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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur praktikhandledare inom bygg- och 

anläggningsprogrammet uppfattar byggelevers yrkeskunnande och om de upplever någon skillnad i 

yrkeskunnandet mot före gymnasiereformen 2011. Studie- och yrkesvägledare fungerar som en länk 

mellan eleverna och branscherna där det är viktigt för vägledaren att ha kännedom om branschernas 

synsätt. Studien är genomförd med kvalitativ metod där tio APL-handledare på byggarbetsplatser i 

Värmlands län intervjuats. Intervjuerna är analyserade enligt innehållsanalys och ställs mot Illeris 

teorier om lärande och kompetens. Analyserna är inramade av Bourdieus habitusteori. Resultaten 

visar att APL-handledare har svårt att definiera vad yrkeskunnande är och därmed har 

uppfattningarna skiljts åt gällande vad som förväntas av APL-elever. Det framkommer även att 

egenskaper som förväntas av APL-eleverna närmast kan definieras som Bourdieus kapital än 

konkreta yrkesfärdigheter. Våra resultat visar dessutom att APL-handledarna inte har någon 

uppfattning om vad som står i examensmålen för bygg- och anläggningsprogrammet. Vi hoppas att 

denna studie ska bidra till en ökad förståelse för studie- och yrkesvägledarens uppdrag som ibland 

blir en medlande länk mellan de olika aktörerna; skolan, arbetslivet och eleven. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate what building and construction workers who mentor 

students from the vocational-education program of building and construction think about the 

students’ vocational skills. The study also hope to ascertain whether the construction workers have 

noticed any difference in the students’ vocational skills after the school reform of 2011. As aspiring 

guidance counsellors we aim to play the role of a bridge between the students and their chosen field 

of employment. For guidance counsellors it is important to have a solid grasp of the values and views 

found in different fields of employment and to manage the expectations of the students. For this 

study, we used a qualitative method in which we interviewed ten mentors on construction sites across 

the county of Wermland. The content of the interviews was later analysed and compared to Illeris’ 

theory of knowledge and competence. As a theoretical framework, we also used Bourdieu’s theory 

of Habitus. The results show that the mentors had difficulty defining vocational skills in a meaningful 

and concise manner, which leads to students finding it difficult to know what is expected of them. 

The characteristics of the students are better defined in Bourdieu’s theory of habitus. The results also 

revealed that the mentors did not have a clear picture of what was expected of a student and did not 

understand fully what the student would need to learn in order to pass the relevant examinations at 

the end of the course. We hope that this study will contribute to a clearer understanding of the role 

of the guidance counsellor, which in this case is to act as a bridge between those already working in 

the construction industry and the students hoping to work within the construction industry after they 

have graduated. 
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1. Inledning 

Gymnasiereformen gy11 (Skolverket, 2011) innebar stora förändringar av gymnasieskolan. Före 

reformen var programmen mer lika varandra och samtliga elever som gick ut gymnasiet med ett 

slutbetyg var även behöriga att läsa vidare på universitet eller högskola. Avhopp var vanligt 

förekommande och elever som gick ur gymnasiet utan slutbetyg började bli en allt vanligare syn 

(Lindahl, 2015). Inför gymnasiereformen gy11 fördes därför politiska diskussioner mellan de olika 

politiska blocken angående de då nya yrkesprogrammens utformning, syfte och mål. 

Yrkesprogrammen skulle bli en räddning för de skoltrötta eleverna som inte hade ambitionen att 

studera vidare på universitet eller högskola och på detta sätt skulle kunna komma ut i arbetslivet 

fortare (Lundahl, 2008, Panican, 2014). Därför skulle mindre tid i yrkesprogrammen ägnas åt 

teoretiska kurser såsom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap så att utrymme kunde 

skapas för mer praktik och kurser inom det valda yrkesområdet. Yrkesprogrammen skulle alltså bli 

mer nischade och skapa en bättre kunskapsbank och förutsättningar för eleverna att direkt kunna 

komma ut i arbetslivet efter avslutad gymnasieutbildning. I praktiken innebär detta även att de elever 

som valt att läsa ett yrkesprogram, efter avslutad gymnasieutbildning, inte automatiskt kommer att 

vara behöriga att läsa vidare på universitet eller högskola, om de inte aktivt valt att lägga till de 

behörighetsgivande kurserna som fattas i deras utbildning. Studie- och yrkesvägledare arbetar bl.a. 

