
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, lärande och kommunikation i 
arbetsplatsförlagt lärande 

En fenomenologisk studie av handledares och andraspråkselevers 
upplevelser   

Marie Josefsson & Mia André 

2017 
 

Uppsats 15 hp 
Svenska som andraspråk 61-90 hp 

                 

       Handledare: Ulrika Serrander 
                                                       Examinator:Helena Wistrand  



 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammandrag  
 

Syftet med föreliggande studie är att skapa en bild av den potential för tillägnande av språk 

och kunskap som finns inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) i vård och omsorg. Vi vill 

undersöka hur handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med 

språk och lärande inom ramen för apl samt identifiera de strategier handledare använder för 

att bidra till en utveckling av språket jäms med övrigt lärande. Studien genomfördes med 

djupintervjuer av två informantgrupper; tio handledare och tretton andraspråkselever. I vårt 

resultat framkom olika exempel på hur handledning organiseras, planeras och genomförs. Vi 

kunde, ur både elev- och handledarperspektiv, identifiera olika strategier för hur 

handledning utformas men även hur olika kommunikationsstrategier fungerar som verktyg i 

arbetet med att förstå och göra sig förstådd. Det framkom bland annat att 

andraspråkseleverna upplevde skillnader mellan icke utbildade och utbildade handledare. 

Det framkom även att elever och handledare har en samsyn kring vad bra handledning 

innebär. När det gäller medvetenhet om hur man kan arbeta med språket i det 

arbetsplatsförlagda lärandet skiljer sig informantgrupperna åt. Handledarna ger en nyanserad 

bild av språkutvecklande arbetssätt medan andraspråkseleverna inte tycks medvetna om att 

och hur ett sådant arbete sker. En slutsats är att samarbete och samplanering mellan 

arbetsplats och skola är viktigt och att som apl-plats samarbeta med ett fåtal 

utbildningsaktörer/skolor kan vara en väg till bra resultat. Vid analys av våra djupintervjuer 

ser vi exempel på hur ett aktivt språkutvecklande arbete bedrivs ute i de i undersökningen 

ingående verksamheterna. 
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Förord 
 
Arbetet med vår studie bygger på ett nära samarbete mellan oss författare. Vi har båda, på 

olika sätt, varit engagerade i samtliga delar. Det den ena författat har den andra korrekturläst 

och kontrollerat mot källorna. Inlednings- och bakgrundskapitlen har författats gemensamt. 

Mia har haft huvudansvaret för arbetet med intervjuer, utskrifter av dessa samt 

sammanställning av resultatet gällande handledarnas perspektiv, medan Marie har ansvarat 

för detsamma gällande de i studien ingående andraspråkselevernas perspektiv. 

Metodavsnittet har vi skrivit tillsammans men de delar som specifikt berört intervjuer med 

handledare har skrivits av Mia medan Marie formulerat dem som specifikt berört 

andraspråkseleverna. Detsamma gäller resultat och analyskapitlet samt diskussionen. Dock 

har vi båda varit in och kontinuerligt korrigerat varandra i skrivandet och tänkt till kring alla 

delar. Eftersom vi genomfört själva skrivarbetet i Google Docs har vi hela tiden kunnat följa 

vad den andra skrivit och haft möjlighet att kommentera, ställa frågor till varandra och ge 

förslag på ändringar.  
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1. Inledning 

 

Denna studie fokuserar på handledning av andraspråkselever i arbetsplatsförlagt lärande i vård- 

och omsorg. Då vi själva varit verksamma som lärare i svenska som andraspråk på olika vård- 

och omsorgsutbildningar, samt inom olika former av yrkesinriktade SFI-utbildningar, finns ett 

intresse för att förstå hur relationen mellan teori och praktik fungerar på denna typ av 

utbildning. Vi har blivit varse den viktiga roll handledarna ute på arbetsplatserna spelar för 

elevernas möjligheter till språkinlärning. Vår erfarenhet är att utbildningsanordnare och andra 

aktörer inte alltid tycks vara medvetna om just handledarnas viktiga roll i handledningen av 

andraspråkselever och att det ofta saknas kunskap om hur man kan verka för bättre 

förutsättningar för språkutvecklande handledning. Enligt det sociokulturella perspektivet 

skapas lärande då vi använder språket. En undervisning med betoning på socialt samspel och 

interaktion hjälper den som lär med kunskapsinhämtningen (Dysthe, 1996). Att få en god och 

strukturerad handledning vad gäller språk och lärande är av stor betydelse för 

andraspråkseleven. Att både lära sig ett nytt språk och samtidigt inhämta kunskap på detta 

andraspråk ställer dock andraspråksinläraren inför en dubbel uppgift där måluppfyllelsen ibland 

blir svår att nå. Det finns därför anledning att lyfta fram relevanta faktorer, varav det viktiga 

samspelet mellan andraspråkseleven och handledaren är en avgörande sådan, och reflektera 

över möjligheter och förutsättningar till utveckling när det gäller språk och lärande i det 

arbetsplatsförlagda lärandet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att skapa en bild av den potential för tillägnande av språk och 

kunskap som finns i arbetsplatsförlagt lärande (apl) i vård och omsorg. Vi vill undersöka hur 

handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med språk och lärande 

inom ramen för apl samt identifiera de strategier handledare uppger sig använda för att bidra till 

en utveckling av språket jäms med övrigt lärande. Vi vill även identifiera de strategier 

andraspråkselever uppger att de använder för att kommunicera med andra på apl-platsen.  Med 

utgångspunkt i detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur beskriver de två informantgrupperna sina upplevelser av apl och handledning med 

avseende på språk, lärande och kommunikation? 

2.  Vilka lärande- och kommunikationsstrategier identifierar de två informantgrupperna som 

viktiga i arbetet med att utveckla språk och lärande i det arbetsplatsförlagda lärandet? 

3. Hur beskriver andraspråkseleverna interaktionen med handledare, övrig personal och 

vårdtagare i det arbetsplatsförlagda lärandet? 
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2. Bakgrund 

 

Vårt land står mitt uppe i stora förändringar vad gäller pensionsavgångar och ett ökat behov av 

personal inom vård och omsorg och därmed en rad utmaningar när det gäller att stärka 

kompetensförsörjningen men även att höja kompetensen i branschen (Sjösvärd, 2016). År 2015 

var 19 procent av de som arbetade som vård- och omsorgspersonal utrikes födda. Av samtliga 

sysselsatta inom vård- och omsorg bedöms 41% av de inrikes födda ha adekvat utbildning för 

vård- och omsorgsarbete medan denna andel bland utrikes födda ligger på 33% (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). I och med det ökade söktrycket från personer med svenska som 

andraspråk har elevgruppernas sammansättning på vård- och omsorgsutbildningarna förändrats. 

År 2011 var cirka 30 % av de studerande inom vuxenutbildningens vård- och 

omsorgsutbildningar utrikes födda (Skolverket, 2015b).   

 

Bristen på samverkan mellan olika aktörer i samhället kring integrering av utlandsfödda i vård- 

och omsorgsbranschen är stor. Även samverkan mellan utbildningen i svenska för invandrare 

och yrkesprogrammen, samt dessas koppling till arbetslivet, är ofta bristfällig. Samtidigt ställer 

integreringen av nysvenskar i samhälls- och arbetsliv stora krav på utbildningsanordnare med 

ansvar för utbildning av personal till bland annat vård- och omsorgsyrken (Sjösvärd, 2016). 

 

Inom hälso- och sjukvården är det avgörande för patientsäkerheten att läkare, sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal förstår varandra och vårdtagarna samt att man till exempel i en kritisk 

situation kan kommunicera tillräckligt bra på svenska. Efter en förändring i 

patientsäkerhetsförordningen 2016 krävs numera att all hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetar i Sverige har kunskaper i svenska, danska eller norska (Socialstyrelsen, 2016). 

Arbetsgivaren ansvarar för att all hälso- och sjukvårdspersonal har den kompetens som krävs 

för att tillgodose patientsäkerheten. För att arbeta som undersköterska krävs, till skillnad från 

de flesta andra yrken inom hälso- och sjukvård, ingen legitimation varför arbetsgivaren avgör 

om man som undersköterska har rätt kompetens och tillräckligt god språkförmåga 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

2.1 Arbetsplatsförlagt lärande 

En viktig del av vård- och omsorgsutbildningen utgörs av arbetsplatsförlagt lärande (apl) vilket 

innebär lärande på ett program som delvis genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför 

skolan. Apl praktiseras bland annat på gymnasieskolans tolv nationella yrkesprogram, 

däribland vård- och omsorgsprogrammet (Gymnasieförordningen 2010:2039, 1 kap. 3 §).  

 

Skolan ansvarar för att elever får lämpliga handledare, att apl sker på arbetsplatser där 

möjlighet till lärande finns samt att såväl elever som handledare är väl förberedda inför apl-

tiden. Stora krav ställs på handledarna, vilka oftast är undersköterskor, och som i en del fall 

saknar såväl handledarutbildning som möjlighet att avstå från handledaruppdraget. Enligt 

Skolverket (2015a) har handledaren i uppdrag att utöver att introducera apl-eleven på 

arbetsplatsen, stötta eleven i tillägnandet av såväl yrkeskunskaper som i skapandet av en 

yrkesidentitet. Läraren ansvarar för helhetsbedömning och betygsättning där utgångspunkten 

för bedömningen är kunskapskraven. Tillsammans med handledaren ska ansvarig lärare planera 
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för vad som ska läras, hur bedömningen av lärandet ska genomföras och återkopplas mellan 

handledare, elev och lärare (Skolverket, 2016). 

 

Inom vuxenutbildningens yrkesinriktade utbildningar avgör rektor om och i vilken omfattning 

delar av utbildningen ska ske i arbetsplatsförlagt lärande. I övrigt gäller även här att skolan 

ansvarar för planering, utvärdering och bedömning av apl samt för kvalitet på såväl apl-plats 

som handledning (Förordningen för vuxenutbildningen 2011:1108, 2 kap. §26–28). 
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3. Teoretisk ansats  

  

Vårt arbete baseras på en undersökning med syfte att synliggöra möjligheten att arbeta 

språkutvecklande i ett socialt sammanhang, på arbetsplatsen, varför ett sociokulturellt 

perspektiv antas som utgångspunkt. Enligt det sociokulturella perspektivet tillägnar sig 

människor språk och kunskap genom att delta i och interagera på olika sätt, i olika sociala 

sammanhang, i situationer där möjlighet ges att pröva kunskaper, samtala om och reflektera 

över språket och världen (Säljö, 2012). Handledare på apl-platsen utgör enligt ett 

sociokulturellt synsätt viktiga nycklar till andraspråkselevers förståelse av världen då de i 

handledningen av och interaktionen med eleverna sätter ord på världen och på andra sätt stöttar 

eleven i dennes lärande utifrån behov och förutsättningar. 

 

Den grundläggande uppfattningen inom det sociokulturella perspektivet är att den sociala 

gruppen, den gemenskap som individen är en del av, är själva utgångspunkten för lärande. 

Lärprocesser har både en inre och en yttre sida, det vill säga individuella mentala processer och 

samspelsprocesser mellan individ och omgivning. De båda sidorna är beroende av varandra och 

ett komplext samspel mellan individ och grupp, kognition och kultur, tanke och språk, 

kommunikation och innehåll, pågår ständigt. Teori och praktik anses, enligt perspektivet, vara 

ömsesidigt beroende. Lärande kan inte studeras som ett isolerat fenomen eller enbart som 

mentala aktiviteter hos en individ. Man bör se på hela kontexten för att förstå vad som främjar 

eller hämmar lärande. Alla individer är förankrade i en kultur och i en gemenskap som påverkar 

individens tankar och handlande. Individen påverkas även av alla de relationer som skapas 

genom interaktionen med andra (Dysthe, 2003). Människans relation till omvärlden är 

mångfacetterad. Inom samma samhälle och kultur kan man ofta finna stora skillnader i sätt att 

mediera verkligheten; kulturella normer och antaganden är ofta underförstådda och det är just 

här svårigheter och missförstånd kan uppstå även om skillnaderna är subtila (Säljö, 2000).  

 

”Språkliga yttringar är en form av social handling. I många praktiska utbildningar står konkreta 

handlingar i centrum för inlärningsaktiviteterna, men även där är reflektionen betydelsefull: att 

sätta ord på vad man gör och varför man gör det.” (Säljö, 2000:10) Språk och kommunikation 

utgör själva förbindelseledet mellan individuella mentala processer och sociala läraktiviteter. 

Vi bör därför, enligt Dysthe (2003), studera den språkliga kommunikationen vid 

inlärningssituationerna.  

 

Både fysiska och intellektuella redskap medierar verkligheten för oss människor men det 

viktigaste medierande redskapet är språket. Med mediering menar Säljö (2000) att vi hanterar 

vår omvärld med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 

sociala praktiker. Dessa redskap är våra sociokulturella resurser. Med hjälp av språket kan vi 

kommunicera med vår omvärld och genom kommunikation med andra blir vi delaktiga och 

förmår samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter. I alla aktiviteter är språkliga 

redskap nödvändiga resurser. Språkligt buren kunskap används såväl vid intellektuell 

problemlösning som vid praktisk handling. 
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Vi befinner oss ständigt i utveckling och förändring. Vygotsky (2001) definierar utveckling och 

lärande genom ZPD, zone of proximal development. Den närmaste utvecklingszonen innebär 

området mellan det som en individ kan klara av på egen hand och det individen klarar av med 

hjälp av stöttning från en mer kunnig. Då eleven inte inte längre är i behov av stöttning når hen 

en ny utvecklingsnivå. Den sociokulturella modellen för hur kunskaps- och färdighetstradering 

fungerar är enligt Säljö (2000) en aktiv och dynamisk process där vi stegvis genomgår ett antal 

faser. I första fasen saknas förtrogenhet med redskapet och hur det fungerar. I nästa fas kan 

man med god handledning använda redskapet, för att i den tredje och sista fasen på egen hand 

klara att använda redskapet eller färdigheten (a.a:124). 
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4. Forskningsbakgrund 

 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning kring teori vid studiet av språk och lärande 

samt relevanta undersökningar och forskningsprojekt. 

 

4.1 Andraspråksinlärning 

Andraspråksforskningen är ett ungt forskningsfält som kom igång först under 1960-talet. 

Behaviorismen var sedan 1920-talet den ledande psykologiska inlärningsteorin men under 

1960-talet skedde ett paradigmskifte och man studerade inlärningsprocesserna istället för 

resultatet. Man intresserade sig mer för vilka mekanismer som var inblandade vid inlärandet av 

ett nytt språk. Ett statiskt tänkande kring andraspråksinlärningen ersattes av en ny syn på 

inlärarspråket som ett dynamiskt system i process, förändring och utveckling (Abrahamsson, 

2009). Tack vare den empiriskt baserade språkforskningen som tog fart under 1970-talet så 

kunde man fastslå att barns och vuxnas andraspråksinlärning följer samma utvecklingsfaser och 

samma utvecklingsgång oavsett målspråket. Andraspråksinlärningens utvecklingsfaser är också 

lika förstaspråksinlärningens utvecklingsgång (Abrahamsson, 2009). 

 

Andraspråksinlärare oavsett social bakgrund, utbildning och modersmål tenderar att lära sig 

målspråkets regler och strukturer i samma ordning och de går även igenom samma 

utvecklingssekvenser. Tempot och hur långt en individ når i sin utveckling varierar dock. 

Andraspråkstalare påverkas i lärandesituationer lättare än förstaspråkstalare av 

psykolingvistiska faktorer som situationell kontext, stressfaktorer, humör och hälsa 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2004). De sociala och psykologiska kompensationsfaktorerna 

ökar också i betydelse med stigande ålder för start av andraspråksinlärning (a.a). En mängd 

individuella, psykologiska, biologiska och sociala faktorer såsom utbildningsbakgrund, 

erfarenheter och studiekultur i hemmet påverkar andraspråksinlärningen. Olika 

personlighetsdrag kan också ha inverkan då man lär sig ett andraspråk; utåtriktade personer har 

lättare att våga kommunicera, jämfört med inåtvända inlärare. Graden av självkänsla, ängslan, 

att våga ta risker, empatisk förmåga samt tolerans för tvetydigheter är andra faktorer som spelar 

in. Självkänsla, synen på sig själv och självförtroende har en vida betydelse för identitet och 

språkutveckling. Språk, identitet och samhörighet med andra är nära förknippade med varandra 

och viktiga funktioner i identitetsskapandet (Abrahamsson, 2009). 

 

4.2 Språk i praktiska lärandesituationer    

Processen att lära sig ett språk är inte linjär. Språket utvecklas, parallellt med annan kunskap, i 

de olika sammanhang där det används genom att man får stöttning i att bygga på kunskaper och 

förmågor som man redan har. Eftersom varje individ är unik, med sin egen bakgrund, sina egna 

unika erfarenheter och förmågor ser även språkinlärningsprocessen olika ut för olika individer 

(Gibbons, 2006). För andraspråkstalare, som flyttat från ett annat land till vårt, blir uppgiften att 

lära sig andraspråket än mer komplex då denne förutom själva språket måste lära sig att förstå 

och anpassa sig till en ny kultur med normer och regler som kan skilja sig avsevärt från den i 

hemlandet.  
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Enligt det sociokulturella perspektivet skapas lärande genom språket och undervisning med 

betoning på socialt samspel och interaktion hjälper den som lär med kunskapsinhämtningen. 

Information blir kunskap då den lärande integrerat den i egna befintliga kunskapsstrukturer, 

vilket sker via språket. Att både lära ett nytt språk och samtidig kunskapsinhämtning på ett 

andraspråk gör att andraspråksinläraren ställs inför en dubbel uppgift (Dysthe, 1996). 

 

Då man ingår i en verksamhet lär man sig successivt att förstå, delta i och utföra olika 

arbetsmoment. Genom att få stöd av andra, exempelvis handledare, genom att imitera och 

pröva på olika uppgifter utvecklas ens olika förmågor såsom att genomföra olika 

arbetsuppgifter, men även att kommunicera i och om verksamheten på ett successivt allt mer 

ändamålsenligt sätt samt på ett med tiden mer ändamålsenligt språk. Utöver rent praktiskt 

genomförande av uppgifter och kommunikation omfattar lärande även att bygga upp en 

förståelse av och förmåga att anpassa sig till och agera på ett lämpligt sätt utifrån en 

verksamhets normer och regler (Carlgren, 2011). 

 

4.2.1 Kommunikationsstrategier som hjälpmedel för att förstå och göra sig 

förstådd 

I en undersökning av Helena Andersson (2009) intervjuades och observerades ett antal 

andraspråkselever anställda på ett sjukhus i Sverige. Det är, enligt Andersson, vanligt att 

andraspråkstalare undviker att delta i informella samtal av social karaktär på arbetsplatsen 

eftersom de upplever att de inte har tillräckliga språkliga och kulturella kunskaper. Praktiska 

arbetsuppgifter ställer dock sällan till några problem på grund av att personen är 

andraspråkstalare. Flertalet av deltagarna i Anderssons undersökning hade genomgått en 

utbildning i vårdinriktad yrkessvenska och upplevde att denna utbildning hjälpt dem mycket 

med yrkesspråket men informanterna uppgav att det skulle ha varit bra med utbildning i 

kulturmöten och i att träna på olika samtalssituationer innan man påbörjat sin anställning 

(Andersson, 2009). 

