt konstruerade. Eftersom en vid 

tolkning av vem som behöver särskilt stöd är möjligt behövs även en vid tolkning av 

lämpliga, individuellt planerade stödinsatser. Behov av särskilt stöd beror även på hur särskilt 

stöd definieras. I en grupp ifrågasattes om det verkligen är frågan om ”särskilt stöd” eller 

bara ”vanligt stöd och handledning”. Att dra en gräns mellan dessa två är givetvis svårt men 

en diskussion om detta kan vara värt att föra. 

 

I diskussionerna framkom beskrivningar av relativt omfattande system för kartläggning av 

nya studerande. I de grupper som arbetar mera studerandenära framkommer ändå en 

osäkerhet gällande systemen. Finns det förhandsinformation? Var finns den? För vem är den 

tillgänglig? Stort fokus sätts i systemet på att PH ska ta del av informationen men dessa PHn 

verkar inte helt på det klara med var förhandsinformationen finns. De har istället en del egna 

system för att kartlägga. Med tanke på att mycket tid och resurs och engagemang sätts på 

att samla förhandsinformation är det givetvis viktigt att denna verkligen når alla som 

behöver den. Här verkar t.ex. GEM-lärare och handledare/yrkesmän vara en bortglömd 

personalkategori. Om informationen ändå når PH så blev det ändå oklart vad PH förväntas 

göra med denna. Två av de PHn som ingick i studien beskrev att de baserat på 

förhandsinformation prioriterade tidiga individuella samtal med de studerande som kan 

antas behöva SS. Ett sådant tillvägagångssätt beskrevs som fruktbart eftersom PH då fick en 

tidig individuell kontakt med den studerande. I diskussionerna om förhandsinformation 

framkom även vitt skilda åsikter om nyttan med denna information. En del lärare ville inte 

ta del av den och andra tyckte den var givande för deras arbete. Personal som direkt arbetar 
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med särskilt stöd beskrev att informationen fyller en funktion i deras arbete men att den 

behöver kompletteras med att lyssna till den studerande och lära känna denne.  

I samtliga fokusgrupper framkom ett engagemang att stöda och handleda studerande som 

behöver SS i lärande och studier. Icke-undervisande personal beskriver tydligt alla system 

som finns och hur de samarbetar för att på bästa sätt stödja och handleda studerande. 

Undervisande personal beskriver såväl fungerande arbetssätt som utmaningar. Gällande 

stöd och handledning under studiernas gång finns två yrkeskategorier som vi önskar lyfta 

fram eftersom vi tror att detta kan vara relevant med tanke på utbildningsanordnarens 

interna utvecklingsarbete. Den ena gruppen är speciallärarna. De betonas starkt av GEM-

lärarna som centrala i arbetet med stöd och handledning för studerande som behöver SS. 

I flera andra grupper nämns de enbart i förbifarten. Baserat på denna studies resultat 

föreslås att dessa lärares kompetens tydligare lyfts fram hos utbildningsanordnaren, inte 

enbart som en resurs inom GEM utan så att de verkligen är de ”spindlar i nätet” som är en 

vanlig beskrivning av speciallärarnas yrkesroll. Utgående från ett studerandeperspektiv kan 

vi anta att de fyller en viktig funktion, men utgående från det data vi nu analyserat verkar 

de inte ha en tydlig position i utbildningsanordnarens system för stöd och handledning utan 

främst betraktas som undervisande personal. En central del av speciallärares yrkesroll i 

modern skola borde vara den handledande (se t.ex. Pirttimaa & Hirvonen, 2012; Sundqvist 

& Ström, 2015) vilket innebär en indirekt stödform där specialläraren handleder övriga lärare 

att förverkliga en god undervisning i den heterogena gruppen.   

Att stöda studerande – planering, systematik och gemensamt åtagande 

Enligt Utbildningsstyrelsen direktiv ska den lärare som arbetar med särskilt stöd planera 

stödet tillsammans med övriga lärare. I våra data framkom inte hur denna planering går till. 

Stort fokus sattes på den inledande kartläggningen och att PH gör PUK. Det kan hända att 

den gemensamma planeringen av stödet är välfungerande och att vi helt enkelt inte ställde 

sådana frågor att det fanns anledning att beskriva denna process. Ett annat sätt att tolka 

saken är att det som inte omtalas inte är relevant. Eventuellt är denna gemensamma 

planering alltså en icke-fråga hos utbildningsanordnaren. I sådant fall skulle vi 

rekommendera att den lyfts fram och att planering och förverkligande av stöd i större 

utsträckning verkligen blir en gemensam aktivitet lärare emellan. En central fråga gällande 

det stöd och den handledning som speciallärarna står för i GEM-ämnen är om detta stöd 

inte i större  utsträckning skulle kunna ordnas med hjälp av till exempel differentieringen av 

undervisning och material så att speciallärarnas kompetens frigörs för utökat att samarbete 

och nätverkande kring den studerande.  