med olika former av stöd till elever på gymnasieskolan under deras studietid, och behöver ofta förstå 

och samverka med branscher för olika yrkesprogram. Vi anser att man då behöver kunskap inom 

såväl det specifika yrkesområdet som eleven utbildar sig till, men även om vilka krav som ställs på 

arbetskraften inom branschen för att på bästa sätt kunna vägleda individen. Det finns en stor press 

på yrkesutbildningarna att de ska förse eleverna med de efterfrågade kunskaperna som krävs för att 

kunna få ett arbete inom branschen. Under åren efter gymnasiereformen har yrkesutbildningarnas 

nya utformning fått kritik, där man påstår att eleverna inte alls får mer kunskap utan bara upprepar 

vissa kurser och då inte fördjupar sin kunskap inom yrket. Dessutom har yrkesutbildningarna 

beskyllts för att locka fler “icke akademiska” elever till sig, vilket har visat sig vara osant då färre 

elever totalt söker sig till yrkesprogram, vare sig de är studiemotiverade eller inte. Åsikter som dessa 

har uttryckts i diverse olika former i olika tidningar de senaste åren, så som Per Kedlands replik i 

Svenska dagbladet 9 november 2016 eller Mikael Delins granskning av yrkesutbildningar 2014 som 

visar att efter skolinspektionens granskning att yrkeselever nu är ännu mindre introducerade till sina 

branscher än de var tidigare. Som blivande studie- och yrkesvägledare väckte detta vårt intresse och 

frågan om yrkesutbildningar inte möter upp vad branschen önskar eller om de bara har fått dåligt 

rykte kvarstår. 

1.1 Val av problemområde 

De förändringar som skett i och med gy11 skulle ge yrkeseleverna en rejäl skjuts i det praktiska 

kunnandet, på bekostnad av de mer akademiska, teoretiska ämnena. Så här beskrivs ett av 

yrkesprogrammens syften: “Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för yrkesverksamhet så 

att de kan börja jobba direkt efter gymnasieskolan. Eleverna ska komma långt i sina studier mot ett 

specifikt yrke.” (Skolverket, 2011, sid.12). Eleven ska alltså vara väl förberedd inför arbete och ha 

de väsentliga kunskaper som krävs för att självständigt och på ett korrekt sätt utföra sitt jobb. Men 
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hur branscherna ser på yrkeselevernas yrkeskunnande och kompetens är en fråga som kvarstår och 

som vi hoppas kunna besvara i denna studie. Vi ser att vår yrkesroll som studie- och yrkesvägledare 

hamnar mitt emellan eleverna och branschen som en länk där vägledaren bör ha kännedom om 

branschens synsätt. Detta för att på bästa sätt kunna förbereda, stötta och vägleda eleverna under 

deras utbildningstid. Mycket av den kunskap som eleverna ska få med sig efter avslutad utbildning 

förläggs på deras APL-tid, arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att det är praktikhandledarnas 

ansvar att se till så att eleverna lär sig det de ska göra. APL-handledarnas funktion blir då att de ska 

se till så eleverna får ta del av de uppgifter som förekommer på en byggarbetsplats så att de får 

möjlighet att lära sig de väsentliga kunskaperna som de kommer behöva i sitt framtida yrkesliv. 

Dessutom är det svårt för skolorna att rekrytera behörig och kunnig personal när de ska anställa 

yrkeslärare1. Detta gör att kvaliteten på utbildningen kan variera stort beroende på vilka APL-platser 

eleverna hamnar på och vilken bakgrund och kompetens yrkeslärarna på utbildningen har. 