 

När vi kommunicerar använder vi olika strategier för att förstå och göra oss förstådda. 

Användandet av olika kommunikationsstrategier i kombination med andra kommunikativa 

faktorer påverkar, enligt Andersson, invandrares integration på arbetsplatsen på ett positivt sätt. 

Att andraspråkstalare använder sig av olika kommunikationsstrategier ses som ett tecken på att 

det finns en vilja att kommunicera och förstå varandra. Andraspråkstalare kan dessutom ofta 

behöva använda fler strategier än förstaspråkstalare för att göra sig förstådda och förstå. 

Deltagarna i Anderssons undersökning var överlag medvetna om vilka strategier de använde för 

att lösa problem knutna till kommunikationen. De bad talare upprepa, förtydliga och förklara 

ord, begrepp eller fraser när de inte förstod. För att själva bli förstådda använde de sig av 

upprepningar, omformuleringar, lån från andra språk, kroppsspråk och ibland även skrift för att 

förtydliga vad de menade. I de observationer som gjordes kunde man se ytterligare ett antal 

strategier som intervjudeltagarna inte medvetet berättade om som till exempel att korrigera sitt 

eget tal, pausa för att vinna tid och försöka hitta ord, använda tomma ord såsom exempelvis 

ordet grej, då man inte kunde det exakta ordet för något. Andersson (2009) menar att det, ur ett 

inlärarperspektiv, kan: 
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vara intressant att se på kommunikationsstrategier ur ett medvetandeperspektiv. Om 

kommunikationsstrategier aktivt lärs ut till andraspråkstalare kan de ge dem verktyg att 

klara olika samtalssituationer bättre även då språkkunskaperna inte riktigt räcker. 

Samtidigt kan det ge dem mod att pröva andra vägar istället för att ge upp eller att inte 

försöka alls. (Andersson, 2009:226)  

 

 

4.2.2 Andraspråkstalares möjligheter till muntlig interaktion i arbetet 

Søgaard-Sørensens & Holmens (2004) undersökning vilken fokuserade på möjligheter och 

svårigheter som möter andraspråkstalare på olika arbetsplatser visar att inlärning av nya 

fackord och -uttryck på olika arbetsplatser främst sker i den aktuella situationen där de 

används. Det är också i dessa situationer som kollegor uppger sig kunna stötta 

andraspråkstalares språkinlärning genom att ta upp och förklara nya ord. I de fall samtal kring 

arbetet blandas med privat tal blir det ofta svårt för andraspråkstalaren att hänga med. Likaså 

blir det ofta svårt för andraspråkstalare att förstå om inte tal och praktisk handling har en direkt 

koppling. Felaktig intonation kan dessutom göra det svårt för andraspråkstalaren att själv göra 

sig förstådd. Ett annat problem är att andraspråkstalare ofta uttrycker att de förstått även om de 

i praktiken inte gjort det (Søgaard-Sørensens & Holmens, 2004). 

Att lära sig det sociala samtalsspråket på arbetsplatsen är inte alltid det andraspråkstalare 

prioriterar. Istället fokuserar man i första hand på att lära sig förstå fackspråket och att göra ett 

bra arbete för att trygga en framtid på arbetsplatsen. Ansträngningen att aktivt lära sig språket 

och bättre ingå i språkgemenskapen skjuts därför ofta på framtiden: 

 

Fra flygtninge og indvandreres synspunkt går vejen til en fast stilling gennem det 

konkrete arbejde. De er derfor ofte fokuseret på at udføre arbejdet godt, herunder at lære 

det fagsprog, der er nødvendigt. Først senere, eventuelt som fastansatte tillader de sig at 

bruge kræfter på den sociale small-talk kollegerne imellem og begynder at sætte krav til 

kollegerne eller tiltage sig taleretten på mere offensive måder. (Søgaard-Sørensens & 

Holmens, 2004:13) 

 

 

4.2.3 Språkpraktik – en möjlighet till interaktion och lärande?  

Handledning av andraspråkselever på arbetsplatser är ett relativt sparsamt utforskat område. En 

undersökning gällande sfi-elever i språkpraktik av Karin Sandwall (2013) visar att det inte 

finns några tydliga tecken på att studier i svenska i kombination med praktik skulle vara någon 

garanti för snabbare utveckling av andraspråkselevers språk eller en snabbare väg för dem till 

arbete. Dock kan kombinationen av studier i svenska och praktik ses som en ”potential för 

långsiktig språkutveckling som kan främja målet om aktivt deltagande i samhälls- och 

arbetsliv.” (Sandwall, 2013:229) När vi deltar i samtal får vi möjlighet att förhandla om språket 

genom upprepningar och återkoppling, vilket startar en process som, på lång eller kort sikt, kan 

leda till en utveckling av andraspråket. 

 

Interaktionen på praktikplatserna i Sandwalls undersökning bestod huvudsakligen av 

transaktionella samtal i form av instruktioner och frågor som rörde arbetet. Eleverna 

interagerade mest med sina handledare och i de fall det skedde med andra arbetskamrater så var 
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det oftast arbetskamraten som stod för pratet. Samtal fördes i allmänhet kring det arbete som 

utfördes här och nu och var inte relationella eller inriktade på språkträning. Tillgången på 

potentiellt medierande resurser som kroppsspråk, fysisk miljö och rutiner medförde att 

praktikanterna på olika sätt kunde läsa av situationen och inte i någon större omfattning 

behövde förhandla verbalt för att förstå och fungera på arbetsplatsen. Såväl praktikanter och 

handledare som övriga anställda, prioriterade de för verksamheten uppsatta målen och att det 

fanns en kontinuitet i arbetet. Praktikanterna fick ofta utföra rutinmässiga, enkla uppgifter som 

de förväntades klara av. De kunde därför relativt tidigt arbeta självständigt trots begränsad 

språknivå, vilket ledde till att behov sällan fanns av instruktioner och interaktion. Handledarna 

gav, enligt Sandwall, andraspråkseleverna mindre språkligt krävande arbetsuppgifter för att på 

så vis skydda dem från tillkortakommanden som kunde uppstå på grund av språket men också 

för att handledarna själva och övriga arbetskamrater ofta var osäkra på hur de skulle hantera 

språksvårigheterna. Svårigheterna att få praktikplatser medförde därtill att praktiksamordnarna 

inte vågade ställa för stora krav på tid för samtal med eleverna och variation i det arbete dessa 

deltog i. Man ville helt enkelt inte riskera att förlora de praktikplatser man hade tillgång till 

(Sandwall, 2013). 

 

Skolornas utbildning i yrkessvenska baseras, enligt Sandwall, ofta på antaganden om vad som 

behövs i yrkeslivet och fokuserar ofta på inlärning av yrkesspecifika ord och begrepp, vilket 

inte kan anses vara tillräckligt effektivt med tanke på bland annat det faktum att interaktionen 

på praktikplatserna i hög grad består i utnyttjandet av medierande resurser i omgivningen. Man 

bör därför, i undervisningen i svenska, föra fler diskussioner om olika inlärningsstrategier såväl 

i klassrummet som utanför samt även använda mer autentiskt material i undervisningen i 

svenska (Sandwall, 2013). 

 

  



 

10 

 

5. Metod 

 

I vår studie antas ett fenomenologiskt förhållningssätt där vi med hjälp av djupintervjuer 

försöker få svar på våra frågeställningar. Enligt Kvale & Brinkmann (2009:42) är fenomenologi 

i kvalitativa studier generellt ”en term som pekar på ett intresse att förstå sociala fenomen 

utifrån aktörernas perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem”. Det som är 

relevant att studera är den verklighet som informanterna i undersökningen beskriver. Genom 

intervjuerna skapas en bild av den subjektiva verklighet informanterna upplever och 

beskriver samt vilka variationer vi kan skönja i form av likheter och skillnader i deras 

berättelser. Johansson (2011) avfärdar många forskares kritiska inställning till kvalitativ 

forskning då dessa menar att det inte är den objektiva verkligheten som studeras utan enbart 

sociala konstruktioner. Han hävdar istället att fenomenologin studerar verkliga fenomen som 

existerar hos människor eller ter sig som egenskaper vilka man därför kan diskutera, göra 

hypoteser kring samt uttala sig om huruvida de är sanna eller falska. Att få kunskap om hur 

verkligheten ser ut görs inte enbart genom att studera mätbara fysiska ting (Johansson, 2011). 

Vi ser ett värde i att belysa likheter men även kontraster och variationer som framträtt genom 

intervjuerna. 

 

5.1 Urval   

För urvalet av respondenter till undersökningen ställdes vissa kriterier upp. Handledarna ska 

inneha rollen som handledare för andraspråkselever på en arbetsplats inom vård och omsorg. 

Eleverna ska vara registrerade och aktivt studerande på vård- och omsorgsutbildningen samt ha 

varit ute i arbetsplatsförlagt lärande (apl) i minst fyra veckor under utbildningstiden. Eleverna 

ska ha svenska som sitt andraspråk. Det totala antalet handledare uppgick till tio och det totala 

antalet elever till tretton. 

 

5.2 Metodval                                                   

För undersökningen samlades data in från handledare och andraspråkselever genom 

semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer finns möjligheter för 

respondenterna att relativt fritt berätta utifrån de frågor eller teman som tas upp. Forskaren 

utgår från en intervjuguide men har möjlighet att ställa följdfrågor för att uppmuntra 

respondenterna att förtydliga och utveckla sina resonemang. Forskaren kan också välja att 

lägga till, ta bort eller omformulera frågor beroende på hur undersökningen utvecklar sig 

(Repstad, 2007). Esaiasson et al. (2007) framhåller att validiteten i intervjufrågorna enbart är 

hög om de motsvarar syftet med studien samt att reliabiliteten är hög om felsvar och sporadiska 

fel kan undvikas under genomförandet och bearbetningen av materialet. För en ökad validitet i 

svaren från djupintervjuerna utformades vår intervjuguide utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

I individbaserade intervjuer ökar enligt Repstad (2007) chansen att få genuina svar i och med 

att påverkan från gruppen inte styr själva intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2010) 

skriver om interkulturella skillnader: ”Svårigheter att känna igen olikheter i språkbruk, gester 

och kulturella normer kan också uppstå inom en forskares egen kultur när han [sic] gör 
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intervjuer tvärs över kön och generationer eller samhällsklasser och religioner” (a.a:60). Som 

forskare bör man därför vara medveten om sådana skillnader. På olika arbetsplatser finns olika 

yrkeskulturer, olika grupperingar och subgrupperingar som kan påverka genomförandet och 

resultatet av en undersökning. Vid intervjuerna bör man därför vara förberedd på att olika 

bakgrundsfaktorer kan påverka de svar man får. Respondenternas attityder till och personliga 

erfarenheter av flerspråkighet på arbetsplatsen och privat kan variera. Det kan finnas 

grupperingar i personalgruppen på en arbetsplats vilka kan påverka respondenternas vilja att 

uttrycka sig fritt i en gruppintervju med kollegor. Med tanke på att ämnet för undersökningen är 

handledning av andraspråkselever valde vi att genomföra individbaserade intervjuer med 

handledarna för att på så sätt undvika att en del respondenter eventuellt inte skulle vilja 

framföra sina åsikter i grupp. 

 

Den ursprungliga planen var att göra gruppintervjuer med andraspråkseleverna. Av olika 

anledningar valde vi ändå att även genomföra intervjuer individuellt med två andraspråkselever 

vilka inte hade möjlighet att delta i gruppintervjuerna men ändå uttryckte en önskan om att få 

bli intervjuade. Resterande två intervjuer genomfördes i form av två fokusgruppsintervjuer. 

Fördelarna med gruppbaserade intervjuer är att de kan vara tidsbesparande, bli mer naturligt 

dynamiska som samtal samt att fler personer får ge sin syn på frågorna. Risken är att inte alla i 

gruppen får samma talutrymme och att samtalet begränsas till av gruppen accepterade 

synpunkter. Däremot bör inte ämnet för vår undersökning och gruppintervjun i sig medföra 

några begränsningar vad gäller vilja att uttrycka sina åsikter. Kvale och Brinkmann (2010:166) 

skriver: ”Målet för fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras eller 

finna lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga”. Eleverna i denna 

studie har olika erfarenheter av handledning i apl och det finns inga bättre eller sämre svar på 

de frågor som diskuterades. Intervjuerna genomfördes inte heller i direkt anslutning till apl-

platserna eller apl-perioderna, varmed förhoppningen var att eleverna skulle känna sig fria att 

ge uttryck för sina tankar, känslor och åsikter kring den handledning de fått ta del av hittills 

under sin utbildning. Bedömningen var således att gruppintervjuer i detta fall skapar bättre 

förutsättningar för eleverna att själva och med hjälp av klasskamrater få fram det de vill 

uttrycka och därmed även ger forskaren bättre möjligheter att genom följdfrågor och i gruppen 

utvecklade resonemang förstå företeelser på djupet. 

 

Att intervjua personer från en annan kultur än den egna ställer krav på forskarens förmåga att 

kommunicera över kulturgränserna, vara lyhörd och förstå att frågor, gester och kroppsspråk 

kan tolkas olika beroende på vilken kultur informanten kommer ifrån. Såväl intervjuaren som 

informanten påverkas i intervjusituationen och i tolkningen av materialet av de kulturella 

erfarenheter de har med sig (Kvale & Brinkmann, 2010). I de aktuella gruppintervjuerna deltog 

informanter från ett flertal olika kulturer, vilket ställer än större krav på forskarens förmåga att 

närma sig på ett bra sätt och ställa tydligt formulerade frågor för att minimera risken att dessa 

kan tolkas på olika sätt. Krav ställs också på forskaren att inte enbart tolka orden som sägs utan 

även hur dessa sägs. 
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5.3 Förberedelser 

För att hitta lämpliga informanter till undersökningen kontaktades dels apl-samordnare och 

enhetschefer vid ett sjukhem och ett äldreboende i en kommun i Sverige, dels rektor och lärare 

vid vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning i en annan svensk kommun. Kontakten 

skedde inledningsvis per telefon och e-post varefter e-post skickades till var och en av apl-

samordnarna alternativt enhetscheferna med förfrågan om deltagande inklusive information om 

undersökningens syfte, hur denna skulle genomföras, beräknad tidsåtgång samt att intervjuerna 

skulle spelas in och varför. Samma information delades, efter kontakt med rektor, personligen 

ut till lärare och andraspråkselever på vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning i en 

annan kommun. Deltagarna skrev under ett medgivande där anonymitet garanterades och 

information gavs om att undersökningen bara skulle användas för forskning (se bilaga 3). 

 

Efter att vi fått godkänt att genomföra intervjuerna ställde apl-samordnare eller enhetschefer 

själva upp som kontaktpersoner för vidare kontakt med lämpliga handledare på olika 

arbetsplatser/avdelningar. Lärare vid vuxenutbildningen hjälpte till med att arrangera ett möte 

med elever. Förfrågan om deltagande samt information om undersökningen delades ut till 

elever i tre klasser (se bilaga 4). Eftersom eleverna inte har svenska som förstaspråk gavs 

informationen även muntligt av forskaren som själv deltog i samband med att den skriftliga 

informationen delades ut. Eleverna fick därefter anmäla intresse till sin lärare, alternativt direkt 

till intervjuaren, om att delta i en intervju. 

 

Som underlag för intervjuerna konstruerades intervjuguider med bakgrundsfrågor och 

huvudfrågor. Bakgrundsfrågorna rörde exempelvis hur länge handledare arbetat inom sitt yrke, 

hur länge de varit handledare, om de fått utbildning i att handleda, hur länge eleverna studerat 

svenska, hur länge de bott i Sverige (se bilagorna 1 och 2). Eftersom undersökningen omfattar 

två olika informantgrupper skapades en intervjuguide för handledare (bilaga 1) och en annan 

för andraspråkselever (bilaga 2). 

 

5.4 Genomförande av studie 

I det följande redogörs för genomförandet av de individbaserade intervjuerna med handledare 

inom vård och omsorg samt de gruppbaserade intervjuerna med andraspråkselever.  

 

5.4.1 Intervjuer med handledare inom vård och omsorg  

Intervjuerna med handledarna i undersökningen genomfördes på respektive handledares 

arbetsplats. Eftersom informanterna i förväg fått information om tema och syfte för 

undersökningen var alla förberedda. Innan intervjun påbörjades informerades informanterna om 

att materialet behandlades varsamt och enbart användes för det avsedda syftet, att de kunde ta 

tillbaka sitt medgivande samt att deras namn fingerades i studien. Samtliga villkor för 

deltagandet i studien grundade sig i ett resonemang om god sed utifrån Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer om: samtycke, konfidentialitet, användbarhet och information 

(a.a.). Platsen för intervjuerna valdes efter vad informanterna föredrog samt att intervjuerna 

kunde genomföras ostört. Intervjuerna genomfördes under en period på fyra veckor och varje 

intervju tog 30 – 50 minuter att genomföra. Den upprättade intervjuguiden användes som 

underlag för intervjuerna och följdfrågor ställdes om det fanns behov av förtydligande eller för 
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att få respondenterna att utveckla sitt resonemang. Eftersom frågorna var öppna kunde de 

intervjuade resonera relativt fritt kring dem. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 

inspelningsapplikation på mobiltelefonen. Att intervjuerna spelades in gav forskaren möjlighet 

till bättre utrymme för att vid lämpliga tillfällen flika in med följdfrågor samt att fokusera mer 

på vad som hände i själva intervjusituationen  

 

5.4.2 Intervjuer med andraspråkselever vid vård- och omsorgsutbildning 

Intervjuerna med andraspråkseleverna genomfördes under en period på fyra veckor. 

Fokusgruppintervjuerna samt en av de individbaserade intervjuerna genomfördes på elevernas 

skola medan en av de individbaserade intervjuerna genomfördes på annan plats utanför skolan.  

I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) informerades även de 

deltagande andraspråkseleverna inför intervjuerna om att materialet skulle behandlas varsamt 

och enbart användas för forskningsändamål, att informanternas namn skulle avidentifieras samt 

att det var helt frivilligt att delta. Intervjuerna tog 40 – 90 minuter att genomföra. 

Utgångspunkten var intervjuguiden vilken utökades med följdfrågor då detta blev aktuellt. 

Vissa stödanteckningar fördes under intervjuerna som även, i likhet med intervjuerna med 

handledarna, spelades in. Att intervjuerna spelas in ger forskaren möjlighet att bättre observera 

själva intervjusituationen, se kroppsspråk, miner och andra icke-verbala uttryck samt även ett 

bättre utrymme för att vid lämpliga tillfällen flika in följdfrågor. En av de individbaserade 

intervjuerna spelades dock inte in. Istället fördes minnesanteckningar under samtalets gång. 

 

5.4.3 Transkribering av intervjuerna  

Intervjuerna med informanterna transkriberades. I transkriptionen ersattes handledarnas namn 

med siffror enligt principen: ’handledare 1’, handledare 2’ osv. för att på så vis skydda 

informanternas identitet. Elevernas namn avidentifierades på samma sätt genom att ersätta 

elevens namn med en siffra: ’Elev 1’, ’Elev 2’ osv. De delar av intervjuerna som ansågs viktiga 

för resultatredovisningen skrevs ned ordagrant medan mindre viktiga delar såsom småprat och 

inledande information refererades kort. Enligt Repstad (2007) är det möjligt att enbart göra en 

ordagrann transkription av de delar av intervjuerna som är viktiga för själva rapporten medan 

man nöjer sig med att kortfattat referera mindre viktiga samtalssekvenser. Den enskilda intervju 

med en andraspråkselev vilken inte spelades in, sammanfattades direkt efter intervjun, med 

hjälp av de minnesanteckningar som förts under samtalets gång. 