Bland de stödåtgärder som Utbildningsstyrelsen listar är den första att ”läraren som arbetar 

med särskilt stöd ger den studerande stöd i att lära sig nya saker”. I de fall specialläraren ger 

direkt stöd ska alltså studerandes lärande sättas i fokus inte enbart de ”uppgifter” som lärare 

förväntar att de ska lämna in för att få godkänd kurs. Baserat på studiens data kan vi ana en 
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”uppgifts-centrering” framom en lärandefokusering i undervisningen även om detta 

egentligen ligger utanför denna studies undersökningsområde. Vi väljer dock att lyfta fram 

saken eftersom vi anser detta som särskilt väsentligt med tanke på studerande som behöver 

SS. Om uppgifterna ligger utanför deras proximala (närmaste) utvecklingszon och utförs 

med stor handledning av lärare/speciallärare behöver aktiviteten överhuvudtaget inte 

generera något lärande hos studerande vilket innebär att stödet skjuter förbi 

Utbildningsstyrelsens målsättning om att ge studerande ”stöd i att  lära sig nya saker”. Vi vill 

återigen lyfta fram behovet av skräddarsydda och koordinerade stödinsatser som bidrar till 

att de studerande som är i behov av SS når målen med avseende på YSoK och GHB. Detta 

innebär också att utbildningsanordnaren bör skapa modeller för det specialpedagogiska 

stödet som passar yrkesutbildningen. Enligt Pirttimaa och Hirvonen (2012) har 

specialpedagogikens modeller hos yrkesutbildningens anordnare ofta direkt kopierats från 

grundläggande utbildningens arbetssätt. Dessa modeller är kanske inte de bäst lämpade 

enligt forskarna, som bland annat betonar att en tydlig integrering av speciallärarnas arbete 

som en integrerad del av det multiprofessionella stödsystemet inom yrkesutbildningen vore 

viktigt.  

Den andra yrkeskategorin som vi önskar lyfta fram är handledarna/yrkesmännen. Vid deras 

fokusgruppdiskussion framfördes väldigt goda insikter i stöd av studerande både vad gäller 

YSoK och GHB. Det handlade till exempel om hur de arbetar kartläggande i början av 

studierna och under studiernas gång stöder studerandes självförtroende och 

yrkesskicklighet med tanke på att studerande ska kunna placera sig i arbetslivet. Yrkeslärarna 

lyfte fram handledarna som om ett stort stöd i den praktiska delen av yrkesämnen men 

handledarna verkar ändå inte har någon officiell roll i stöd och handledning för studerande 

som behöver ss. De omtalades exempelvis inte i någon av grupperna som inte direkt arbetar 

med studerande. Vi hoppas att utbildningsanordnaren inser vilken enorm resurs denna 

personal är och tydligt betonar att de har ett viktigt uppdrag i stöd för studerande som 

behöver SS.   

  

Studiens begränsningar och konklusion 

Såsom tidigare konstaterats är data som genereras genom fokusgruppdiskussioner ingen 

objektiv sanning. Fokusgrupperna bidrar med sina synsätt och perspektiv, som utgör en bild 

av verkligheten. Gruppdynamiken i en fokusgrupp kan också variera och påverka det som 

diskuteras. Det är alltså möjligt att andra datainsamlingsmetoder skulle ha gett andra 

resultat. Vi tror ändå att vi tack vare den breda representationen har lyckats fånga några av 

utbildningsanordnaren styrkor och utvecklingsbehov. Vi vill också påpeka att de tolkningar 

vi gjort och de slutsatser som vi som forskare dragit är våra egna.  

Sammanfattningsvis har vi genom denna studie fått intrycket att utbildningsanordnaren är 

en kreativ, innovativ och utvecklingsbenägen utbildningsanordnare. Det finns goda system 

hos utbildningsanordnaren men vi anar också en systemstyrning som kanske inte alltid är 
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till fördel med tanke studerandes lärandeprocesser och personalens möjlighet stödja 

studerande på det sätt de uppfattar som det bästa. Vi är övertygade om att genom att 

kombinera de bästa bitarna: personalens stora engagemang och goda system kan 

utbildningsanordnaren skapa en utbildning som beaktar varje studerandes 

utvecklingsmöjligheter och behov. För att utveckla arbete med stöd och handledning för 

studerande som behöver SS vill vi sammanfattningsvis föreslå:  

- En gemensam diskussion och ett förtydligande av definition och innehåll i centrala 

begrepp så som handledning, särskilt stöd samt studerande som behöver SS 

- En gemensam diskussion och positionering gällande vad SS innebär och relationen 

till de två syftena (YSoK samt GHB) 

- Fortbildning för handledande personal gällande metoder för handledande samtal 

- Ett större stöd för yrkeslärare/PH i stöd och handledning för med studerande som 

behöver SS 

- Ett synliggörande av speciallärarnas kompetens och utvecklade arbetssätt med 

särskilt fokus på nya samarbetsformer och utökade närverk.  

- En klarare betoning på handledare/yrkesmännens viktiga arbete med studerande 

som behöver SS 

 

Vi vill avslutningsvis tacka utbildningsanordnaren ledning som gav oss förtroendet att utföra 

denna studie inom den egna organisationen. Vi vill förstås också rikta ett stort tack till alla 

som givit viktiga bidrag till vår studie i och med sitt deltagande i fokusgruppsdiskussionerna.  
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