 

Ur vår översikt över tidigare forskning, som vi fördjupar oss i längre fram, har vi kunnat ana att 

utformningen av yrkesutbildningarna främst utgår från skolans uppsatta kunskapsmål och att 

branschernas perspektiv inte framträder i frågan (Lundgren & von Schantz Lundgren, 2012, Polidano 

& Tabasso, 2013). Vi har som blivande studie- och yrkesvägledare i denna studie valt att undersöka 

hur APL-handledare inom branschen bygg- och anläggning upplever elevernas kunskapsgrund som 

de har med sig efter sin gymnasieutbildning. Genom att försöka förstå vilket perspektiv på utbildning 

de olika aktörerna, skola, arbetsliv och elev kan ha, kan vi i vår kommande yrkesroll lättare förstå 

den mismatch som möjligen kan uppstå mellan utbildningarnas examensmål och arbetsgivarnas 

krav. Detta är viktigt för oss för att på bästa sätt kunna vägleda och stötta eleverna i både sitt val till 

gymnasiet, men även senare genom deras utbildning. Lindberg (2016) beskriver tre perspektiv att se 

på utbildning; nytto-, konkurrens- och bildningsperspektiv som framhåller olika syften med 

utbildning. Vi kommer att förklara och förtydliga dessa olika perspektiv i vårt bakgrundskapitel. 

Perspektiven beskriver dilemman med utbildningens syfte och man kan således undra om den ska 

gynna individen eller samhället. Och även om individen får ut mycket av utbildningen i egenvärde, 

bildningsperspektivet, kanske inte utbildningen alltid kan garantera en anställning, vilket ses i 

konkurrensperspektivet. Vi misstänker att det kan finnas skilda perspektiv och uppfattningar om 

vilka kunskaper eleverna bör ha med sig efter avslutad gymnasieutbildning och att dessa skiljer sig 

mellan branschernas uppfattning och skolans uppfattning.  

 

Detta är viktigt för oss som blivande studie- och yrkesvägledare att undersöka dels därför att den 

tidigare forskning vi funnit har gett oss en entydig bild av elevernas yrkeskunnande och kompetenser 

som enbart svarar för utbildningssystemets perspektiv. Det är även viktigt att studie- och 

yrkesvägledare är nyfikna att ta reda på hur branscherna uppfattar byggelevernas kunskaper för att 

kunna informera och förbereda eleverna på vilka krav som ställs inom branschen inför deras 

gymnasieval och i detta fall, kommande yrkesliv. Genom att eleverna har god kunskap om sina 

möjliga valalternativ, med allt vad de innebär såsom anställningsbarhet, krav på kompetens och 

yrkeskunnande från branscherna osv. kombinerat med en god självkännedom kan eleverna göra ett 

väl underbyggt och övervägt gymnasieval. Detta är en av studie- och yrkesvägledarens främsta 

arbetsuppgifter inom grundskolan, som är en möjlig arbetsplats för oss i vår framtida yrkesroll. Men 

det är dessutom intressant att belysa det spänningsfält som studie- och yrkesvägledare befinner sig i 

när olika perspektiv på utbildning krockar, vilket de kan göra i samarbetet mellan skola och arbetsliv 

när det kommer till APL-utformning och genomförande. Det är olika aktörer med i APL-

utformningen som alla har olika intressen och perspektiv. Detta innebär att eleven som hamnar i 

                                                      
1 https://www.svd.se/larare-vilda-vastern-pa-vissa-yrkesutbildningar 
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mitten av detta fält behöver stöd och vägledning, och där blir studie- och yrkesvägledaren oerhört 

viktig. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur APL-handledares uppfattning om yrkeselevers 

yrkeskunnande förhåller sig mot gymnasieskolans examensmål på bygg- och 

anläggningsprogrammet och huruvida dagens elevers yrkeskunnande skiljer sig i förhållande till 

tiden före gy11. 

 

Eftersom vårt syfte sträcker sig över flera olika områden, skola, arbetsliv och yrkeskunnande har vi 

använt oss av följande frågeställningar för att kunna besvara vårt syfte. 