 

5.5 Studiens kvalitet, validitet och reliabilitet 

Eftersom vi bor på olika orter valde vi, av avståndsmässiga skäl, att dela upp intervjuerna så att 

en av oss genomförde intervjuerna med handledare medan den andra fokuserade på intervjuer 

med andraspråkselever. Ett gott skäl till att genomföra intervjuerna på två skilda orter är att 

varken handledare eller apl-elever på så vis kan identifiera varandra. Vid intervjuerna följdes 

intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2) vilka vi konstruerat gemensamt.  

 

En nackdel med att intervjuer, som i vår studie, genomförs dels av olika intervjuare och 

dessutom på olika orter är att var och en av oss bara fått en inblick i det sammanhang i vilka 

intervjuerna med vår respektive informantgrupp genomfördes. Såväl informanter som 

intervjuare påverkas av den situation och de omgivningar där intervjuerna genomförs liksom av 
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de intryck man får vid besök i dessa olika verksamheter. Viss bakgrundsinformation som var 

och en av oss fått, utanför själva intervjusituationerna, i kontakter med apl-platser och skola 

kan eventuellt ha påverkat våra tolkningar av vissa intervjusvar. 

 

I kvalitativa intervjuer är forskaren en del av intervjusituationen och påverkar denna och 

därmed också resultatet på olika sätt. Även om samma frågor ställdes till samtliga informanter, 

finns risken att vissa frågor kan ha tolkats på olika sätt, samt att vissa följdfrågor kan ha haft en 

styrande verkan. Vid intervjuer finns också en viss risk att informanten försöker ge de svar hen 

tror att forskaren vill ha. Eftersom informationen inför intervjuerna betonade att informantens 

egna åsikter och erfarenheter var viktiga för forskaren att ta del av, bör de flesta svaren ändå 

kunna betraktas som genuina.  

 

Även vid utskrift av intervjuer i skriftlig form finns ett visst mått av tolkning ur forskarens 

perspektiv med (Kvale & Brinkmann, 2010). Valet att enbart referera vissa delar av intervjun, 

vilka ansågs viktiga för resultatredovisningen, kan möjligen ha medfört att viss information 

förbisetts. Dock kunde vi som intervjuare återgå till att lyssna ett flertal gånger på inspelningen 

vilket torde ha reducerat en sådan risk. När det gäller den enskilda elevintervju som inte 

spelades in sammanfattades svaren skriftligt direkt efter intervjun med hjälp av de 

minnesanteckningar som förts, för att på så vis minska risken att alltför mycket information 

skulle glömmas bort. Risken finns dock att små detaljer, som vid inspelning skulle ha kunnat 

snappas upp i efterhand, förbisetts i denna intervju. 

 

Vi tror att det faktum att vi är två som genomfört undersökningen och gemensamt läst och 

bearbetat materialet, kan ha hjälpt oss att hitta en balans och förhålla oss mer objektivt till de 

svar vi fått än om hela arbetet skulle ha gjorts av en och samma person. I läsandet av varandras 

intervjuutskrifter kunde vi se det hela ur ett annat perspektiv och ibland upptäcka sådant som 

den av oss som gjort och skrivit ned intervjuerna inte tänkt på. 

 

Syftet med studien är att undersöka handledares och andraspråkselevers tankar och resonemang 

kring handledning och lärandesituationer i apl. Resultatet av vår undersökning är inte 

generaliserbart eller representativt för gruppen undersköterskor som handleder apl-elever inom 

vård och omsorgsutbildningen på gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasial 

lärlingsutbildning och kommunal vuxenutbildning då endast tio handledare har intervjuats. Inte 

heller är resultatet generaliserbart eller representativt för gruppen andraspråkselever inom vård 

och omsorgsutbildningen eftersom endast tretton apl-elever har intervjuats. 

Andraspråkseleverna är dessutom samtliga andraspråkselever inom vuxenutbildningens vård- 

och omsorgsutbildning varför inga andraspråkselever ur gymnasieskolans vård- och 

omsorgsprogram finns representerade. Även om det inte är möjligt att genom vår undersökning 

dra några generella slutsatser så finner vi ett stort värde i att analysera och förstå de exempel 

våra informanter delar med sig av såsom de stickprov från verkligheten dessa utgör.  Vi anser 

därför att ett ändamålsenligt resultat knutet till syfte och frågeställningar har kunnat 

sammanställas och diskuteras i vår studie.  
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6. Resultat och analys 
 

I följande kapitel redovisas resultatet från intervjuerna i enlighet med studiens syfte. Vid 

genomläsning av de transkriberade intervjuerna framträdde vissa för vårt syfte relevanta 

underteman för hur de två informantgrupperna beskriver handledning, vilka strategier de 

identifierar i arbetet med att utveckla språk och lärande i apl samt vilka strategier och andra 

faktorer de upplever som viktiga i handledningen. 

 

Eftersom vår studie är fenomenologisk till sin natur har vi valt att redovisa svaren från 

respektive informantgrupp på lite olika sätt, med fokus på delvis olika aspekter, beroende på de 

olika perspektiven respektive respondentgrupp ger uttryck för i sina svar. Under arbetet med 

bearbetning av intervjuresultatet insåg vi dessutom att våra respektive informantgrupper 

representerar flera relativt olika apl-verksamheter, utan koppling till varandras verksamheter, 

varför en enkel jämförelse av deras svar på vissa frågor blev svår och ibland direkt omöjlig att 

göra. Vi har därför valt att i såväl presentationen av resultaten som i diskussionen analysera 

resultaten enskilt för respektive informantgrupp och därefter, i slutdiskussionen, jämföra 

relevanta aspekter kring det som de båda informantgrupperna lyfter fram. Vi kan dock inte 

jämföra de svar vi fått från handledare och andraspråkselever utan att ta hänsyn till den 

bakgrundsinformation som framkom kring organisationen av handledning på de apl-platser som 

handledarna representerar. Handledarna representerar två olika arbetsplatser i en och samma 

kommun och vid dessa apl-platser finns en mycket god planering och samverkan mellan apl-

plats och specifikt utvalda skolor. En av arbetsplatserna har valt att samarbeta med endast två 

skolor vilket bygger på många års erfarenhet kring mottagande av apl-elever. Det finns även 

andra aspekter av organiseringen av apl vid de apl-platser som handledarna i undersökningen 

representerar (se avsnitt 6.2.1) vilket man vid tolkningen av resultaten av denna studie därför 

bör vara medveten om. De andraspråkselever som ingår i undersökningen representerar elever 

vid vuxenutbildningen i en annan kommun i Sverige och har gjort sitt arbetsplatsförlagda 

lärande på flera olika, sinsemellan oberoende, arbetsplatser i två olika kommuner. Om Apl-

platserna i dessa kommuner har något riktat samarbete med specifika skolor har vi inga 

uppgifter om men av elevernas berättelser har vi förstått att elever från samma klass blivit 

anvisade apl-platser på vitt skilda arbetsplatser, varför vi fått intrycket av att såväl organisation 

som genomförande kan skilja sig mycket åt beroende på den aktuella apl-platsens organisation 

och engagemang när det gäller handledningen. 

 

6.1 Resultat handledare 

I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna gjorda med handledare på apl-platser. 

 

6.1.1 Presentation av handledare 

De tio handledare som har intervjuats arbetar på två arbetsplatser, ett äldreboende och ett 

sjukhem. Alla är utbildade undersköterskor och har arbetat inom sitt yrke i 10–35 år samt varit 

handledare i 4–15 år. Apl-eleverna de handlett har varit både modersmålstalande och 

andraspråkstalande. Under de senaste åren har antalet andraspråkstalande apl-elever övervägt. 

Hälften av de tillfrågade handledarna är själva flerspråkiga. Samtliga förutom två av 

informanterna har genomgått en handledarutbildning. Handledarutbildning sker under arbetstid 
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och på arbetsgivarens initiativ och personalen tillfrågas om de vill deltaga. Att vara handledare 

ingår i de fortlöpande arbetsuppgifterna för samtliga informanter. Alla undersköterskor inom 

arbetslagen är handledare några gånger per år vilket ses som en självklarhet. Det utgår inte 

någon ersättning för att handleda en apl-elev.  

 

6.1.2 Handledningens genomförande och organisation 

Några veckor före apl-periodens start gör eleven ett introduktionsbesök på den apl-plats hen 

blivit tilldelad. Hen skriver ett personligt brev till sin handledare i vilket hen berättar om sig 

själv och om sina förväntningar på apl-perioden. Under introduktionsbesöket blir eleven visad 

runt i lokalerna och får även en genomgång av olika rutiner som till exempel brandövning och 

hygienrutiner.  

 

Den första dagen då eleven påbörjar sin praktik följer hen sin handledare utan några krav på att 

delta aktivt i det praktiska arbetet. Därefter, beroende på hur trygg, aktiv och intresserad eleven 

är, får hen steg för steg delta aktivt i det dagliga arbetet. Arbetsgången brukar vara att 

handledaren berättar och visar medan eleven lyssnar och observerar hur och vad handledaren 

gör och vad som händer i mötet med brukaren. Handledaren visar olika arbetsmoment flera 

gånger om så behövs innan eleven får prova själv. 

 

Först ska de skugga kallar vi det för, det betyder att man bara går bredvid sin handledare 

och betraktar, sedan successivt när handledaren bedömer att den här eleven är lite mera 

självgående då får man göra lite mer arbetsuppgifter. […] När eleverna är säkra så ska 

handledaren stå med händerna bakom ryggen och bara visa att man inger stöd till eleven 

som ska göra alla uppgifter och handledaren griper in i de situationer när det behövs. 

(Handledare 3) 

 

Handledaren introducerar även apl-elevern i dokumentation. Det är undersköterskans uppgift 

att varje dag dokumentera de boendes dag, vilken omvårdnad de fått och vilka aktiviteter de 

deltagit i. Handledaren låter eleven sitta med vid dokumentationen och några låter även apl-

eleven vara med och skriva. Handledare 3 berättar att ”Eleverna sysslar ofta inte med 

dokumentation själva men de måste kunna ta del om den dokumentation som finns av 

patientens levnadsbeskrivning och omvårdnadsbeskrivning. Då måste man kunna läsa och 

förstå.” Handledare 7 betonar att: 

 

det handlar om säkerhet. Om jag till exempel skulle överlämna en rapport till någon då 

är jag ansvarig för att den rapporten hamnar i goda händer, att någon förstår vad jag 

överlämnar, kanske blir jag ansvarig för om fel begås det är ju så pass viktigt jobb, vi 

jobbar ju med människor och gör man fel då kanske man gör så stora fel så att det inte 

går att åtgärda det. Det kan få livsviktiga konsekvenser. 

 

Elev och handledare följer en handledningsplan, i vilken inkluderas en bedömningsmatris, 

knuten till de kunskapsmål som gäller för elevens kurser. I handledningsplanen finns alla 

moment eleven ska genomföra under apl-perioden. Eleven får dessutom från skolan med sig 

vissa studieuppgifter, med koppling till apl och aktuell vård- och omsorgskurs, vilka hen ska 

fokusera på och redovisa vid återkomsten till skolan. 
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Genom handledarnas berättelser fick vi en bild av hur handledningen kan organiseras på en apl-

plats. Den ena av de två arbetsplatserna har valt att ta emot apl-elever enbart från två olika 

skolor då det underlättar kontakten mellan skola och arbetsplats samt att ett långvarigt och 

tätare samarbete kan skapas och byggas upp. På samma arbetsplats har man gjort en förenklad 

version av den handledningsplan som används och anpassat centrala ord och begrepp till 

personal och elever med svenska som andraspråk. Planen fungerar även som ett verktyg för 

handledaren där det står tydligt beskrivet vad handledningen skall innehålla, vilken typ av 

samtal och frågor man ska ta upp under reflektionssamtalen samt hur man påbörjar och avslutar 

en praktikperiod. 

 

I den planen har vi förenklat just med tanke på elever som inte har svenska som 

förstaspråk, istället för nutrition så skriver vi matsituation till exempel om det. När det 

till exempel handlar om det sociala så har vi skrivit och förenklat konkret, att skapa en 

trevlig samtalsstund. Vi har gjort det här konkreta stödet just för elever som har lite 

svårare med språket. Så att man kan ta hem också och läsa hemma så de är lite 

förberedda på detta planet. (Handledare 3) 

 

Båda arbetsplatserna har schemalagda reflektionstider, det vill säga cirka 10 minuters samtal 

varje dag mellan handledaren och apl-eleven. Under dessa samtal går man igenom vilka 

arbetsmoment man gjort eller kommer att göra. Eleven får chans att ställa frågor och 

handledaren kan berätta och förtydliga. Arbetslagen stöttar varandra och anpassar sig så gott 

det går till handledarna och apl-elevernas behov. 

 

På båda arbetsplatserna finns personal som ansvarar för samordningen kring all apl-

verksamhet. Apl-samordnaren håller kontakt med skolans apl-ansvariga. Kontakten gäller 

långsiktig planering av apl-perioder, apl-elever, tillgängliga handledare och 

handledarutbildning som respektive skola arrangerar. Planering är viktig för båda parter och i 

synnerhet då gymnasieskolans nationella omvårdnadsprogram garanterar eleverna apl-plats 

under utbildningen. Arbetsplatsen i sin tur vill fördela eleverna rättvist mellan handledarna för 

att undvika för dem ökad arbetsbelastning. Elevernas närvaro bokförs av handledaren men i de 

fall då inte apl fungerar bra är det apl-samordnaren som tar kontakten med skolan. 

 

De olika arbetsplatserna och även avdelningarna sinsemellan skiljer sig åt vad gäller antalet 

veckor apl-eleven har en och samma handledare. På de flesta avdelningarna går eleven 

tillsammans med samma handledare under hela apl-perioden medan några avdelningar delar 

upp handledaransvaret inom arbetslaget. Då går varje elev två veckor med samma handledare 

och därefter byter de till en ny inom samma arbetslag. Handledarna anser att detta är 

fördelaktigt både för handledare och elev; handledaren blir avlastad och eleven får en annan 

handledares perspektiv och ökad förståelse för hur ett teamarbete fungerar. Innan apl-periodens 

slut besöker vårdläraren sina elever och dennes handledare på respektive arbetsplats där apl-

perioden och elevens prestationer utvärderas i ett trepartssamtal. 
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6.1.3 Handledning av andraspråkselever ur ett handledarperspektiv 

Att handleda andraspråkselever är en större utmaning än att handleda modersmålstalande elever 

anser övervägande delen av informanterna. Utmaningen innebär att man måste sänka tempot i 

handledningsarbetet för att ha möjlighet att säkerställa förståelse både språkligt och praktiskt. 

Det går även åt mer tid för reflekterande samtal som vanligtvis planeras för och beräknas ta 

cirka 10 minuter per arbetsdag.  Flera av de tillfrågade handledarna önskar mer tid för dessa 

reflekterande samtal medan andra hälften anser att tiden räcker till. Några av handledarna 

upplever att det kan uppstå en del irritation och frustration när inte apl-eleven behärskar sitt 

andraspråk på en tillfredsställande nivå. ”Det tar mycket längre tid när man ska handleda en 

elev som inte har med sig svenskan propert. Det är påfrestande i vissa situationer och man blir 

frustrerad både jag och eleven” menar handledare 3.  

 

Det är skillnad att handleda andraspråkselever till skillnad mot svenska elever, man 

måste ta det lugnt och kolla om eleven hänger med hela tiden. Jag får berätta mer och 

jag försöker berätta på ett logiskt sätt så att de inte missförstår mig och så att de inte 

missförstår våra boende. (Handledare 2) 

 

På den ena arbetsplatsen har man genomfört ett språktest på alla anställda och för de som inte 

nådde kravnivån har man startat undervisning i svenska. Alla som ansöker om en tjänst måste 

numera genomgå detta obligatoriska språktest. ”Det är bra att någon arbetsgivare tar sitt 

ansvar.” poängterar handledare 8. 

 

Ett fåtal informanter anser istället att språket är sekundärt och att det är mycket viktigare att 

man har en personlighet som passar för ett vårdyrke. Interaktion och samspel med en aktiv och 

intresserad elev underlättar och överbryggar språkliga svårigheter, menar dessa. 

 

du måste bara passa för det här yrket. Om eleven är aktiv, intresserad och ställer frågor 

då flyter arbetet på ok för då är det mycket enklare. Det fordras att eleven är framåt om 

man inte har med sig språket, mycket kraft själv när man ska ta sig in i det här jobbet. 

En person med eget driv och energi kommer in mycket mycket lättare än en person som 

är tillbakadragen och blyg. (Handledare 3)    

 

De flesta handledarna anser att många andraspråkselever saknar grundläggande kunskaper i hur 

det svenska samhället fungerar både när det gäller traditioner, historia och kulturella normer, 

kunskaper som är nödvändiga när man arbetar med människor som har ett stort vårdbehov. Det 

är viktigt att ha kunskaper om den historiska kontexten vårdtagaren vuxit upp i eftersom det 

underlättar vid interaktion med de boende anser handledare 3: 

 

 Det är viktigt att man hittar samtalsämnen som man kan mötas över, som knyter an till 

det som pensionärerna har upplevt […] att hitta samtalsämnen och utgå från personens 

intresse. Det är ju ofta du som är samtalsledaren tillsammans med pensionären. Speciellt 

vid demens då du ska skapa trygga minnen”.  

 

De som arbetar inom äldrevården bör även vara medvetna om hur den äldre generationens 

svenskar kommunicerar, understryker handledare 6. 
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Svenskar är ändå ganska så försynta och använder ett försynt ordval och är lite 

tillbakadragna och är väldigt eftertänksamma innan de säger någonting […] Man måste 

fostras in i den här speciella kulturen som det är att jobba på ett sjukhus eller ett 

sjukhem, det är ett speciellt sätt man måste vara på. (Handledare 6) 

 

 

6.1.4 Handledarens strategier i arbetet med att utveckla språk och lärande i 

det arbetsplatsförlagda lärandet 

Handledarna förbereder eleven genom att först berätta om de olika vårdtagarna. De låter även 

eleven läsa och ta del av den dokumentation som finns, där bland annat levnadsberättelse och 

omvårdnadsbehov ingår. Handledaren redogör för hur arbetsdagen kommer att se ut och vilka 

arbetsmoment som ska genomföras. Under arbetsdagen visar hen konkret och praktiskt 

arbetsmomenten samt instruerar och beskriver under tiden de utförs i de autentiska 

situationerna. Till att börja med observerar eleven, ”skuggar handledaren”, och får på så vis 

bekanta sig med de olika arbetsuppgifterna och träffa de olika vårdtagarna. När eleven känner 

sig redo får denne pröva på de olika momenten genom att vara med och arbeta tillsammans 

med handledaren. Efter hand då handledaren bedömer att eleven är mogen får denne prova att 

arbeta självständigt men med handledaren i bakgrunden. Eleven får aldrig lämnas själv med en 

vårdtagare. 

 

jag visar så mycket som möjligt och jag försöker också vara medveten om hur jag 

beskriver saker och ting. Jag försöker att beskriva så målande som möjligt medan jag 

gör någonting, så pratar jag så att handlingen får språk. Jag sätter ord på det jag gör. 

Inom alla yrken så är det språk, det måste man ju behärska jag försöker även instruera 

under tiden vi är hos en patient. Jag berättar samtidigt så erbjuder jag samtidigt en 

förklaring till eleven och jag visar också hur eleven ska samtala med patienten under 

tiden vi utför till exempel vändning eller någonting inom omvårdnadsdelen, då får ju 

den praktiska handlingen även ord. Nästa steg är att de få prova och vara med och då 

utför vi handlingarna tillsammans å steg tre är att jag drar mig tillbaka och eleven får 

utföra sakerna själv. Då märker man att eleven har förstått instruktionen, allt det märker 

man på elevens kroppsspråk, till och med ända ner i fingrarna och de osäkra de utstrålar 

osäkerhet. Man kan även senare se om de inte förstått det hela om de tar med sin egen 

osäkerhet. (Handledare 5) 

 

 

6.1.4.1 Den icke-verbala kommunikationen 

Att verbalt förbereda eleven och därefter konkret med kroppsspråk visa hur arbetsmomenten 

utförs samtidigt som man verbalt instruerar, det är så samtliga informanter i stort beskriver den 

metodiska delen av handledningsarbetet. Språket är centralt i interaktionen handledare-elev-

vårdtagare-arbetslag framhåller samtliga informanter men de lyfter även fram hur viktig den 

icke-verbala kommunikationen är. 

 

Jag försöker lära mina elever att hela jag kommunicerar med vårdtagaren inte bara med 

orden. Men orden är viktiga och jag är ansvarig för det jag kommunicerar till 

vårdtagaren, det försöker jag få eleven att förstå. […] så jag har i mitt arbete anpassat 
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det hela. Jag har gjort mig väldigt fysisk, jag har visat fysiskt och försökt vara väldigt 

tydlig. (Handledare 5) 

 

Och om jag ser att det finns stora språkliga brister hos eleven då så måste jag försöka 

vara väldigt pedagogisk. Då pratar jag mycket med hjälp av kroppen och försöker visa 

mycket och får det att fungera på det viset. Jag måste sänka mig till den nivån, till den 

språkliga nivån som eleven är på så att jag kan försäkra mig om att eleven förstår. Jag 

anpassar mig helt enkelt, anpassar mitt språk till den elev som jag har, så långt som det 

går. (Handledare 7)   

 

Handledare 4 betonar att ”kroppsspråket är viktigt speciellt om de inte kan språket så bra. De 

kan ändå få en jättefin relation till de boende för kroppsspråket och allt det du signalerar. Men 

det är ju oerhört viktigt är du en lugn och trygg och lyhörd person så då kommer du väldigt 

långt.” Den icke-verbala kommunikationen är särskilt viktig i interaktionen med vårdtagare 

med demenssjukdomar: ”Att eleven har ett intagande sätt, ett trevligt leende och pigga, glada 

ögon det kan vara en dörröppnare när språket inte fungerar och när det gäller kontakten med de 

boende kan man komma långt med kroppsspråket. (Handledare 3) 

 

Samtliga informanter menar att man som handledare måste agera som en förebild och att ett bra 

sätt att lära sig är att imitera.  

 

jag brukar säga till eleven att tänk nu efter och titta noga och lyssna noga på hur jag 

behandlar patienten, hur jag samtalar med patienten så du lär dig. Det måste man kunna 

för att bli självständig. Man lär sig genom att härma helt enkelt och vi ger förebilderna 

och samspelet med patienterna är det allra viktigaste. [...] Jag visar och så berättar jag 

samtidigt så här borstar man tänderna, så här sätter man på kläderna, så här gör man när 

man duschar, så här gör man vid matning. Jag pratar med eleven hela tiden när vi jobbar 

och sätter ord på allting som jag gör. Jag pratar hela tiden också med tanke på den 

boende. Jag berättar för den boende vad jag gör så att den är förberedd. Den boende ska 

veta vad jag gör och samtidigt får eleven också höra vad jag gör och hur jag gjorde och 

hon ska ta efter mig i mitt beteende mot de boende. Hon ska också höra hur jag pratar 

med de boende det är viktigt. (Handledare 2) 

 

 

6.1.4.2 Reflekterande samtal 

Under det reflekterande handledningssamtalet får apl-eleven återberätta dagens arbetsmoment 

och situationer, möjlighet att ställa frågor samt att hen även ombeds beskriva hur de känt och 

hu hen upplevt arbetsdagen. Eleven tränar både på att använda ett adekvat yrkesspråk med en 

vårdterminologi och att uttrycka egna tankar och upplevelser både muntligt och skriftligt.  I ett 

reflekterande samtal har handledaren möjlighet att ge eleven språkstöd och hjälpa eleven med 

nya ord och begrepp som ingår i vårdarbetet.  

 

Eleven får beskriva situationen och själv sätta ord på det arbete vi utfört och hur det 

kändes. Då får man också hjälpa eleverna att sätta ord på saker och ting så att de får ett 

adekvat yrkesspråk men just att återberätta under våra reflektionsstunder är en väldigt 
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effektiv och bra sak. Att få förklara, observera och reflektera det är tre väsentliga saker i 

en handledning. (Handledare 3) 

 

Vid handledning så kan jag göra ett arbetsmoment som går bra […] Samtalet efteråt kan 

se ut så här, att jag ställer frågan vad hände och eleven får berätta sen kan jag fråga 

kunde vi ha gjort det hela på ett annat sätt, att se vad hade hänt och istället tänka kring 

det här. Eleven får sätta ord på det man går igenom, alla händelser, alla momenten vi 

gjort.  Jag vill att eleven ska också använda sig utav vårdterminologi och efter ett tag 

klipper dom allra flesta elever den grejen, kanske inte till att börja med, men det 

kommer efterhand. (Handledare 5) 

 

Samtliga informanter beskriver hur viktigt det är att i handledningen vara språkligt medveten 

om, och att använda ett adekvat yrkesspråk. 

 

Det är viktigt att eleven lär sig relevant språk inom vården. Man pratar inte om bajs och 

kiss utan man använder ordet avföring. Det är viktigt att eleven har tillgodogjort sig 

detta och behärskar terminologin inom vården. Terminologin får man här på 

arbetsplatsen och i praktiska vårdsituationer men det krävs även att man har en teoretisk 

grund att bygga på innan man kommer hit. (Handledare 3) 

 

 

6.1.4.3 Elevaktivitet 

Handledare 3 anser även att ”Eleven måste också vara aktiv och anteckna under tiden man 

observerar både i sitt minne men också handgripligen med penna och block. Det är jätteviktigt 

att handledaren förstår vilken otroligt viktig person man är, man är den som ska förmedla 

kunskaper.” Även handledare 1 uppmanar sina apl-elever att vara aktiva och göra anteckningar 

kring de frågor som de har som stöd för minnet och för att senare bearbeta under 

reflektionssamtalet. 

 

Jag vill att eleven alltid har med sig ett anteckningsblock i fickan så att de ständigt kan 

skriva ner saker som de inte förstått eller som de vill att jag ska gå igenom eller om de 

inte fattat något och sedan när vi sitter ner, när dagen är slut och vi gör handledarsamtal 

så går vi igenom det som vi har skrivit upp. Det är ett bra sätt då går vi igenom och jag 

förklarar. Eleven får berätta för mig med sina egna ord om arbetsdagen. Vad vi gjorde 

och så. [...] När det handlar om levnadsbeskrivning och omvårdnadsbeskrivningen och 

de behov som patienten har så är det viktigt att läsa om detta. Sedan så skriver jag små 

postitlappar med stödord som kan vara viktiga för varje rum och boende och de här 

lapparna får sedan eleverna utav mig så att de kan ha dem som stöd. Då får de all 

kunskap inmatad flera gånger på olika sätt dels muntligt utav mig, dels att de läser det 

skriftliga i dokumentationen och dels att jag gör anteckningar till dem till slut. 

(Handledare 3) 

 

så kan jag be dem skriva ner en instruktion för hur man sköter liften och hur man gör när 

man ska flytta en boende från sin rullstol till sängen. Sedan går vi igenom det som dom 

skrivit ner. Då kan jag se om de kan skriva på svenska och om de kan få vara med att 

dokumentera om den boende. (Handledare 9) 
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6.1.4.4 Empati och bemötande 

Att det är viktigt att visa respekt och bygga en god relation med apl-eleven är samtliga 

informanter överens om. Om en god relation med eleven skapas så känner sig eleven trygg och 

det är en förutsättning för att det ska bli en bra apl. Då vågar eleverna prova olika 

arbetsuppgifter, ställa frågor när de inte förstår och även ta emot kritik.  

 

Att jag visar respekt till eleven och behandlar henne med respekt. Jag vill ge dem gott 

självförtroende och särskilt vill jag lyfta upp de som att tappat sitt självförtroende. Jag 

vill att de ska klara av sin praktik och bli stolta över det. (Handledare 1) 

 

Det är också väsentligt att handledaren har en positiv inställning till sitt handledaruppdrag 

menar handledare 2 ”Man måste kunna våga vara ärlig och våga prata ärligt annars kan man 

inte vara handledare men man måste framförallt vilja vara handledare.” Handledare 8 berättar 

att det är viktigt inte vara dömande och att ha en tillåtande inställning när det gäller elevernas 

behov av att fråga om och om igen. Hen säger också att: “Självklart finns det gränser för hur 

mycket jag kan stötta språkligt jag kan handleda i yrket, det finns ju gränser också för jag är ju 

inte svensklärare, jag är ju undersköterska.” (Handledare 8)  

 

Samtliga handledare är införstådda i svårigheten med att vara elev och nybörjare.  

 

Några kan komma snabbare in i jobbet men ser jag att hon är tyst och blyg för det är 

man om man inte kan uttala rätt eller inte kan stava, då känner man sig fel. De brukar 

berätta att de är rädda för att göra fel. (Handledare 1)  

 

 

6.1.5 Svårigheter vid interaktion i apl – handledarnas perspektiv 

Svåra situationer och missförstånd kan uppstå för alla apl-elever. De problematiska 

arbetsmoment informanterna tar upp vid handledning av andraspråkselever handlar alla om 

olika former av interaktionsmoment. När det gäller muntlig kommunikation som samtliga 

informanter anser viktigast att behärska så uppstår ibland missförstånd mellan handledare och 

elev. Det kan då handla om att eleven saknar vokabulär för vårdtermer eller inte uppfattar 

instruktioner.  

 

Visst har det blivit missförstånd när det gäller det svenska språket och svåra elever men 

det har vi rett ut, det kanske är missförstånd till exempel vid en omvårdnadssituation och 

om inte eleven har det vokabulär som krävs för det här jobbet, man måste veta namnet 

på alla detaljer som tvättlappar och kateterpåsar och handdukar och tvättlappar, såna 

saker, då kan det bli lite svårigheter.” (Handledare 4)  

 

Det kan även uppstå behov av handledning vid tillfällen då det inte passar det vill säga då 

eleven har behov av förklaring vid icke passande situationer. Informanterna påpekar även att 

det är komplicerat att arbeta med demenssjuka.  
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även om eleven försöker med massa olika synonymer och förklara och på olika sätt, 

använda sitt kroppsspråk så kan ändå uppstå missförstånd, också för att det handlar om 

demenssjuka personer och de kan också vara utåtagerande. (Handledare 3) 

 

I den muntliga kommunikationen med vårdtagaren kan det uppstå svårigheter som kan få 

allvarliga konsekvenser menar handledare 1: ”Ibland ringer en anhörig och då måste man 

kunna prata i telefon och berätta hur allt är och de ska förstå. Det får inte bli frågor och misstag 

när de pratar det är allvarligt.” Att uttrycka sig hyggligt grammatiskt, ha ett grundläggande 

ordförråd, behärska hörförståelse och uttal är nödvändigt när man ska anställas menar samtliga 

informanter. Handledare 2 är själv andraspråkstalare och menar att ”Ibland kan det också vara 

svårt för patienterna att förstå vad vi invandrare säger att vi invandrare har ett dåligt svenskt 

uttal, det kan försvåra speciellt när de boende kanske hör lite illa.”  

 

När det gäller omvårdnadsbiten då är det ingen skillnad på svenska elever eller 

invandrarelever de är lika duktiga, men när det gäller kontakten med patienterna hur 

man kommunicerar med dem emellan, där kan uppstå problem just på grund av att man 

inte har det svenska talet att det flyter på. (Handledare 2) 

 

Tre av informanterna lyfter fram hur viktigt det är att behärska talad svenska ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

 

när en människa är sjuk då pratar vi ju väldigt tyst och det kan vara svårt och förstå som 

svensk vad den sjuke säger. De kan ju till exempel sluddra på talet de kan höra väldigt 

dåligt, då är det viktigt att den som ger vård kan prata, uttrycka sig på ett korrekt sätt och 

prata tydligt och att också den personen förstår vad den sjuka säger och menar. Den 

sjuka kan också ha smärtor och ha ont och försöka uttrycka den smärtan och känslan 

man känner och om inte personalen förstår vad den sjuka menar då är det inte bra. 

(Handledare 10) 

 

 

6.1.5.1 Att säkerställa förståelse 

En bit in på apl-perioden då en relation handledare – elev skapats anser samtliga informanter att 

de märker hur mycket apl-eleven förstått av vårdarbetet språkligt och praktiskt.  

 

Jag märker att en elev är språkligt mogen då hon börjar falla in i samtalen som jag för 

med de boende, att hon är med i vår kommunikation, faller in och fyller i. Också när 

detta fungerar, kommunikationen så uppstår ju en oftast en väldigt nära relation till de 

boende. (Handledare 5)  

 

Handledarna ställer frågor kontinuerligt i det dagliga praktiska arbetet, samtalar under 

reflektionssamtalen, låter eleverna ta del av skriftlig dokumentation; en del arbetar även med att 

skriva kortare texter, lyssnar av hur eleven interagerar med vårdtagarna och personalen i 

arbetslaget. Ju mer eleverna klarar av desto fler och mera självständiga arbetsuppgifter får de 

utföra. 
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Vi måste förklara vårt yrke och hur man bemöter de boende. Jag förklarar eleven får 

berätta sedan med egna ord vad vi gjort och vi pratar tillsammans på våra 

handledarsamtal. Då hör jag när hon förklarar om hon är med på tåget, om hon lärt sig 

något och om hon funderar lite själv och lägger ihop ett och ett. Man måste också 

förbereda eleven vad vi ska göra idag så de vet. Då kan de lyckas med sin arbetsuppgift. 

(Handledare 1) 

 

Många av informanterna tycker sig märka när eleven inte riktigt har fullständig förståelse. ”Jag 

märker när de är osäkra och inte heller vågat fråga jag ser det på hela kroppsspråket det märks 

direkt när eleven är osäker. Det är därför jag varje dag efter vårt arbetspass sitter ner och pratar 

om allt som har hänt under dagen.” (Handledare 1) Många gånger reder man ut missförstånd 

eller frågor i den direkta situationen eller så tas det upp under reflektionssamtalet.  

 

Säkerställa förståelse är det enda sättet är att låta elever få pröva och göra och låta dem 

arbeta lite ifred jag finns hela tiden med i bakgrunden. Efter två veckor så går vi igenom 

vilka mål eleverna uppnår, en slags sammanfattning av det arbetet vi gör, har gjort och 

åstadkommit då har jag chansen att ta upp saker och ting som kan hända sätta och sätta 

in henne in i arbetet på ett lite djupare sätt.” (Handledare 2) 

 

Det är också viktigt att ta reda på elevens förkunskaper så man vet vilken språklig nivå och 

erfarenheter av vårdarbete eleven redan har.  

 

Första dagen måste man observera eleverna lite extra för att veta deras språk och 

utbildning, vilken nivå de befinner sig på. […] Några kan komma snabbare in i jobbet 

men ser jag att hon är tyst och blyg för det är man om man inte kan uttala rätt eller inte 

kan stava, då känner man sig fel. De brukar berätta att de är rädda för att göra fel. [...] 

Jag frågar alltid eleven själv hur hon tycker att det har fungerat och ofta är vi överens 

om hur det hela har gått och vilken nivå hon själv tycker att hon ligger på. Om man har 

en bit kvar så pratar vi om det, man måste våga vara ärlig om man handleder och säga 

hur det är och det kan man om eleven litar på dig annars så stannar hon i utvecklingen. 

(Handledare 1) 

 

 

6.2 Resultat undersökning andraspråkselever 

I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna gjorda med andraspråkseleverna i vår 

undersökning.  

 

6.2.1 Presentation av andraspråkselever 

Samtliga intervjuade andraspråkselever är studerande inom vuxenutbildningens vård- och 

omsorgsutbildning. Utbildningen är på fyra terminer för dessa elever. Nio elever studerar tredje 

terminen, tre elever studerar andra terminen medan en elev går sin fjärde och sista termin på 

utbildningen. Eleverna har gjort apl på olika äldreboenden, och i hemtjänstgrupper samt på 

sjukhusavdelningar i två olika kommuner. Samtliga elever har haft möjlighet till språkstöd 

under utbildningens första två terminer. Eleverna har gjort apl totalt mellan fyra och fjorton 

veckor beroende på hur länge de studerat på utbildningen. Varje elev har haft 1–5 olika 
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handledare under sin apl-period. Antalet år andraspråkseleverna levt i Sverige varierar mellan 

2,5 och 14 år. Fyra av eleverna är män och resterande nio är kvinnor. 

 

6.2.2 Att vara andraspråkselev i arbetsplatsförlagt lärande 

Andraspråkseleverna uppger att de framförallt under den första apl-perioden upplevde att vissa 

saker rörande det praktiska arbetet var svåra och att de därför upplevde stress i olika situationer. 

Svårigheterna bestod i att arbetet var nytt och att det för de flesta av dem var den första 

kontakten med det svenska arbetslivet. Man hade inte heller mött den svenska kulturen på 

samma sätt tidigare. Inför de följande praktikperioderna berättar eleverna att de hunnit lära sig 

mer i skolan, fått saker bättre förklarade för sig, lärt sig fler ord och begrepp, hade mer 

erfarenhet av arbetet och den svenska kulturen på arbetsplatsen. Efter den första praktiken 

uppger flera elever att de dessutom varit ute och arbetat inom äldreomsorgen som vikarier 

under skollov, kvällar och helger och på så vis fått mer erfarenhet.  

 

Eleverna menar att med rätt handledning kan de lära sig alla i yrket ingående arbetsmoment 

precis lika bra som svenskfödda elever. Språket anses inte vara avgörande för att man ska lära 

sig själva utförandet av arbetet.  “Nej, det behöver inte så mycket språket. Ibland det behöver 

bara, om det personer som man hjälper, du behöver inte så mycket att prata, bara att du vet hur 

man gör med personen” (Elev 5). Man ser ändå språket som en mycket viktig faktor för att 

överhuvudtaget klara sig i arbetslivet. När problem uppstår i olika situationer handlar det oftast 

om interaktion och kommunikation och orsakerna är då så gott som alltid brister i språklig och 

kulturell kompetens. De språkliga tillkortakommandena uppger de flesta elever, finns där 

fortfarande då man nått de tredje och fjärde terminernas studier. Genom att ha varit ute i apl har 

man lärt sig hur arbetet fungerar och vad som förväntas av en men problem med att förstå och 

framförallt att göra sig förstådd finns kvar också under den senare delen av utbildningstiden: 

”alla mina praktik det är språket, eftersom de pratar på gamla dialekt. […] Ja, och ibland också 

de hör dåligt. Så kanske jag pratar långsamt och de inte hör mig och säger ’Vaa! Vad 

betyder…?’ och så…” (Elev 10). 