 

Frågeställningar: 

- Hur beskrivs yrkeskunnande av APL-handledarna? 

- Hur motsvarar elevernas kunskaper branschens förväntningar? 

- Framträder några likheter/skillnader i branschens uppfattning av yrkeskunnande jämfört 

med gymnasieskolans styrdokument?  

- Upplever APL-handledarna att det finns någon skillnad i elevernas yrkeskunnande jämfört 

med innan gy11?  

- Hur beskriver APL-handledare samverkan mellan skolan och arbetsplatsen kring upplägget 

av byggprogrammet i förhållande till gymnasieskolans examensmål? 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet ger vi en beskrivning av gymnasiereformens syfte och vilka möjliga följder 

reformen kan få för utbildningen, dels pga. att det råder olika perspektiv på utbildning och dels för 

att förståelsen av vad kompetens är kan skilja sig åt mellan de olika aktörerna som ska samspela. Vi 

ger även en förklaring om vad som är målen för bygg- och anläggningsprogrammet och vikten av 

att de inblandade aktörerna har ett gott, väl fungerande samarbete. 

2.1 Gymnasiereformens syfte 

Inför genomförandet av gymnasiereformen 2011 diskuterades dess syfte på politisk nivå mellan 

partiblocken och vad man ville förändra med den dåvarande gymnasieskolan. Innan reformen var 

det många elever som valde att hoppa av gymnasiet och det var många som gick ur gymnasiet utan 

fullständiga betyg. För att uppnå en förändring menade den då sittande regeringen att reformens 

förändring av gymnasieprogrammen skulle gynna de elever som hade svårt att nå målen och kanske 

inte hade en ambition om att nå högre akademiska mål (Adman, 2015). Reformen skulle med andra 

ord råda bot på ungdomsarbetslösheten och dessutom på avhoppen från gymnasiet. Lundahl (2008) 

menar dock att faran med gymnasiereformen var att den nya gymnasieskolan skulle innebära en 

uppdelning och isärhållning av elever i olika skikt där de riskerade att missgynnas rent demokratiskt. 

I yrkesprogrammen ska eleverna dessutom få minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, och 

det är skolorna som är ansvariga att se till att den genomförs och även att kontrollera kvaliteten på 

densamma. Dock är det inte alltid som kravet på minst 15 veckors APL uppfylls vilket därmed 

riskerar medföra att yrkeselever som lämnar gymnasiet har dåligt utvecklade kontakter med 

arbetslivet (Lindahl, 2015). En fara som både Lundahl (2008) och Lindahl (2015) beskriver är att 

vissa yrkeselever riskerar att hamna utanför samhällssystemet om de inte lägger till de kurser som 

krävs för högskolebehörighet och kanske inte heller får med sig kunskaper som gör dem 

anställningsbara på arbetsmarknaden. Att byggeleverna är anställningsbara innebär att de har de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att få en anställning inom sin bransch.  

 

I uppdragsutredningar (SOU 2002:120, SOU 2008:27) under tidigare delen av 2000-talet framkom 

att det fanns brister i samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet och de krav som väntar 

eleverna där. I de nya yrkesprogrammen skulle som tidigare nämnts mer krut läggas på det praktiska 

utövandet och mer tid för praktik skulle ges till eleverna. Att det skulle utarbetas ett gott samarbete 

mellan skola och arbetsliv står tydligt formulerat i regeringens intentioner med genomförandet av 

nya gymnasieskolan. Trots den tidigare bristen på formuleringar av samarbete mellan skola och 

arbetsliv i styrdokumenten, vilar inte reformen gy11 på någon större analys av det framtida 

arbetslivet och vilka krav och förväntningar som finns där, utan mer fokus har lagts på de elever som 

inte klara kraven och kanske skulle gynnas av t.ex. lärlingsutbildning (Lundahl, 2008). 