 

En elev tar upp vikten av att göra ett bra intryck genom att göra ett bra arbete under apl. Hen 

lyfter fram möjligheten att med hjälp av apl komma in på arbetsmarknaden som mycket viktigt: 

“Den här vägen är du går direkt arbetsmarknad. Din praktiken du göra dig själv en reklam, vad 

du kan, vad du kan inte. […] praktiken är öppna arbetsmarknad… Öppnar vägen. Är [det] 

viktigaste (Elev 6). 

 

6.2.3 Vad är bra handledning enligt andraspråkseleverna?  

När eleverna får frågan om vad som är bra handledning tar samtliga elever upp vikten av att 

hela tiden få bra information om vad som händer och hur saker fungerar samt att handledare 

och annan personal visar samtidigt som de berättar. “Ja, hon informerar bra. Om jag, om du vet 

den här situationen, om du vet eller inte, hon berättar hela tiden och hon inte tänker att hon 

kanske kan. Nej, hon berättar bara för det är viktigt hela tiden också tycker jag,” (Elev 7) Andra 

faktorer som är avgörande enligt eleverna är bemötande och respekt för varandra handledare 

och elev emellan.  
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Eleverna återkommer flera gånger under intervjuerna till vikten av att handledaren bemöter 

dem på ett bra sätt. Elev 3 säger att en bra handledare hela tiden kontrollerar om eleverna 

förstått att de alltid frågar: ”Förstår du?”. Elev 11 tycker en bra handledare ska vara lugn och 

acceptera att andraspråkselever kanske inte förstår lika snabbt på grund av språket.  

 

Elev 11: Ja ibland måste prata vanligt också, inte bara ”visa ansiktet” [grimaserar och 

skrattar]. Som menar visa ansikten som hon inte glad. Sen vi vågar inte fråga saker. 

Intervjuare: Aha, ansiktsuttryck och så här? 

Elev 11: ja, precis. Den min behandlare hon är glad, alltid. Hon alltid glad när man 

pratar, pratar, lite skojar saker. 

 

  

Eleverna berättar att de ofta läser av kroppsspråket med vilket personer visar sådant som de inte 

uttalar verbalt. Exempelvis menar de att handledare och annan personal med sitt kroppsspråk 

visar vilken inställning de har till eleven. Kroppsspråket tydliggör på så vis, i vissa situationer, 

en del av det icke-verbala bemötandet. Utöver gester, mimik och övrigt kroppsspråk berättar 

eleverna hur exempelvis talarens röst, röstläget, ibland säger mer än själva orden. 

 

Trots att ingen fråga ställdes om eventuella handledarutbildningar tar flera elever upp vikten av 

att handledarna har utbildning och då också handledarutbildning. Eleverna berättar att de 

upplever att utbildade, erfarna handledare är bättre på och mer villiga att förklara saker för dem 

än andra som enligt eleverna inte har samma erfarenhet och utbildning. Eleverna berättar att en 

bra, utbildad handledare förklarar bra, är noggrann, har ett gott bemötande som får eleven att 

känna sig inkluderad på arbetsplatsen. Elev 7 jämför en outbildad och en outbildad handledare: 

 

Hon har svårt att förklara bra eller hon tänker också det är inte så viktigt att förklara den 

här. Hon är, jag tänker, som slarvig, förstår du? […] Så den här är stor skillnad. Och den 

andra till exempel när vi möter en patient och sen hon haft den här utbildning, hon 

berättar: ’Hej, hej, jag har en elev med...eller...det här är min elev’, ibland hon 

säger...och jag nära henne [skrattar glatt]… förstår du? [skrattar igen]. Hon säger: ’hon 

är min elev’ [stark betoning på ’min’], jag är nära henne. Om hon säger: ’Det är en 

elev…’, det är som… förstår du? Det är lite skillnad. (Elev 7) 

 

Elev 6 betonar att det är viktigt att handledaren har bra förmåga att kommunicera med 

människor: “Några handledare är det räcker inte bara utbildning också hur den här personen 

kommunicerar andra människor är viktigast. Kommunikationen är viktigast. ” (Elev 6) 

 

Nära knutet till bemötande och respekt är motivation, elevens subjektiva upplevelse av att det 

finns en vilja hos personalen att integrera eleven på arbetsplatsen och att som elev därmed få 

uppleva att självförtroendet och självkänslan successivt stärks. Eleverna tar upp det positiva 

med att få uppmuntran, att handledarna litar på dem och låter dem prova saker.  

 

…eller jag gillar när de säger, kanske många gillar som: ’Nej, du är duktig’ […] jag 

menar som, kanske många saker nya för oss. Om vi göra nånting fel inte bara som tjata 

att ’Varför du inte gör så o så o så?’ Nej: ’Men det kan hända men du är duktig, du kan 

försöka göra en gång till’, så man har som kraft eller energi i arbetet. (Elev 4) 
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6.2.4 Interaktion i apl — andraspråkselevernas perspektiv 

Eleverna berättar att de under arbetsdagarna i apl samtalar med handledare, övrig personal, 

brukare, patienter samt i enstaka fall med anhöriga till vårdtagarna. Samtliga elever uppger att 

det i första hand är handledaren man samtalar med och frågar om arbetet men att man ibland får 

handledning och samtalar också med övrig personal. Några elever talar om fördelar med att inte 

bara gå med sin handledare. De tycker det är positivt att få se hur olika personer hanterar olika 

situationer. När eleverna får frågor om hur själva samtalen går till, återkommer de hela tiden till 

hur man genom interaktion lär sig det praktiska arbetet. Det egna lärandet av språket i 

handledningssituationen tas sällan upp. De gånger eleverna tar upp språkets roll och betydelse 

handlar det nästan uteslutande om hur de själva, utan att andra instruerat dem i det, hanterar 

problem i kommunikationen med personal, brukare och patienter. 

 

I början av apl-perioden blir det en del samtal av personlig art för att elever och handledare ska 

lära känna varandra. Efterhand blir samtalen alltmer arbetsrelaterade och man samtalar främst 

kring arbetet man gör just för tillfället:  

 

Jo, den första veckan på den första praktiken de vill veta mer om mig och jag vill veta 

om dem också; hur länge de har jobbat och hur var det att jobba inom hemtjänsten, så 

det… man håller på samtal länge i en vecka eller två veckor. Sen blir det om, man blir 

intresserad på jobbet så man vill fråga om jobbet hur de gör och hur… (Elev 8) 

 

Tidsbrist hos personalen gör att man mest pratar om arbetet då det just i situationen behövs. 

Som elev vill man helst inte störa handledaren då denne utför sitt arbete utan man väntar ofta 

till lämpligt tillfälle för att ställa eventuella frågor som inte för arbetets skull kräver svar direkt.  

 

Eleverna deltar vid personalmöten i början och i slutet av arbetsdagen och ibland vid andra 

möten under dagen. De uppger att de under dessa personalmöten framförallt sitter med och 

lyssnar och försöker förstå vad personalen pratar om. Samtalen handlar främst om att 

rapportera till nästa skiftlag om vad som hänt under det föregående skiftet och gå igenom 

sådant som rör brukare eller patienter. De flesta eleverna berättar att de även sitter tillsammans 

med personalen och äter, lyssnar och pratar. Hur mycket man pratar beror på vad samtalen 

handlar om och vem man pratar med. Vissa ur personalen är lättare att prata med än andra. När 

många personer samtalar, exempelvis på rasterna, uppger eleverna att de ofta sitter och lyssnar 

och försöker hänga med i samtalen. Det tar tid att lära känna arbetskamraterna och den man 

oftast pratar med är därför handledaren. 

 

bland jag sitter och tyst bara, eftersom dom som är de jobbade mycket tid, de förstår 

varandra. Jag inte förstår dom och ibland jag rädd på att prata fel stavning på svenska 

och så, bara jag tittar, sitter. Men ibland jag pratar, en del exempel, en del vi förstår 

varandra. Exempel en kvinna som vi jobbade tillsammans idag. Jag tyckte henne och 

hon förstår mig när jag pratar och jag förstår henne och så…aaa… men jag lyssnar 

mycket. (Elev 10) 

 

Överlag menar eleverna att man inte har några större problem att kommunicera med 

handledarna. Ibland använder handledarna slang som kan vara svårt att förstå men i övrigt 
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uppger eleverna att det fungerar bra med en kombination av verbalt språk och kroppsspråk. Ett 

par elever berättar om hur man i arbetet ibland måste läsa på läpparna då personalen tyst vill 

förmedla något som inte brukaren ska höra.  

   

6.2.4.1 Samtal med vårdtagare 

Ofta finner apl-eleverna det lättare att föra mer informella samtal med vårdtagare än med 

personal, något eleverna menar har att göra med att de inte vill störa för mycket i arbetet då de 

ser att personalen ofta har det stressigt och är trötta: ”men det var lättare att prata med brukare 

istället för personalen. Så det… de tycker det är roligt att prata med nya personal och så” (Elev 

8). Den samtalssituation flera elever tar upp, i vilken man ofta pratar med vårdtagare, är 

måltidssituationen:  

 

Bra om man pratar med patienten när patient äter. Vänta honom för att sluta tallrik, kan 

på den situationen göra samtal med patienten… Men brukar inte göra samtal när finns 

jobb. Men när börjar äta måste att göra samtal för att göra bekväm situationen. (Elev 1) 

 

Man berättar också om hur man med tiden blir allt bättre på att samtala med vårdtagaren om 

vad man ska göra: ”ja inte så pratar så mycket.  ‘Vi ska göra så. Vi bäddar sängen. Vi ska ta 

blodprov och så.’ […] ’Jag ska ta din blodsocker…’[…].’vill du mat, vill du kaffe’ och så, hela 

tiden.” (Elev 10) 

 

6.2.4.2 Kommunikationsstrategier – andraspråkselevernas perspektiv 

Eleverna berättar om olika sätt att kommunicera. Parallellt med det verbala språket används det 

icke verbala språket i hög utsträckning. Kroppsspråket används mycket framför allt då man vill 

få brukarna att förstå vad man menar. I samtalen med de äldre är det enligt eleverna ett måste 

att förtydliga med hjälp av kroppsspråk och tala högt och tydligt, inte bara för att eleverna har 

svårt att uttrycka sig på svenska, utan också för att de gamla hör dåligt eller på grund av 

demenssjukdom eller annat förlorat delar av sitt språk. En elev berättar att hen ibland använder 

sig av strategin att bokstavera för vårdtagare som har svårt att förstå hennes uttal och att detta 

fungerar. 

  

Handledarna visar, enligt eleverna, ofta med kroppen samtidigt som de berättar hur man gör 

olika saker. Genom att tolka kroppsspråket och vad som sägs i den kontext det sägs försöker 

eleverna gissa vad personer menar: “gissa från hela mening. För ibland jag förstår inte ord 

..aaa…men om hon pratar om hela mening så jag… ja… sammanhanget…ja… också bra… och 

man gissar liksom när de visar.” (Elev 4). Likaså berättar eleverna att de själva ofta försöker 

förtydliga vad de vill säga med hjälp av kroppsspråk, framförallt i interaktionen med 

vårdtagare. 

 

Några av eleverna berättar att de framförallt under första apl-perioden var blyga för att visa att 

de inte förstod. Då sa de inte alltid direkt att de inte förstod utan försökte lösa situationen på 

annat sätt. Man gick till exempel och sökte saker som man egentligen inte visste vad de var 

eller så gick man och frågade någon annan person vad ordet betyder: 
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Elev 3: Min handledare hon säger första gången: […] kan du hämta bricka? Och jag 

förstår   inte. Jag kunde inte förstå vad är bricka. Det var svårt för mig. Bricka, liksom, 

bricka. På svenska jag kunde inte förstå. Och på första praktik handledaren sa: ’Kan du 

gå till köket och hämta bricka?’ Och sedan jag gick till köket [skrattar] och tänkte vad 

heter bricka. 

Intervjuare: Så du sa inte att du inte förstod utan du gick ut och tänkte… 

Elev 3: Aa, sen när jag gick till köket, jag kunde inte förstå vad heter brickan så jag 

frågade en; ’å den här heter bricka’. Så det är några problem med att förstå språket. 

Elev 4: Men ibland man känner också blyg. Till exempel om min handledare sa att kan 

du hämta kalsong. Så att jag tror jag vet vad är det kalsong [fnitter och skratt] men 

kanske hon menar inte den. Sen jag hämta kalsong [fnitter] och en blöja 

inkontinensskydd, som liksom kalsong [skratt]… så jag hämtade båda… hahaha jag 

vågade inte fråga för… för liksom att, ursäkta mig att, vad menar du den eller den här? 

 

Samtliga elever betonar att de insett hur viktigt det är att fråga om man inte förstår. Man ber om 

hjälp med förklaringar, förtydliganden av ord, begrepp och fraser man inte förstår. Man ber 

talaren att upprepa och visa: 

 

Om jag förstår inte… aaa.. vi tar planeringen hela tiden med papper så jag visar ’vad 

betyder den hära och vad…jag förstår inte den här ...’ så jag brukar visa dem. Vad jag 

gör, att jag inte förstår eller… Om jag förstår… mmm ... med huvudet eller så [nickar 

och skakar på huvudet] […] Ja, även ibland, de behöver nånting. Jag visste inte att 

nattkläder för en kvinna heter nattlinne. [Eleverna skrattar] Och en brukare säger; 

”hämta nattlinne”. Jag säger: ”vad är det nattlinne, jag förstår inte”. Hon: ’det är kläder 

som vi har på natten’ (Elev 8). 

 

Elev 10 poängterar vikten med att fråga för att undvika missförstånd: “Ja, det, jag frågar henne 

och säger ’vad betyder det här?’ eftersom jag undviker att händer på missförståelse. [---] Ja, jag 

frågar.” Ibland när de inte förstått något tar eleverna reda på det i efterhand genom att söka 

fakta hemma på internet fråga läraren i skolan om ord, uttryck, svåra situationer som uppstått 

på grund av kulturkrockar eller språkliga tillkortakommanden.  

 

6.2.4.3 Svårigheter vid interaktion i apl – andraspråkselevernas perspektiv 

Eleverna identifierar ett antal problematiska situationer vilka uppstår på grund av språkliga 

tillkortakommanden. Det är framförallt att förstå äldre brukare och patienter samt att göra sig 

förstådd i interaktionen med dessa som upplevs som problematiskt. Missförstånd uppstår ofta 

eftersom de äldre ofta hör dåligt och eleven samtidigt har svårt att uttrycka sig rätt på svenska, 

samt att brukarna enligt eleverna ibland talar ”gammal svenska” eller någon dialekt som är svår 

att förstå. Ibland får handledaren komma emellan och tolka. Elev 4 berättar: “...till exempel jag 

förstår inte riktigt dom uttal. Jag köpte… hon sa att hon vill ha ”på lördag röka”. Jag köpte två 

röda lökar [Eleverna skrattar]. Så när man hör nästan lika.” 

 

Brister i grammatik upplevs inte som något större problem. Informanterna uppger att lyssnare i 

allmänhet förstår dem även om grammatiken inte hänger ihop till hundra procent. Vad man 

främst bekymrar sig för är istället att man inte alltid förmår uttala på ett för andra människor 

begripligt sätt. Samtliga elever berättar att de upplever sitt eget uttal som är ett stort problem. 
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Bristande ordförråd ställer i vissa fall till problem men brukar kunna lösas genom att man 

frågar sig fram, visar, pekar osv., något som dock inte alltid fungerar då man arbetar inom 

demensvården eller med brukare som förlorat delar av sitt språk och som dessutom lider av 

hörselnedsättningar. Bristen på ord hos andraspråkstalaren i kombination med äldre brukares 

avsaknad av ord gör då vissa situationer extra komplicerade. Ibland vet varken brukare eller 

andraspråkstalare om man förstått rätt eller om det föreligger något missförstånd. Elev 4 

berättar om hur en dement brukare bad eleven ge henne honung. Eleven visste inte vad honung 

var och frågade och pekade runt i rummet. Brukaren pekade efter ett tag på kylskåpsdörren 

varpå eleven öppnade dörren till den. Brukaren pekade på ett fat vindruvor och eleven trodde 

att dessa var ’honungen’ som brukaren frågade efter. I efterhand insåg eleven missförståndet. 

Elev 1 tar upp att det kan vara svårt att kommunicera med dementa vårdtagare som ibland kan 

bli aggressiva: 

 

Ja men prata gör svårt när blir arg. Det är mycket svårt. En gång jag blir problem med   

mig…eee….eee…patient ropar till personal och hon upptagen med andra patient för att 

byta kläder och byta… och hon börjar ropar ’komma, komma!’… men inte komma och 

när försöker att hjälpa honom han blir arg på mig och sen skriker mycket men jag tänker 

vad måste göra. Kommer personalen säger att han var… att han var demens… och måste 

lugna, inte behöver att svara honom. Det är svårt att situationen att blir arg och orkar 

inte svara. (Elev 1) 

 

Telefonsamtal är en av de samtalssituationer som av eleverna upplevs som mest problematiska 

i och med att man inte kan se den andra personens kroppsspråk och inte se läpparna på den som 

talar. Man kan då inte heller själv förtydliga med kroppen för att få den andra personen att 

förstå. Telefonsamtal upplevs därmed ofta som stressande: 

 

Elev 4: Ja, prata i telefon för att man ser inte som…vad heter det…kroppsspråk…Bättre 

om…  

Elev 5: Ja, det är… om man ser personen, det är lättare… 

Elev 4: ja, det är jättesvårt från telefonen 

[Övriga elever bekräftar genom att nicka] 

Elev 5: ja det är svårt 

Elev 4: Ja, också bättre om man vet som situationen och handlar om patienten och så 

[…] bättre om man lugnar ner, annars man förstår inte. […] Men när jag stress, jag 

liksom blablablablabla [pratar snabbt för att demonstrera sin stress vid en händelse i 

samband med ett telefonsamtal] … så jag på mitt språk ojojoj [skrattar] ... så där på mitt 

språk. 

  

I apl behöver man sällan tala i telefon men de flesta eleverna har jäms med apl varit ute och 

vikarierat i äldreomsorgen och då hamnat i situationer där de behövt ringa eller blivit uppringda 

av någon. En elev berättade bland annat om ett samtal till 112 som hen upplevde som mycket 

stressande och kände stor oro för de missförstånd denna typ av samtal kan medföra då språket 

inte räcker till. Samtliga elever håller med om att just telefonsamtal hör till de svårare 

arbetsuppgifterna. 
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6.2.4.4 Om brister i kulturell kompetens 

Elev 9 säger sig ha kommit ut i sin första apl med ganska små kunskaper i svenska språket samt 

att det uppstod en del onödiga missförstånd på grund av att hen inte hade kunskap om svensk 

kultur på arbetsplatsen. Eleven uttrycker önskemål om bättre information om arbetsplatsens 

regler och rutiner på elevens hemspråk. Hen kommer med förslaget att det vid första mötet med 

handledaren borde finnas en tolk som kan förtydliga och förklara de inledande instruktionerna 

om detta rätt från början. På så vis tänker sig eleven att man kan slippa en del onödiga 

missförstånd sedan. Alternativt tycker hen att det som kompletterande informationsmaterial 

borde finnas dessa regler och rutiner översatta i pappersform på elevernas hemspråk. Även 

övriga elever berättar om kulturella skillnader som ibland ställer till missförstånd. 

 

Jo. Är viktigaste också om du har en bra handledare om kan informera mycket… hela 

tiden, hela tiden. […] Inte säger: ”Du inte behöver jag ska informera dig”. Jag: ’Nej jag 

bor inte här. Jag kommer annan kultur, jag vill veta allting!’ (Elev 6) 

 

Jag har svårt med svensk mat, det, när hon sa varma mat till exempel, hon säger namn 

på mat, det är svårt för mig att veta [skrattar]… jag måste fråga vilken är med med mat 

potatis eller ris, i lådor, hon måste som svara: ’det är fisk med potatis’ så jag vet den här 

låda det är rätt. (Elev 11) 

 

 

Utöver situationer som upplevs som problematiska under apl-tiden finns även en oro för att 

behöva arbeta ensam exempelvis då nästan alla tillfrågade elever, utöver apl, går ut och 

vikarierar. Hemtjänsten uppges ställa större krav på ansvarstagande i och med att man inte 

alltid har kollegor att ta hjälp av i stressande situationer. Man berättar om svårigheter att tala 

med anhöriga, att ringa vårdcentral, sjukhus och liknande. Flertalet känner sig tryggare med att 

arbeta på äldreboenden där det finns fler bland övrig personal att fråga om hjälp när så behövs. 

En elev berättar även att dennes vårdlärare rekommenderat denne att i första hand söka vikariat 

och sommarjobb på äldreboende på grund av elevens svårigheter med språket. 

 

6.2.5 Kontakten mellan skola, apl-plats och elev 

Eleverna tycker överlag att samarbetet mellan skola, elev och apl-plats fungerar bra och att apl 

är bra planerat från skolans håll. Man framhåller att lärarna är ett viktigt stöd under apl-

perioderna eftersom de känner till och vet hur de ska hantera problematiska situationer som 

uppstår i samband med apl. Eleverna berättar att det varit bra att man efter apl-perioderna fått 

prata igenom problematiska situationer som uppstått med sina lärare. Bearbetningen ses som 

viktig för att man ska orka fortsätta jobba framåt med sin utbildning.   

  

Lärare i skolan hjälpa elever mycket för att få bra situationen med praktik och skolan 

och eleven. Jag tänker att få stor problem med handledare första praktik men läraren 

säger till mig att vi förstår allt vad händer med dig och vi behöver inte blir arg. Ta lugnt 

en tid och tänker och inge problem vad händer med dig. […] jag tänker att central till 

oss som elever är lärare. […] Men, måste att elever förklarar till lärare vad händer med 

eleven. […] när finns problem det är bra att kontakt med läraren. Samma när förstår inte 

mening från boken måste tillbaka till läraren för förklara lite. Och samma situationer 

upps… uppkommer i svår situationen också. (Elev 1) 
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Samtliga elever i undersökningen uppger att de haft i uppgift från skolan att skriva loggbok 

under apl-perioden. I denna berättar man vad som hänt under apl, vad man gjort, om vissa 

situationer; hur man löst dessa och liknande. Den elev som studerar på fjärde terminen (Elev 

10) berättar att hen haft i uppgift att intervjua gamla människor på äldreboende och att hen 

under sin sista apl-period arbetat med ett gymnasiearbete om undersköterskans roll vid 

behandling och omvårdnad vid en viss sjukdom. På den fråga som ställs om språkinriktade 

uppgifter från skolan, svarar eleverna att de inte haft några sådana. Samma svar ges på frågan 

om handledarna ger dem uppgifter som har med själva språket att göra. Endast elev 12 uppger 

att hennes handledare uppmanat henne att alltid ha ett skrivblock med sig i fickan och anteckna 

saker som har med arbetet att göra som exempelvis nya ord. Övriga elever i fokusgruppen vari 

elev 12 ingick skakar nekande på huvudena då de får frågan om deras handledare också givit 

dem det tipset.  I den individuella intervjun med elev 13 berättade eleven att hen på eget 

initiativ ibland noterat nya ord för att ta reda på saker i efterhand. Eleven säger dock att hennes 

handledare aldrig uppmanat hen att göra det. Eleverna tycks överlag ha lite svårt att förstå 

frågorna om hur man arbetar med språket i handledningssituationen. De börjar vid dessa frågor 

prata om sjukdomar och annat som hör till vårdämnen. Fokus tycks vara inriktat på arbetets 

innehåll i första hand och att lära sig göra ett bra arbete. På frågan om de fått några uppgifter 

kopplade till språket av sina handledare svarar en grupp elever så här: 

 

Elev 8: Nej de gör inte det. 

Elev 3: Läxa, vad menar du? 

Elev 4: Inte dom men vi gör själv 

Elev 5: Sen kan man fråga om man vet inte till exempel sjukdomen eller intresserad om 

du behöver, kan man fråga och skriver eller du kan säga ’kan du skriva det här 

sjukdomen för mig …?’ 

 

Elev 9 kommer med förslag på hur hen tycker att skolan och apl borde samarbeta bättre kring 

både apl och innehållet i den teoretiska delen som eleverna förväntas ta till sig i skolan. Hen 

upplever att kurslitteraturen är alltför svår och omfattande och borde kunna sammanfattas ”på 

10 sidor per kurs” ihop med kopplingar till situationer i apl. Hen anser att det inte finns någon 

möjlighet för andraspråkselever att orka igenom och förstå allt som står i kurslitteraturen på 

vård- och omsorgsutbildningen. Hen tycker att man istället borde kunna sammanfatta det allra 

viktigaste från varje kursbok i mindre häften utifrån vad eleverna verkligen kommer att ha nytta 

av i sin praktik och senare i arbetet inom vård och omsorg. Dessa häften menar eleven skulle 

sedan kunna användas som handböcker i apl. Hen säger: ”Bättre lära mycket viktigt mycket bra 

än stressa och läsa hela böckerna. Vi kan inte förstå allt i böckerna, det är kort tid”. 
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7. Diskussion    

  

Vår avsikt med föreliggande studie har varit att lyfta fram det viktiga samspelet mellan 

andraspråkseleven och handledaren för att undersöka möjligheter och förutsättningar till 

lärande av såväl språk som arbetsmoment i det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi anser att vi fått 

ett nyanserat perspektiv på hur förutsättningarna ser ut enligt såväl eleverna som handledarna i 

undersökningen. Vi kommer i detta kapitel att beskriva och diskutera de faktorer, viktiga i 

processen att tillägna sig språk och kunskap, vilka vi kunnat identifiera genom handledarnas 

och andraspråkselevernas berättelser. 

 

Ur ett handledarperspektiv tas studiens två första frågeställningar upp i avsnitt 7.1 – 7.4. 

Handledarnas upplevelser av och syn på vad som är viktigt för en väl fungerande handledning 

samt vilka faktorer som påverkar i handledningssituationen diskuteras. I avsnitt 7.5 diskuteras 

studiens tre frågeställningar ur andraspråkselevernas perspektiv; deras upplevelser och tankar 

kring hur en god handledning ser ut samt hur de beskriver interaktionen i apl och de strategier 

de använder för att säkerställa förståelse. Skolans och apl-platsens möjligheter till samverkan i 

ett språkutvecklande arbete som gagnar andraspråkseleverna i vård- och omsorgsutbildningen 

diskuteras därefter i avsnitt 7.6. Avslutningsvis ger vi i avsnitt 7.7 och 7.8 våra sammanfattande 

reflektioner kring vårt arbete samt förslag på framtida forskning.  

 

7.1 Språk och samspel i goda inlärningsprocesser – ett handledarperspektiv  

Handledarens inställning till sin handledarroll och insikten i hur viktig roll denne har är 

avgörande för elevens framgångar och utveckling av språk och lärande under apl-perioden. Att 

kommunikationen mellan elev och handledare fungerar bra och efterhand utvecklas utifrån 

elevens förutsättningar och behov samt det stöd handledaren ger eleven är det praktiskt 

avgörande för att lärande ska äga rum. Samtliga intervjuade handledare betonar vikten av att 

eleven känner sig trygg och berättar att detta åstadkoms genom en grundlig introduktion av 

miljö, arbetsuppgifter samt en strukturerad handledning. Dysthe (2003) framhåller att den 

gemenskap som individen är en del av, den sociala gruppen, är själva utgångspunkten för 

lärande. 

 

Att språk och självförtroende hänger nära samman är de flesta handledarna överens om och 

därför är en av de viktigaste bitarna i handledningen att skapa en bra och fungerande relation 

med eleven. Enligt Abrahamsson (2009) tenderar andraspråkstalare att generellt vara mer 

påverkbara än förstaspråkstalare vad gäller situationell kontext och psykolingvistiska faktorer 

som stress, hälsa och humör. Handledare 1 förtydligar i intervjun hur språkbehärskning och 

självförtroende hänger nära samman. Elever med bättre självförtroende vågar ta för sig mer och 

lär sig på så vis både mer och snabbare vad gäller språk, vårdkunskaper och yrkesidentitet. De 

elever med mer tillbakadragen personlighet är ofta rädda att göra fel just på grund av att de inte 

behärskar språket. En sämre språkbehärsning påverkar därmed både inlärningstempo och 

självbild (Handledare 1). Abrahamsson & Hyltenstam (2004) framhåller att de sociala och 

psykologiska kompensationsfaktorerna ökar i betydelse med stigande ålder för påbörjande av 

andraspråksinlärning. Individuella, psykologiska, biologiska och sociala faktorer såsom 
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utbildningsbakgrund, erfarenheter och studiekultur i hemmet, olika personlighetsdrag och 

självbild kan också ha inverkan då man lär sig ett andraspråk. 

 

En välfungerande relation möjliggör också en god kommunikation. Kommunikation är något 

som sker mellan de inblandade och skapas i interaktionen eller dialogen mellan den som talar 

och den som lyssnar; den som skriver och den som läser. Dysthe (2003) lyfter fram vikten av 

dialog i alla lärandesammanhang och betonar såväl interaktion och kontextuella faktorer i 

människans diskurs, handling och tänkande.   

 

I den strukturerade handledningen ges eleven möjlighet att under de reflekterande samtalen 

ställa frågor, återberätta och sammanfatta arbetsdagen, handledarna kan även be eleven att 

beskriva både muntligt och skriftligt hur ett arbetsmoment går till i detalj. Detta 

överensstämmer med det sociokulturella perspektivet på lärande enligt vilket vi med hjälp av 

språkliga, fysiska och intellektuella redskap kan uppfatta och förstå olika företeelser och 

händelser i sitt sammanhang samt agera därefter (Säljö 2000).  

 

Att språket är centralt i interaktionen mellan eleven och andra personer på apl-platsen betonar 

samtliga informanter men de lyfter även fram hur viktig den icke-verbala kommunikationen är i 

synnerhet vid kontakten med vårdtagarna. Andersson (2009) identifierade i sin studie av 

anställda på ett sjukhus, olika kommunikationsstrategier som andraspråkstalare använder för att 

lösa språkproblem knutna till kommunikationen. Användandet av många kompensatoriska 

strategier vid kommunikation där språkbrist uppstår tyder, enligt henne, på en vilja och ett 

engagemang för förståelse, kommunikation och interaktion.  Andersson (2009) anser att dessa 

användbara strategier borde läras ut till andraspråkstalarna för att ge dem fler verktyg då inte 

språkkunskaperna räcker till. Får de verktygen kan de även bli mer modiga och finna andra 

vägar själva istället för att ge upp.    

 

Handledaren både leder handledningsarbetet och visar eleven hur interaktionen med 

vårdtagarna går till. På så vis blir handledaren en förebild för eleven. Flera handledare 

beskriver hur många apl-elever upplever svårigheter som nya inom vårdyrket innan de lär sig 

ikläda sig rollen som personal. ”Jag vill lära eleverna att bli professionella. När man stiger in på 

avdelningen så kliver man in i en roll, man bara blir någon helt annan och så utför man ett bra 

jobb, det är det jag vill lära eleverna." (Handledare 2) Handledarna blir också språkliga 

förebilder. Därför är det viktigt att i handledarrollen bli medveten om hur man själv uttrycker 

sig och många av de intervjuade handledarna uttrycker en önskan om handledarutbildning som 

tar upp frågor kring språk och handledning av andraspråkselever. Karin Sandwall (2013) 

betonar att det är av största vikt att skolor och apl-platser samarbetar för att möta de vuxna 

andraspråkselevernas behov. Hon förordar att i skolan och på arbetsplatserna föra mer 

diskussioner kring olika inlärningsstrategier och att i skolans svenskundervisning använda mer 

autentiskt material samt konstruera arbetsuppgifter som kopplar ihop skolundervisning med 

arbetsplats. 
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7.2 Stöttning 

Det är av stor vikt vid lärande att eleven får stöttning menar Vygotsky (2001). Under vårt 

arbete med föreliggande studie har vi fått en djupare inblick i hur handledaren kan vara till 

hjälp och stöd för APL-eleven i den närmaste utvecklingszonen. Tillsammans med handledaren 

förbereds eleven, genomför uppgifter samt reflekterar vidare mot ökad förståelse och insikt. 

Den mer kompetenta personen bygger upp ett stöd för den mindre kompetenta. Så småningom 

uppstår ett mer dynamiskt samspel när apl-eleven nått ökad självständighet i sitt arbete och 

gradvis blivit en mer kompetent deltagare; en samarbetsprocess tar förhoppningsvis vid där 

även handledaren får ökad insikt. 

 

Handledarens roll är av central betydelse vad gäller att medverka som en del av elevens 

stödstruktur genom att vara den som guidar eleven på ett strukturerat sätt samtidigt som denne 

ställer rimliga krav på eleven inom den utvecklingszon eleven för tillfället befinner sig i. 

Samtidigt ska handledaren ha som utgångspunkt att varje elev besitter en oändlig kapacitet för 

utveckling men om eleven ska överskrida gränserna måste denne skaffa sig tillräcklig kunskap 

för att bli självständig och förstå på egen hand. Ett kontinuerligt arbete där man steg för steg 

slussas in i språket och de praktiska arbetsuppgifterna med stöd och assistans från handledaren. 

Det ger eleven nya perspektiv och bidrar till att hen kopplar ihop separata teoretiska kunskaper 

och praktiska uppgifter som hen inte tidigare klarat av på egen hand. Stödet från handledaren 

byggs upp på ett strukturerat sätt genom förberedelse, observation, samarbete, prova själv och 

reflektion. Strukturen är av en dialogisk natur där handledare och elev måste samarbeta om det 

ska fungera. Dysthe (2003) menar att man i det dialogiska relaterar till andra och på så vis får 

insikt om sig själv. Stöttning i form av respons och återkoppling från mottagare skapar därmed 

grunden för förståelse. Förståelse och respons hänger samman med varandra och är också 

beroende av varandra (Säljö, 2000). Handledaren måste även ta reda på vad eleven kan och 

bygga på dennes starka sidor och den förståelse som redan finns.  

 

Till skillnad från barns och ungdomars utveckling av ett nytt språk går den vuxnes 

språkutveckling långsammare och de flesta vuxna når sällan en infödd talares nivå. 

Utvecklingshastigheten är individuell och ibland kan den ha en mycket långsam 

utvecklingshastighet (Abrahamson, 2009). Handledaren måste därför stötta eleven i att få ett 

adekvat yrkesspråk under apl-perioden för att kunna föra ett samtal i det aktuella vårdämnet 

samt ge eleven möjlighet att med egna ord få uttrycka sig om både konkreta erfarenheter, 

beskriva arbetsmoment med vårdterminologin men även upplevelser och händelser. Att se, göra 

och samtala om vad man gör är en god utgångspunkt men det är även nödvändigt att etablera en 

tydlig diskurs där man systematiskt och på ett organiserade sätt talar om och reflekterar kring 

omvärlden (Säljö, 2000:221). Handledarna i vår undersökning betonar hur viktiga de 

reflekterande samtalen tillsammans med eleven är; samtal där eleven får sätta ord på vad hen 

gjort under arbetsdagen eller vad som hänt i vissa situationer. Genom att aktivt, i dessa 

reflekterande samtal, arbeta med språket skapas en språklig medvetenhet om yrkesspråket och 

den vårdterminologi som utgör en del av detta. 
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7.3 En god handledning är ett språkutvecklande arbete 

En andraspråkselev har många uppgifter kopplade till både ämne och språk, vilka denne ska 

klara av under sin apl-period. Gibbons (2006) betonar att det inte bara är själva språket som ska 

läras in när man flyttar till ett nytt land, det är också en ny kulturell kontext med kultur, 

traditioner och normer. På grund av detta kan, för en del elever, ibland måluppfyllelsen utebli. 

En arbetsplats för vuxna andraspråkselever, som dessutom ofta bor i invandrartäta områden, 

kanske blir det enda stället där de kommer i kontakt med svenska. Det blir då på arbetsplatsen 

den vuxne har möjlighet att utveckla sitt språk varför det blir desto viktigare att 

språkutvecklande arbete pågår ute på apl-platserna.  

 

Genom de intervjuer som genomförts med handledarna får vi en inblick i och många exempel 

på hur språkutvecklande arbete kan bedrivas ute i apl. Eleven ges möjlighet att tillägna sig ord, 

uttal och talspråksgrammatik och de får kontinuerligt höra ett vardagligt språk med 

yrkesterminologi från vården, ett språk som för en del ligger en bit över den språknivå de själva 

har. Eleven ges även möjlighet att småprata, berätta, återge händelser, beskriva vad hen upplevt 

och hur det kändes, svara på frågor, ställa frågor, redogöra för kunskaper inom de 

arbetsmoment hen genomfört samt utvärdera och reflektera över både sitt eget arbete och 

handledarens. Samtalet är den mest effektiva lärandesituationen att utveckla språket i, eftersom 

det innehåller både inflöde och utflöde i samma situation framhåller Säljö (2000). Situationerna 

på apl-platsen är konkreta, innehåller rutiner och återkommande aktiviteter, är ofta 

kontextbundna, i form av sådant som händer här och nu, och förstärks med exempelvis mimik, 

röst, kroppsspråk, föremål och text vilket är bra för språkutvecklingen. 

 

Dysthe (1996) menar att det finns tre generella villkor för en hög inlärningspotential: äkta 

engagemang, delaktighet och höga förväntningar. Språket är en central faktor i 

inlärningsprocessen och att formulera egna tankar och åsikter är en viktig del av kopplingen 

mellan ny och tidigare kunskap. Eleven ska inte bara lyssna till kunskap; hen måste även 

processa kunskapen. Avgörande för elevens utveckling av sitt andraspråk och relevant 

yrkesterminologi under sin apl är å ena sidan i vilken grad eleven har tillgång till möjligheter 

att få en god strukturerad handledning där många tillfällen ges för att både tala, lyssna, skriva 

och läsa. Det vilar ett stort och viktigt ansvar på handledaren att tala kring sitt yrke och sina 

arbetsuppgifter på ett sätt som höjer elevernas medvetenhet om hur kunskap skapas genom 

språket i de aktuella vårdmomenten. Å andra sidan ställs även krav på eleven att vara aktiv och 

intresserad, kommunikativ och våga fråga när hen inte förstår. 