2.2 Olika perspektiv på utbildning 

Det finns olika sätt att se på utbildning och vad dess syfte är. Dels kan utbildning ses ur ett 

nyttoperspektiv som menas att utbildning ska syfta till att den utbildade ska bli mer nyttig för 
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samhället - alltså bidra till att utveckla samhället ekonomiskt och få det att fungera, menar Lindberg 

(2016). Det innebär bl.a. möjligheten att kunna ta ett jobb som bidrar till samhällsutvecklingen och 

driver det framåt. Ett annat perspektiv på utbildning är konkurrensperspektivet som innebär att 

utbildning ska hjälpa till att sortera vilka som är mest anställningsbara eller inte. Här kan man säga 

att utbildning ska hjälpa individer att konkurrera om anställningar och då innebär det även att vissa 

anställningar kräver högre utbildning än andra. Ett tredje perspektiv på utbildning är 

bildningsperspektivet, vilket främst framhäver egenvärdet av utbildning, alltså att utbildning ska 

bilda individer som väljer att utbilda sig och behöver kanske inte alltid leda till en anställning. Dessa 

tre olika perspektiv på utbildning kan förklara de intressen och idéer som styr utbildning, menar 

Lindberg (ibid.). Det betyder också att olika perspektiv på utbildning kan råda i olika forum och 

egentligen inte upptäckas förrän de inte stämmer överens.  

 

Olofsson och Wadensjö (2012) menar att dessa olika perspektiv kan krocka då näringslivet bara till 

viss del varit med i att utforma yrkesutbildningarna och därför riskerar dessa att inte motsvara 

branschernas krav på sin kommande arbetskraft. Utbildningarna har alltså inte uppfattats som en 

naturlig reaktion på arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning och arbetskraft som den bör. 

Den skevhet som beskrivs av Olofsson och Wadensjö (ibid) kan dock förändras genom att 

branscherna och enskilda arbetsgivare får mer insikt i skolan, och därmed kan få en större förståelse 

för vikten av att samarbeta med skolorna och möjliggöra ett utbyte med dessa utbildningar då detta 

skulle kunna gynna branscherna i längden. 

2.3 Kompetens och anställningsbarhet 

Begreppet anställningsbarhet har fyllts med olika innebörd genom tiderna och i olika sammanhang, 

vilket komplicerar förståelsen för begreppet (Sparrhoff & Fejes, 2016). Att en individ enbart har en 

utbildning garanterar inte anställning, även om det är lättare att konkurrera om en anställning med 

en utbildning i bagaget. En utbildning innebär att den som har genomgått den ska ha fått med sig 

vissa kunskaper och därmed ha en viss kompetens. Kompetens kan beskrivas som de samlade 

kunskaperna en individ har, samt färdighet och förmåga att handla i en specifik situation (Illeris, 

2013). Men det är mer variabler som spelar in för anställningsbarheten. Detta beror dels på hur 

behovet ser ut för tillfället inom den specifika branschen och dels på vilka erfarenheter och 

egenskaper den enskilda individen har. Att vara anställningsbar innebär således att ha förmåga att 

ha, kunna behålla och vid behov kunna få en ny anställning, menar Sparrhoff och Fejes (2016). 

 

Den första avhandlingen som behandlade begreppet “anställningsbar” skrevs på 90-talet av Feintuch 

(1955). Gazier (2006) tillhör den senare generationen av definition av anställningsbarhet där man 

väger in både det sociala kapitalet och inte längre enbart fokuserar på yrkeskunnande i praktiken 

utan mer på personens förmåga att ta egna initiativ, flexibilitet och nätverkande som de större 

faktorerna för att öka ens anställningsbarhet. Dessa faktorer är inre faktorer som sedan kombinerats 

med samhällets strukturella hinder och möjligheter som avgör en persons möjligheter att bli anställd 

menar Gazier (2006). Men här kommer även de tidigare nämnda perspektiven på utbildning in, vad 

som anses vara utbildningens syfte, och hur arbetsmarknaden ser ut har en stor betydelse för en 

individs anställningsbarhet. Anställningsbarhet kan även förklaras som elevernas lämplighet för 

anställning, inte att de faktiskt får anställning, menar Lindberg (2016). Inom byggbranschen är det 

brist på arbetskraft (SVD 2016, SVT 2016, Byggindustrin, 2016), vilket ger en god indikation på att 

de elever som går ut bygg- och anläggningsprogrammet med slutbetyg och examensbevis nästan är 

garanterade en anställning. Dock är brist på arbetskraft inte detsamma som att byggeleverna har de 

rätta kompetenser som krävs inför arbetet.  
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2.4 Styrdokumenten för bygg- och 

anläggningsprogrammet 

I gymnasieskolans styrdokument, mer specifikt i examensmålen för bygg- och 

anläggningsprogrammet, står att eleverna efter en avslutad yrkesutbildning ska vara väl förberedda 

för jobb och vara redo att ta ett jobb direkt (Skolverket, 2011). Ett väl utvecklat samarbete mellan 

skolan och arbetslivet är något som speciellt påpekas och särskilt ett stort engagemang från 

näringslivet. Det står även att eleverna “ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något 

av bygg- och anläggningsbranschens yrken” (Skolverket, 2011:16). Några av dessa kunskaper står 

angivna i examensmålen, medan andra specificeras i kursplanen för varje kurs och varje inriktning 

på programmet. Vi har valt att i vår uppsats endast fokusera på vad som står i examensmålen för 

bygg- och anläggningsprogrammet. Detta för att examensmålen ger en tydlig översikt över vad 

eleverna ska kunna för att uppnå sin examen och anses vara vanligt förekommande arbetsuppgifter 

inom programmets yrkesutgångar. Gemensamt för samtliga inriktningar på bygg- och 

anläggningsprogrammet är dock att eleven ska ha kunskap om vilka metoder, material och verktyg 

som ska användas för att utföra en anvisad uppgift. Eleverna ska även kunna planera, välja relevant 

arbetsmetod och kunna genomföra uppgiften. Utöver detta betonas särskilt den arbetsplatsförlagda 

delen av utbildningen för att eleven ska kunna utveckla sina yrkeskunskaper och dessutom få 

möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och bli en del av en yrkesgemenskap på en arbetsplats 

(Skolverket, 2011). Mycket av dessa kunskaper är sådant som eleverna ska lära sig på sina APL-

platser, t.ex. att kunna utveckla en yrkesidentitet och bli del av en yrkesgemenskap. Det innebär att 

APL-handledarna har ett mycket viktigt uppdrag och bär en stor del av yrkesprogrammets 

examensmål på sina axlar. Yrkeslärarna på utbildningarna ansvarar för den teoretiska biten, vilken 

givetvis även också är mycket viktig för examensmålen. Dock bör examensmålen vara väl befästa 

hos APL-platsen för att denna ska kunna ha en chans att lära ut de kunskaperna.  
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3. Tidigare forskning 
Här följer en beskrivning hur vi har gått tillväga för att undersöka vad som hittills studerats och 

undersökts gällande uppfattningar om yrkeskunnande och olika utbildningars utformning av lärande 

inför ett yrke. Detta för att påvisa behovet av vidare forskning men även för att visa vad tidigare 

forskning har bidragit till i kunskapsområdet.  

Genom att undersöka tidigare forskning har vi fått en bra överblick över vad som redan har gjorts på 

forskningsområdet och vad vår undersökning kan bidra med. Vi har således gjort en litteraturöversikt 

där syftet var att den skulle bidra till en förförståelse av problemområdet samt att ge en generell 

överblick över forskningsområdet som då blir mer överskådligt och hanterbart (Knopf, 2006). 