 

7.4 Faktorer handledarna upplever som viktiga för sina möjligheter att 

handleda 

De flesta handledare önskar mer tid för reflekterande samtal. Deras schema är anpassat efter 

arbetet på avdelningen men arbetslaget hjälper till och stöttar då någon handleder en elev. 

Samtliga handledare vill också kompetensutveckla sig med avseende på både handledarrollen 

och att handleda elever med annat modersmål än svenska. “En kollega till mig som nyss har 

gått en handledningskurs berättade för mig att dom hade tagit upp just språkproblematiken och 

hur det är att handleda elever som har ett annat modersmål än svenska under 

handledarutbildningen. Så det är på gång tror jag”, berättar handledare 4. 
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7.5 Språk och samspel i goda handledningssituationer – ett elevperspektiv 

I intervjuerna återkommer andraspråkseleverna flera gånger till hur viktigt det är för dem att i 

det arbetsplatsförlagda lärandet få möjlighet att utveckla ett gott självförtroende och en god 

självkänsla. Ett gott självförtroende minskar risken för att påverkas negativt av stress och andra 

psykolingvistiska faktorer vilka enligt Abrahamsson (2009) är vanliga bland andraspråkstalare. 

Självförtroendet har också stor betydelse för elevens vilja och förmåga att utvecklas språkligt. 

Att handledaren har en god förmåga att bemöta eleven samt att det finns en ömsesidig respekt 

mellan handledare och elev är enligt eleverna en förutsättning för att handledningssituationen 

och apl överhuvudtaget ska fungera bra. Eleverna mår bra när de känner att handledaren trivs, 

känner sig trygg och agerar lugnt i sin roll som handledare och visar att hen vill ha eleven vid 

sin sida i arbetet. Elev 7 berättar om hur en bra handledare presenterar eleven för vårdtagaren 

på ett trevligt sätt så att eleven känner sig delaktig och önskad på arbetsplatsen. 

 

Ett viktigt led i utvecklingen av ett gott självförtroende i arbetet är också att som elev få känna 

sig duktig och att få uppleva att man kan klara olika saker. Att handledare och annan personal 

vågar lita på en, uppmuntrar och stöttar en att successivt försöka utföra saker själv betyder 

mycket. Enligt Abrahamsson & Hyltenstam (2004) kan olika psykologiska och sociala faktorer, 

såsom motivation och effektiv undervisning och utbildning, dessutom kompensera för de för 

äldre andraspråkselever vanliga mognadsbegränsningarna vad gäller språkinlärning. Eleverna i 

vår undersökning berättar om hur de växer av stöttning, att motiveras att försöka, att få höra att 

de duger, att de är bra på olika saker, att de kan. 

 

Eleverna ställer sig ganska oförstående till de frågor som ställs om hur man i 

handledningssituationen får språklig handledning. De tycks antingen inte vara medvetna om 

hur man i handledningen arbetar med språket då de ger få konkreta exempel på hur handledare 

stöttar dem i utvecklingen av detta eller så är det faktiskt så att de inte har erfarenhet av just 

denna typ av handledning.  Istället betonar eleverna upprepade gånger vikten av att göra ett 

praktiskt bra omvårdnadsarbete och hur de fokuserar på att observera och lära sig arbetet.  Det 

finns en viss tendens hos eleverna att skilja de språkliga problemen från själva 

omvårdnadsarbetet även om dessa i praktiken är ömsesidigt beroende. Å ena sidan betonar man 

att det inte finns några problem med att utföra själva omvårdnadsarbetet, å andra sidan 

återkommer man med exempel på hur brister i kommunikationen medför att arbetet ofta blir 

svårare att utföra. Tendensen att skilja språkliga problem från själva utförandet av arbetet kan 

möjligen knytas till elevernas prioritering av att få ett arbete. Att lära sig språket får bli något 

som får komma efterhand. Andraspråkselevers prioritering av att göra ett bra arbete då de får 

chansen att komma ut på en arbetsplats, före arbetet med språket bekräftas av Søgaard-

Sørensens & Holmens undersökning (2004). Också i vår undersökning tog Elev 6 upp just 

denna enligt eleven viktigaste aspekt av apl; att det är vägen in på arbetsplatsen som en 

framtida kollega som är det viktigaste med apl. 

 

 Även om arbete med språket inte tycks prioriteras av eleverna under apl finns en medvetenhet 

hos dem om hur språkliga problem påverkar kommunikationen med framförallt vårdtagare. Det 

finns också en medvetenhet om strategier som de själva använder för att kommunicera trots 

brister i språket. Att denna medvetenhet finns visar, enligt Andersson (2009) att det finns en 
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vilja att förstå och göra sig förstådd trots att språket ofta inte räcker till. Elev 11 berättar om en 

mer ovanlig strategi hen använder då vårdtagare inte förstår vad hen menar. Eleven brukar 

bokstavera ord som inte vårdtagaren uppfattat och menar att denna strategi fungerar. Hur denne 

elev börjat använda denna strategi fick vi inte svar på i vår intervju men man kan anta att 

användandet av bokstavering kan vara något eleven har egen erfarenhet av i mötet med 

handledare, lärare eller andra personer hen samtalat med, att hen alltså kan ha lärt sig detta 

genom att imitera någon annan. 

 

Precis som Sandwall kommit fram till i sin undersökning berättar även andraspråkseleverna i 

vår undersökning att samtal med handledare och annan personal framförallt sker kring 

arbetsrelaterade frågor i den aktuella situationen. Informella samtal med personal upplever 

eleverna som svårare då de inte känner sig hemma i arbetsgruppen och har svårt att följa med i 

samtal som inte rör arbetet. Samma resultat framkommer även i Sandwalls (2013) och 

Anderssons (2009) undersökningar. Av rädsla för att missförstå eller uttrycka sig fel väljer 

andraspråkseleverna ofta att sitta och lyssna under dessa samtal. Intressant är dock att eleverna 

överlag upplever att det är lättare att föra informella samtal med vårdtagare vilket måste ses 

som en bra möjlighet till språkträning. Eleven observerar först hur handledare gör och säger i 

möten med vårdtagare och börjar sedan successivt själv prova på att föra liknande samtal med 

vårdtagarna. Matsituationen och mer rutinmässiga situationer som att sätta ord på vad man gör 

och ska göra vid bäddning, duschning och liknande situationer som återkommer varje dag är 

exempel på möjligheter till interaktion med vårdtagare som eleverna berättar om.  Dessa 

återkommande rutinmässiga samtalssituationer tycks vara enklare för eleverna att steg för steg 

socialiseras in i än mer oförutsägbara samtal som kan uppkomma i personalrum under raster. 

 

 

7.6 Möjligheter till språkutvecklande samverkan mellan apl-plats och skola 

I skolan förväntas elever med svenska som andraspråk samtidigt som de lär sig språket, tillägna 

sig det för utbildningen relevanta innehållet under lektioner samt i kurslitteratur. För de elever, 

med svenska som andraspråk, som dessutom gör en del av sin utbildning i arbetsplatsförlagt 

lärande blir uppgiften än mer komplex då de förutom att lära sig språket, skolkulturen och 

ämnet måste förstå och anpassa sig till normer, koder och regler på arbetsplatsen.  Att 

integreras i samhället och på arbetsplatsen handlar om mycket mer än att lära sig språket som 

talas. För att kunna kommunicera på ett adekvat sätt, i exempelvis arbetet, krävs att man 

utvecklar en insikt i vad som är lämpligt att göra och säga i olika situationer. Inom vård och 

omsorg förväntas en anställd kunna hantera en mängd olika samtalssituationer under en 

arbetsdag. Både andraspråkseleverna och handledarna i vår undersökning tar upp hur såväl 

bristande förmåga att kommunicera på ett adekvat sätt som bristande kulturell kompetens 

ibland gör arbetet med vårdtagarna mer komplicerat, något som även framkom i Anderssons 

undersökning i vilken andraspråkstalarna önskade att de fått lära sig mer om svensk kultur 

såväl i vardag som i arbete innan de påbörjat sin anställning inom vården (Andersson, 2009). 

 

Enligt Sandwall (2013) är praktik på en arbetsplats ingen självklar framgångsfaktor när det 

gäller andraspråkselevers utveckling av språkliga förmågor. Trots detta menar Sandwall att det 

däri finns en potential för utveckling av språket på lång sikt. Situationen för 
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andraspråkseleverna i vår undersökning är något annorlunda än för sfi-eleverna i Sandwalls 

undersökning, då alla dessa elever studerar på en gymnasial yrkesutbildning. Till skillnad från 

sfi-eleverna i Sandwalls undersökning ser möjligheterna till arbete bättre ut för 

andraspråkseleverna på vård- och omsorgsutbildningen. Flertalet av de intervjuade eleverna har 

börjat vikariera inom äldreomsorgen på kvällar och helger redan efter sin första apl-period. 

Eleverna uttrycker dock en viss frustration över att utvecklingen av språket enligt dem själva 

och andra inte bedöms gå nog snabbt. De andraspråkselever vi intervjuat går på 

vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning vari inte ingår studier i svenska som 

andraspråk. Eleverna har under en del av utbildningen fått visst språkstöd i form av 

yrkessvenska men samtliga uppger att problem med språket kvarstår ännu efter tre och fyra 

terminers studier på yrkesutbildningen. De berättar att den del av språket som utvecklas 

snabbast är förståelsen av ord och begrepp knutna till yrket och då framförallt ord som är 

nödvändiga för att förstå själva det praktiska arbetet. Informanterna berättar att de successivt lär 

sig förstå såväl arbetsuppgifter som fackuttryck och övrigt yrkesspråk allt bättre. Dock kvarstår 

enligt eleverna svårigheterna att själv uttrycka sig såväl i tal som i skrift genom hela 

utbildningen. Samtliga elever anser att det är problematiskt att vårdtagare och andra inte förstår 

dem på grund av brister i deras uttal samt att de ofta har svårt att uttrycka vad de vill säga. Uttal 

och träning i att samtala, i olika på arbetsplatsen typiska samtalssituationer är inte heller något 

eleverna i undersökningen uppger att de får någon specifik undervisning eller handledning i, 

däremot lär de sig en del om hur man kommunicerar med vårdtagare genom att observera och 

imitera handledare och annan personal. 

 

Vård- och omsorgsutbildningen utgör ett bra exempel på utbildning med goda möjligheter att 

kombinera teori och praktik. En utveckling sker successivt, framförallt av de ord och begrepp 

eleverna får till sig under lektioner i skolan och som de sedan även stöter på i det 

arbetsplatsförlagda lärandet. Enligt andraspråkseleverna ligger dock skolans fokus framförallt 

på planering, bearbetning och kontroll av rent omvårdnadsinriktade kunskaper och färdigheter i 

apl. Brister i kommunikationen tas i vissa fall upp vid utvärderingen och bedömningen av 

elevens prestationer under apl men några direkta åtgärder vad gäller utvecklandet av den 

språkliga förmågan tycks inte de i undersökningen ingående andraspråkseleverna ha någon 

direkt erfarenhet av. Eleverna har haft visst språkstöd kopplat till sin utbildning men de 

uppgifter som skolan kopplar ihop med apl tycks inte ha någon medveten språklig inriktning. 

En möjlighet, enligt oss, vore att parallellt med uppföljning, utvärdering och bedömning av 

elevernas färdigheter i själva det praktiska arbetet inom vård och omsorg, även mer medvetet 

följa upp och utvärdera andraspråkselevers språkliga lärande och kommunikativa förmåga i 

arbetet. Likaså borde det med fördel vara möjligt att i de apl-relaterade skoluppgifterna planera 

in mer riktade språkliga uppgifter för dessa elever. Det borde rent praktiskt, i de flesta fall, vara 

möjligt att använda en och samma uppgift både ur det aktuella vårdämnets perspektiv och ur 

språkutvecklande perspektiv. 

 

Eleverna upplever att uttalet är svårt samt att göra sig förstådda i kommunikationen med de 

gamla, vilket även handledare vittnar om. Det finns alltså ett stort behov av mer riktad uttals- 

och kommunikationsträning under hela utbildningens gång. Från skolans håll vore det önskvärt 

att mer medvetet arbeta just med sådant som eleverna upplever som svårigheter under apl; 
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kulturella aspekter i arbetslivet, hur man kommunicerar med kollegor, brukare och andra på 

arbetsplatsen i olika situationer. Vi får i våra intervjuer även förslag från elever på hur skola 

och apl-plats borde samarbeta bättre kring elevernas lärande av språk och annat som de 

kommer att ha nytta av i arbetslivet. Som det nu är upplever andraspråkseleverna att stort fokus 

i skolan läggs på att lära sig det som står i kurslitteraturen och att det när det gäller den 

språkliga biten till stor del är upp till eleven själv att förkovra sig. En elev berättar att det är i 

stort sett omöjligt för andraspråkselever med kort tid i Sverige att förstå allt som står i 

kurslitteraturen och dessutom hinner man, enligt eleven, bara läsa lite här och där. Förslaget 

eleven ger är att skolan tillsammans med apl-platserna borde kunna konstruera ett mer 

lättförståeligt material knutet till sådant man verkligen har nytta av för att sedan samarbeta 

kring detta material såväl i skolan som på apl-platsen. Intervjuerna med eleverna visar att det 

finns en medvetenhet hos eleverna om vad de själva behöver för att klara sig i arbetslivet. 

Denna medvetenhet är något som både skola och apl-platser borde kunna ta vara på i 

planerandet av mer språkutvecklande utbildning, handledning och arbete överlag. 

 

Eftersom skolan är den som ytterst ansvarar för planering, uppföljning samt utvärdering av apl, 

samt att skolan har huvudansvaret när det gäller apl- platsens och handledningens kvalitet kan 

man även se det som skolans ansvar att verka för att utveckla såväl elevernas som handledarnas 

medvetenhet om det språkliga lärandet och dess möjligheter i apl. Samtidigt åligger det 

arbetsgivaren att se till att språknivån hos personalen är på en godtagbar nivå, varför intresset 

härvidlag torde vara ömsesidigt för såväl skola som arbetsgivare. Eleverna som är ute i apl är 

alla potentiella medarbetare till de anställda på arbetsplatsen och en god samverkan mellan de 

båda aktörerna är av stort värde för den framtida utvecklingen av apl och vård- och 

omsorgsutbildningen för andraspråkselever. 

 

7.7 Reflektioner    

Syftet med vår studie är att undersöka och försöka skapa en bild av den potential för språk- och 

kunskapsinlärning som finns inom apl i vård och omsorg samt hur förutsättningarna ser ut 

utifrån handledares och andraspråkselevers perspektiv. Vi vill även undersöka hur handledare 

och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med språk och lärande inom apl-

verksamheten och identifiera strategier handledare använder och upplever som bra och 

effektiva för att bidra till en utveckling härvidlag.  

 

Vi fann i intervjusvaren från handledare och andraspråkselever att det finns både likheter och 

skillnader i hur de upplever och ser på handledningen och apl. Varken handledare eller elever 

anser att det finns några problem för andraspråkseleverna att lära sig och utföra det praktiska 

omvårdnadsarbetet. I detta fall överensstämmer deras berättelser med Anderssons undersökning 

kring andraspråkstalare med anställning inom vård och omsorg (Andersson 2009). Såväl 

handledare som elever berättar att de upplever att andraspråkseleverna ofta saknar nödvändig 

kulturell och språklig kompetens och därför inte alltid vet hur de ska hantera vissa situationer 

på arbetsplatsen. Eleverna agerar utifrån sina erfarenheter och den bakgrundsförståelse de har 

vid det aktuella tillfället. Samma typ av problematiska situationer tas också upp av båda 

informantgrupperna; telefonsamtal, att kommunicera med äldre vårdtagare där vårdtagarnas 

ofta sämre hörsel och dåliga minne krockar med elevernas svårigheter att uttala och uttrycka sig 
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rätt på svenska. Omvårdnaden av dementa vårdtagare upplevs av samtliga informanter som 

extra problematisk då brister i språket hos andraspråkstalare kan göra komplicerade situationer 

än mer komplicerade. 

 

Även om elever och handledare ger en liknande bild av hur handledningen rent praktiskt går till 

så märker vi att handledarna är mer nyanserade i sina beskrivningar, framför allt vad gäller hur 

man arbetar parallellt med det yrkesmässiga lärandet och språket i handledningssituationen. 

Handledarna ger fler exempel på strategier som kan kopplas till språk och lärande än vad 

eleverna ger och de ger även tydliga exempel på att de arbetar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande i handledningsarbetet. En handledare ska vara engagerad och trygg för att 

en bra relation med eleven ska skapas. Om en bra relation, som bygger på ömsesidig respekt, 

öppenhet och glädje mellan handledare och elev, upprättas så resulterar det oftast i en bra 

kommunikation. En bra kommunikation är en förutsättning vid all inlärning och skapar i sin tur 

en vilja hos apl-eleven att lära sig. För att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt och språkligt 

är det viktigt att arbeta utifrån en strukturerad handledningsplan där tid finns avsatt för 

reflekterande samtal och förslag och instruktioner på vad handledningen skall innehålla som till 

exempel hur man introducerar en elev samt hur man avslutar och utvärderar en apl-period. Det 

är viktigt att handledaren är en förebild både språkligt och socialt. Det är också viktigt att som 

handledare tydliggöra att man i vissa sammanhang arbetar aktivt med språket för att 

uppmärksamma andraspråkseleven på detta. Att lära sig språket bör få samma positiva 

uppmärksamhet som att lära sig arbetsuppgifterna.  

 

De i undersökningen deltagande handledarnas verksamhet och syn på framgångsrika strategier 

vad gäller språk och lärande stämmer mycket väl överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivets syn på hur människor tillägnar sig språkliga och praktiska färdigheter genom att 

interagera och delta i olika sociala sammanhang där möjligheter finns att dels pröva sina 

kunskaper, samtala om och reflektera kring upplevelser i många här på arbetsplatsernas 

autentiska situationer. Med hjälp av olika språkutvecklande arbetssätt stöttar och vägleder 

handledarna eleverna mot utvecklandet av såväl språk som lärande. Det vilar ett stort och 

viktigt ansvar på handledaren att tala kring sitt yrke och sina arbetsuppgifter på ett sätt som 

höjer elevernas medvetenhet om hur kunskap skapas genom språket i de aktuella 

vårdmomenten. Å andra sidan ställs även krav på att eleven själv är aktiv och intresserad, 

kommunikativ och vågar fråga när denne inte förstår. Kunskap skapas i språket och varje ämne 

har sin egen diskurs.   

 

Andraspråkseleverna är fullt medvetna om de svårigheter som kan uppstå på grund av språkliga 

och kulturella tillkortakommanden och berättar om olika strategier de själva använder sig av i 

kommunikationen med handledare, annan personal och vårdtagare på arbetsplatsen. De tycks 

däremot inte vara medvetna om de möjligheter som finns till aktivt arbete med språket i 

handledningssituationen. Handledarna å sin sida tycks inte lika medvetna om att eleverna 

använder sig av olika strategier för att göra sig förstådda och förstå på arbetsplatsen. Ett 

medvetet arbete med olika kommunikationsstrategier jäms med lärandestrategier såsom att 

observera, imitera och att aktivt arbeta med språket i arbetet, är av vikt. Såväl skola som 

arbetsplats kan, genom att arbeta konstruktivt med dessa, bättre möjliggöra ett 
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språkutvecklande arbetssätt i sina respektive verksamheter. Viktigt är att vara medveten om och 

ta tillvara de strategier eleverna använder men även att bygga på och handleda i användning av 

för dem nya strategier då detta är motiverat. 