3.1 Sökprocess och avgränsningar 

Vi genomförde vår litteraturöversikt genom att först söka efter tidigare forskning, sedan analysera 

vad denna kommit fram till och vilka slutsatser som dragits för att sedan sammanfatta vilka rådande 

uppfattningar som finns inom området och vilka perspektiv som utelämnats. För att kunna täcka in 

vårt problemområde ville vi hitta forskning om just yrkesprogram, kompetens och 

anställningsbarhet. Vi var också intresserade att hitta forskning som tittat på förändringen efter 

gymnasiereformen 2011 i Sverige. Dock fann vi att det var svårt att hitta artiklar som handlade 

specifikt om svenska, gymnasiala yrkesprogram efter gy11, så vi valde att bredda vårt sökområde 

till fenomenet praktisk kompetens och yrkeskunskap, detta menar Knopf (2006) att man bör göra då 

forskningsområdet är för smalt för att hitta forskning kring. 

 

Vi använde oss av Stockholms universitets databas EDS och gjorde sökningar på sökorden praktisk 

kompetens, yrkesprogram, yrkeskunnande, gymnasiereform, vocational education and training.  

Vi valde att inte söka med sökord vägledning eller studie-och yrkesvägledning eftersom vi var 

intresserade att undersöka branschernas uppfattning om yrkeskunnande. Vi valde att söka efter 

artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och mellan åren 2010-2017 för att ha så 

aktuell forskning som möjligt. Samtliga artiklar var peer reviewed och alltså därför kontrollerade av 

andra forskare vilket gav oss en god indikation på att artiklarna höll god kvalitet. Eftersom vi breddat 

vårt sökområde behövde inte artiklarna vara på svenska eller behandla den svenska gymnasieskolan, 

vilket gjorde att vi lättare kunde hitta lämpliga artiklar att analysera. Vi fann fem artiklar som vi 

kunde använda till vår översikt och som vi fördjupar oss inom i detta kapitel. 

3.2 Att undervisa yrkeskunnande 

Den första artikeln är skriven av Fjellström och Kristmansson (2016) som har jämfört två olika 

svenska gymnasiala yrkesprogram, handels- och byggprogrammet, och menar att lärostilarn skiljer 

sig åt mellan dem. Utformningen av det praktiska lärandet, som har betydelse för elevens slutgiltiga 

kompetens och yrkeskunnande inom arbetsområdet, har sett olika ut innan och efter 

gymnasiereformen i de båda jämförda programmen. Mer fokus på teoretiskt lärande har lagts inom 

handelsprogrammets APL, arbetsplatsförlagt lärande, och mer praktiska inslag har präglat 

byggprogrammets (Fjellström & Kristmansson, 2016). Studiens resultat visar att de olika uppläggen 

i de båda yrkesprogrammen bidrar till olika kunskapsresultat för eleverna. Dock ser handels- och 
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byggarbetsplatserna väldigt olika ut och arbetsuppgifterna skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats. 

Artikelns slutsats är att även om praktikplatserna kan bidra till större chans för eleverna att hitta 

lärlingsplatser och anställning efter utbildningen, så lär sig ofta eleverna kunskaper som är bundna 

till den specifika arbetsplatsen. Kompetensen som eleverna utvecklar blir situationsbunden och 

eleverna får svårt att omvandla dessa kunskaper till mer generella kunskaper som de sedan kan 

applicera på nya arbetsplatser och områden. På så sätt menar Fjellström och Kristmansson (ibid) att 

elevernas kompetens inom yrkesområdet är begränsad, att de utvecklar kvalifikationer snarare än 

kompetenser och även om anställningsbarheten kommer att vara hög för eleverna, kanske de inte har 

de kunskaper som efterfrågas inom branschen. 

 

Även Lundgren och von Schantz Lundgren (2012) har forskat på området yrkesprogram och 

praktiskt lärande och menar att det bästa sättet för eleven att bilda kunskaper inom ett yrkesområde 

är att få träna och prova sina färdighet och kunskaper praktiskt. Både den tysta kunskapen, alltså 

kunskaper som eleverna förkroppsligat och inte längre är aktivt medvetna om, och det praktiska 

kunnandet kommer i slutändan att ha betydelse för elevens totala yrkeskompetens, då kompetens 

handlar om helheten av kunnandet. I själva lärprocessen spelar yrkeslärarna en stor och viktig roll, 

dels genom att agera förebilder och dels genom att hjälpa eleverna att möta de utmaningar som väntar 

dem i arbetslivet (Lundgren & von Schantz Lundgren, ibid). Artikelns studie är gjord ur 

yrkeslärarnas perspektiv och bidrar med kunskap om hur yrkesutbildningar utformas för att ge 

eleverna värdefulla kunskaper och färdigheter.   