 

Att andraspråkselever generellt prioriterar arbete och att göra en bra arbetsinsats före 

språkinlärning motiverar än mer att lägga ett större ansvar på skolan och lärarna samt apl-

platsen och handledarna i arbetet med att stötta, motivera och medvetandegöra eleven i hens 

språkliga lärande. Andraspråkseleven behöver kontinuerligt medvetandegöras om vikten av att 

arbeta med språket jäms med det övriga lärandet i apl. Ett språkutvecklande arbetssätt på 

arbetsplatsen där samtliga anställda medvetandegörs om språkets betydelse i arbetet samt sin 

egen möjlighet att bidra när det gäller att utveckla detta, skulle kunna minska risken att 

andraspråkselever och anställda andraspråkstalare väljer att skjuta upp sitt språkliga lärande till 

en senare tidpunkt, vilket i värsta fall leder till en stagnation i utvecklingen av språkliga 

förmågor. Man blir inte fullärd i språket för att man fått sin yrkesexamen. Som 

andraspråkstalare i arbetslivet fortsätter språkinlärningen lång tid efter att man fått sin examen. 

Stöttning i språket, exempelvis i form av viss språkutbildning på arbetstid, behövs ofta även då 

man kommit ut i arbetslivet som anställd. Som vi ser det är samverkan mellan skola och apl-

plats avgörande för att möjliggöra ett språkutvecklande arbetssätt i såväl skola som i apl och 

senare ute i arbetslivet. 

 

Det faktum att andraspråkseleverna i vår undersökning utgör studerande inom 

vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning och därmed studerar under helt andra 

förutsättningar än elever på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, väckte tankar hos oss 

när det gäller de snabba utbildningar för vuxna andraspråkstalare som blir allt vanligare inom 

allt fler yrkesområden. Ur ett elevperspektiv ställer vi oss frågan, liksom en elev i 

undersökningen även påpekade, om det är realistiskt att förvänta sig att andraspråkselever med 

kort tid i landet ska klara av att läsa in en vård- och omsorgsutbildning, på gymnasial nivå, på 

kort tid med mycket begränsade kunskaper i språket.  

 

Sammanfattningsvis har vi i vårt analysarbete av intervjumaterial, utöver såväl elevers som 

handledares berättelser om sina upplevelser av apl och handledning, även sett goda exempel på 

språkutvecklande arbetssätt ur handledarperspektiv. Exempel varigenom eleverna stöttas och 

vägleds i interaktionen och i olika sociala sammanhang där möjligheter finns att dels pröva sina 

kunskaper, samtala om och reflektera kring upplevelser på arbetsplatserna. Det känns glädjande 

att få lyfta fram fungerande exempel som dessa. Vi har även fått en inblick i hur eleverna 

använder olika kommunikativa strategier för att förstå och göra sig förstådda på apl-platsen 

samt hur eleverna upplever att interaktionen där i övrigt fungerar mellan dem och andra.  

 

7.8 Uppslag för framtida forskning 

Vår studie berör handledare och vuxna andraspråkselever i vuxenutbildningens vård- och 

omsorgsutbildning. En fundering vi haft är om svaren skulle ha sett likadana ut om vi intervjuat 

andraspråkselever inom ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram. Dessa elever har i sin 

utbildning även kurser på gymnasienivå i svenska som andraspråk vilket eleverna i vår 

undersökning inte har. Även intervjuer med handledare skulle kunna kompletteras med frågor 
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om skillnader mellan vuxenutbildningens apl-elever och ungdomsgymnasiets vad gäller 

språknivå och förmåga att kommunicera och interagera på arbetsplatsen. I vår undersökning har 

vi fokuserat på andraspråkselevers och handledares upplevelser av apl och berättelser om olika 

strategier de tillämpar. I en annan form av undersökning skulle man kunna komplettera 

intervjuer med elever och handledare med observationer av autentiska lärsituationer i apl, för 

att komma åt sådant som handledare och elever kanske inte är medvetna om i 

inlärningsprocessen och därför inte berättat för oss. 

 

Språkutvecklande arbetssätt inom vård- och omsorgsutbildningen är ytterligare ett ämne väl 

värt att studera närmare med tanke på att en stor del av den framtida kompetensförsörjningen 

till verksamheterna inom vård- och omsorg, kommer att bestå av andraspråkstalare. 

Intressant hade också varit att undersöka yrkessvenskans utformning inom vård- och 

omsorgsutbildningar eller andra yrkesutbildningar, i grupper med andraspråkselever; hur är den 

knuten till den praktiska verkligheten, till apl och till arbetsliv?  

 

Vår förhoppning är att vi med vår studie lyckats skapa ett ökat intresse för vidare studier och 

undersökningar vilka i sin tur kan leda till ett förbättrat samarbete kring andraspråkstalares 

lärande av språk i arbetslivet.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide handledare 
 

Personligt/Bakgrund: 

 

• Hur länge har du arbetat som undersköterska/sjuksköterska? 

• Har du genomgått en handledarutbildning? Om så; ingick utbildning i att handleda 

andraspråkselever? 

• Hur många av de APL-elever som du handlett har varit andraspråkselever? 

• Hur lång erfarenhet har du av att handleda andraspråkselever i APL? 

• Är du själv flerspråkig? 

• Är svenska ditt starkaste språk? 

 

Intervjufrågor: 

 

Att handleda andraspråkselever 

 

1. Upplever du att handledningen av andraspråkselever skiljer sig från handledningen 

av förstaspråkselever? ( Varför? På vilket sätt?) 

2. Vad upplever du som möjligheter i ditt arbete som handledare med APL-elever med 

svenska som andraspråk? A.) När upplever du som handledare att du har goda 

förutsättningar? B.) Vad är det positiva med att handleda andraspråkselever? 

3. Vilka utmaningar ser du främst med att handleda andraspråkselever mot en ökad 

förståelse och ett ökat lärande? 

 

Om stöd i rollen som handledare  

 

4. Vilket stöd får du som handledare när det gäller handledning av APL-

elever/andraspråkselever: A.) Från din arbetsgivare? B.) Från elevernas 

utbildningsanordnare? C.) Hur sker planering, uppföljning och utvärdering av APL-

perioden? D.) Samarbetar ni i arbetslaget kring handledningen? 

 

Hur går handledning till enligt handledarna? 

 

5. Hur brukar du stödja andraspråkselever att utveckla en ökad förståelse och ett ökat 

lärande? 

6. Hur arbetar du för att öka förståelsen för de olika arbetsmomenten? Ge gärna 

exempel? 

7. Får eleverna handledning i dokumentation under sin APL-tid? 

8. Hur ges denna handledning? 

9. Hur gör du för att hjälpa öka elevernas självständighet så att de själva kan ta sig an 

svårare arbetsmoment och arbetsuppgifter? 

 

Problematiska arbetsmoment 

 

10. Finns det arbetsmoment som du ser som speciellt problematiska för 

andraspråkselever? A.) Om så: vilka moment och hur visar det sig? B.) Vad exakt är 

det som är svårt? C.) Hur går du tillväga när du handleder i dessa arbetsmoment? D.) 

Hur märker du att en elev förstått ett arbetsmoment på djupet? 
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Om att säkerställa förståelse 

11. Hur gör du som handledare för att säkerställa förståelse hos andraspråkselever? A.) 

Hur märker du att eleven förstår? B.) Hur märker du att eleven inte förstår? C.) Hur 

gör du då du märker att eleven inte förstår eller hänger med? 

 

Hur går interaktionen till enligt handledaren? 

 

12. Kan du ge exempel på interaktion mellan dig som handledare och 

andraspråkseleven?  När, var och hur sker handledande samtal? Hur sker 

handledning när ni är tillsammans med de boende?  

13. Hur sker kommunikationen i olika sammanhang? A.) 

Verbalt/Kroppsspråk/Gester/Annat? B.) När samtalar ni? C.) Vid vilka tillfällen? D.) 

Hur ofta? E.) Hur länge? F.) Vem tar initiativ till samtalen? G.) Vem inleder 

samtalen? 

14. Finns det möjlighet för eleven till samtal med andra anställda eller andra APL-

elever? A.) När finns möjlighet för eleven att samtala med dessa? B.) Hur tar 

andraspråkselever tillvara dessa möjligheter? 

15. Hur upplever du att interaktionen/kommunikationen mellan andraspråkselever och 

brukare fungerar? A.) Vilka är förutsättningarna för en god kommunikation med 

brukarna? 

16. Kan du ge några exempel på missförstånd som kan ske i interaktionen med 

andraspråkselever. 

 

Vad är bra handledning?  

 

17. Vilka metoder i handledningen av andraspråkselever upplever du fungerar bra/är 

effektiva (när eleverna ska lära sig förstå på djupet)? A.)Hur märker du att dessa 

metoder är effektiva? 

18. Om du fick önska; hur skulle den absolut bästa handledningen se ut och vad tror du 

skulle krävas för att göra denna möjlig? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide andraspråkselev 
 

Personligt/bakgrund: 

 

• Vilken utbildningsbakgrund har du? Utbildningsnivå? (Skolår i hemlandet/i 

Sverige?) 

• Hur länge har du bott i Sverige? 

• Vilket är ditt/dina modersmål? 

• Talar du andra språk? 

• Vilka studier har du genomfört i svenska? Nivå? 

• Vilken termin studerar du nu på Vård- och omsorgsutbildningen? 

• Får du möjlighet till språkstöd (yrkessvenska) på vård- och omsorgsutbildningen? 

• Hur många veckor har du gjort APL? 

• Var gjorde du APL? (typ av arbetsplats? olika arbetsplatser?) 

• Har du haft olika handledare i APL? (Hur många?) 

• Har du arbetat inom vård- och omsorg? Praktiserat? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

Möjligheter till lärande som andraspråkselev i APL1.  

1. Du har svenska som andraspråk; hur anser du att detta påverkar dina möjligheter till 

inlärning i APL? (Ge gärna exempel!) 

 

Hur går handledningen till enligt andraspråkseleverna? 

 

2. I hur hög grad upplever du att din/dina handledare stöttat dig i att öka din förståelse 

och ditt lärande i APL? (Lite? Mycket?) 

3. Vilka metoder använder din/dina handledare för att stötta dig i ditt lärande i APL? + 

Har du fått några specifikt språkinriktade uppgifter av dina handledare (läxor med 

fokus på språket)? A.) Har du fått handledning i dokumentation på arbetsplatsen? B.) 

Vilken typ av dokumentation har du fått handledning i?  C.) Hur gick handledningen 

till? 

 

Problematiska arbetsmoment 

 

4. Finns det arbetsmoment som du upplevt som problematiska att genomföra? A.) Om 

så: vilka? B.) Exakt vad i dessa arbetsmoment är svårt? C.) Hur fick du handledning i 

dessa arbetsmoment? 

 

Om att säkerställa förståelse 

5. Hur visar du din handledare att du har förstått? A.) Hur visar du din handledare att du 

inte har förstått? B.) Hur gör du som elev då du inte förstår?  

6. Vilken respons ger din handledare dig när du visar att du inte förstår eller när du 

behöver förtydligande handledning? 
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Interaktionen mellan eleven och olika involverade på arbetsplatsen 

 

7. Hur upplever du att interaktionen mellan APL-plats, skola och dig som elev 

fungerar?  

8. Hur sker planering, uppföljning, utvärdering av APL-tiden 

9. Har du fått några uppgifter från skolan att genomföra i anslutning till apl? I så fall 

vilka? Har några uppgifter varit specifikt språkinriktade? 

10. Hur sker interaktionen i olika situationer på arbetsplatsen? 

Verbalt/kroppsspråk/gester/annat? Berätta gärna, visa och ge exempel. 

11. Vilka möjligheter till samtal finns under en arbetsdag i APL? A.) Med vem samtalar 

du (handledare/övriga anställda/brukare)? B.) I vilka situationer får du som elev 

möjligheter till samtal? C. )Hur ofta (under arbetets gång/på raster/i början/i slutet av 

arbetsdagen)? D.) Hur långa samtal brukar det bli? E.) Vad brukar samtalen handla 

om? F.) Vem brukar ta initiativ till samtalen? G.) Vem inleder dem? 

12. Har det någon gång uppstått missförstånd i interaktionen med andra på 

arbetsplatsen? A.) Om så, i vilken situation? B.) Vad berodde missförståndet på? C.) 

Hur löste det sig? Berätta gärna och ge exempel. 

 

Vad är bra handledning? 

 

13. Upplever du att du fått tillräcklig handledning under din/dina APL- period/perioder? 

14. A.) Upplever du att du får extra stöd om du är i behov av det? B.) Hur ser det stödet 

ut? 

15. A.) När upplever du att du får riktigt bra handledning? B.) Berätta och ge gärna 

exempel. C.) Exakt vad i denna handledning är bra? 

16. Om du fick önska; hur skulle den absolut bästa handledningen/stödet se ut? Ge 

förslag! 
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Bilaga 3. 

 

Informationsbrev samt medgivandeformulär (Handledare) 

 
Hej vi är två utbildade lärare som arbetar inom vård- och omsorgsprogrammet. För 

närvarande bedriver vi halvtidsstudier i svenska som andraspråk 61-90 hp vid Högskolan i 

Gävle. Vi har valt att i vårt uppsatsmoment göra djupintervjuer med både APL-elever och 

handledare för att få en djupare förståelse för hur APL fungerar både ur ett 

handledarperspektiv och APL-elevperspektiv. Vi är framförallt intresserade av att undersöka 

handledning av andraspråksselever.  

 

Vi har blivit varse den viktiga roll handledarna ute på arbetsplatserna spelar för elevernas 

möjlighet till språkinlärning. Vår erfarenhet är att utbildningsanordnare och andra aktörer 

inte alltid tycks vara medvetna om just handledarnas viktiga roll i handledningen av 

andraspråkselever och att det ofta saknas kunskap om hur man kan verka för bättre 

förutsättningar för språkutvecklande handledning.  

 

Uppsatsens syfte är att skapa en bild av handledningens lärandepotential och hur 

förutsättningarna ser ut utifrån handledares och andraspråkselevers perspektiv. Vi vill 

undersöka hur handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med 

språk och lärande i arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom vård och omsorg. Vi vill 

identifiera de strategier handledare använder för att bidra till en utveckling av elevernas 

språk och lärande samt vilka framgångsfaktorer handledarna upplever med dessa strategier. 

För att få en bild av för inlärningsprocessen viktiga faktorer i de praktiska 

lärandesituationerna, görs en jämförelse av om och hur handledarnas upplevelser av 

framgångsfaktorer överensstämmer med de i undersökningen ingående andraspråkselevernas 

perspektiv.   

 

Våra frågeställningar är följande:  

 

1. Hur beskriver handledaren och apl-eleven (andraspråkseleven) sina upplevelser av 

handledning i arbetsplatsförlagt lärande inom vård och omsorgsprogrammet?  

 

2. Vilka strategier/metoder identifierar handledaren och apl-eleven (andraspråkseleven) i 

arbetet med att utveckla språk och lärande i det arbetsplatsförlagda lärandet?  

 

3. Vilka framgångsfaktorer upplever handledaren och apl-eleven (andraspråkseleven) med 

de strategier som används? (Vad/När/Hur fungerar handledningen som bäst?) 

 

Med vårt brev undrar vi om du vill och har möjlighet att ställa upp på en intervju ca 30 

minuter. Vi bifogar vår frågeguide så att du i förväg får möjlighet att se vilka frågor 

intervjun kommer att innehålla. 

 

Intervjun kommer att spelas in och materialet transkriberas av oss. Därefter avidentifieras 

alla som deltagit i vår intervju. All data från intervjun kommer att raderas efter godkänd 

uppsats. Resultatet kommer endast att lyfta fram generella mönster men kan komma att 

exemplifieras av avidentifierade citat. Uppsatsen beräknas vara klar i början av juni 2017. 

Efter godkännande av uppsatsen kan intervjudeltagarna få tillgång till ett exemplar av 

kandidatuppsatsen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  



 

52 

 

 

Vänliga hälsningar  

 

Marie Josefsson och Mia André 
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Medgivandeformulär  

 
Härmed intygar jag att jag tagit del av övergripande syfte samt ovanstående information om 

hur mina svar kan komma att användas.  

 

Datum: __________________________________________________ 

 

Namn: __________________________________________________ 

 

Signatur: __________________________________________________ 

 

Jag vill få ett exemplar av uppsatsen när den är klar till denna mailadress: 

 

__________________________________________________ 
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Bilaga 4. 

 

Informationsbrev samt medgivandeformulär (Apl-elev) 
 

Hej! 

Vi är två lärare som arbetar/arbetat inom vård- och omsorgsprogrammet. För närvarande 

bedriver vi studier i svenska som andraspråk 61-90 hp vid Högskolan i Gävle. Vi har valt att 

i vårt uppsatsmoment göra djupintervjuer med handledare och andraspråkselever i apl för att 

få en djupare förståelse för hur apl fungerar både ur ett handledar- och elevperspektiv. 

 

Vi har blivit varse den viktiga roll handledarna ute på arbetsplatserna spelar för elevernas 

möjlighet till språkinlärning. Vår erfarenhet är att utbildningsanordnare och andra aktörer 

inte alltid tycks vara medvetna om just handledarnas viktiga roll i handledningen av 

andraspråkselever och att det ofta saknas kunskap om hur man kan verka för bättre 

förutsättningar för språkutvecklande handledning. 

 

Uppsatsens syfte är att skapa en bild av den potential för språk- och kunskapsinlärning som 

finns inom arbetsplatsförlagt lärande i vård och omsorg. Vi vill undersöka hur handledare 

upplever att handledningen av andraspråkselever fungerar, vilka strategier de använder i 

handledningen samt vilka framgångsfaktorer de upplever med dessa strategier. Vi vill också 

undersöka hur andraspråkselever upplever handledningen i apl samt vad de anser vara bra 

handledning för att jämföra handledares och andraspråkselevers syn. 

 

Med vårt brev undrar vi om du vill och har möjlighet att ställa upp på en intervju på cirka 40 

minuter. Vi bifogar vår frågeguide så att du i förväg får möjlighet att se vilka frågor 

intervjun kommer att innehålla. 

 

Intervjun kommer att spelas in och materialet transkriberas av oss. Därefter avidentifieras 

samtliga personer som deltagit i vår intervju. All data från intervjun kommer att raderas efter 

godkänd uppsats. Resultatet kommer endast att lyfta fram generella mönster men kan 

komma att exemplifieras med avidentifierade citat. Uppsatsen beräknas vara klar i början av 

juni 2017. Efter godkännande av uppsatsen kan intervjudeltagarna få tillgång till ett 

exemplar av kandidatuppsatsen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Marie Josefsson och Mia André 
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Medgivandeformulär  

 
Härmed intygar jag att jag tagit del av övergripande syfte samt ovanstående information om 

hur mina svar kan komma att användas.  

 

 

Datum: __________________________________________________ 

 

Namn: __________________________________________________ 

 

Signatur: __________________________________________________ 

 

Jag vill få ett exemplar av uppsatsen när den är klar till denna mailadress: 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