 

En tredje studie som vi undersökt är genomförd i Australien och undersöker hur lärlingsutbildningar 

kan användas i större utsträckning, varvat med teoretiska ämnen för att motverka avhopp från skolan. 

Artikelns slutsats kommer fram till att lärlingsutbildningar är överlägsna att öka chansen för 

skoltrötta elever som riskerar att hoppa av skolan att faktiskt få en examen, jämfört med utbildningar 

som främst är teoretiska (Polidano & Tabasso, 2013). Däremot lyfts även farhågor såsom att eleverna 

kan riskera att tappa intresset för de teoretiska delarna i utbildningen pga. denna organisering och 

även att det är svårt att garantera eleverna en likvärdig utbildning då mycket av den ligger på 

arbetsplatsernas ansvar och därmed deras engagemang och tid. Därför är det av största vikt att ett 

väl utarbetat samarbete mellan skolan och arbetsplatserna ligger till grund för lärlingsutbildningarnas 

utformning och genomförande, menar Polidano och Tabasso (2013). Här kan slutresultatet av 

utbildningen riskera att bli lite skev då de praktiska och teoretiska delarna inte utvecklas parallellt, 

vilket kan påverka den totala kompetensen hos eleven (Polidano & Tabasso, ibid). 

3.3 Vikten av ett gott samarbete mellan 

aktörerna 

Panican (2014) menar i sin studie att det finns en återkommande brist på kompetens inom olika 

yrken, trots många ingripanden från olika regeringar genom åren och det anses som en av dem största 

bovarna för att svenskt företagsliv inte växer mer. Även Olofsson och Wadensjö (2012) påpekar i 

sin studie att bl.a. Sverige är ett av flera länder som står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden 

med en ökande äldre befolkning och en ungdom som allt senare kommer ut i jobb där 

försörjningsbördan ökat, detta har lett till att tiden för inträde i yrkeslivet senarelagts. Utmaningar 

med yrken som fasats ut och arbetsplatser har försvunnit samt en snabbt skiftande ekonomi är 

faktorer som Olofsson och Wadensjö (ibid) menar att Sveriges utbildningssystem står inför den 

kommande tiden. Att fylla dessa luckor med kompetent, yrkeskunnig arbetskraft är en av 

gymnasieskolans utmaningar och uppdrag. En av lösningarna som diskuterats har varit 
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lärlingsutbildningar för att öka chansen för ungdomar att snabbare komma ut i arbete.  

Denna brist på yrkeskompetens i olika yrken som även Panican (2014) påtalar visar alltså på att det 

finns ett allvarligt fel i utbildningarna, många branscher menar att elever som går ut svenska 

utbildningar med yrkesinriktning inte är redo att gå ut direkt i arbetslivet. Detta nämns i studier som 

projektet Kompetens för tillväxt som har undersökt arbetsgivarens perspektiv där de anser att 

eleverna från yrkesutbildningar saknar de praktiska färdigheterna för sitt framtida yrkesliv, men 

också de personliga egenskaperna såsom uthållighet och vilja att ta ansvar över sina arbetsuppgifter.  

 

Det finns en poäng enligt Panican (2014) att man har en utbildning, dels för att det är lättare att kunna 

kvalitetssäkra elevernas kunskaper men dels även för att frigöra dem från risker med maktmissbruk 

från arbetsgivare. Man säkrar ett mer jämställt yrkeskunnande. En yrkesutbildning med stor del 

arbetsplatsförlagt lärande signalerar att man är mer redo för att kunna ta ett yrke än en utbildning 

som primärt utförts i skolan.   

3.4 Sammanfattning 

Slutligen kan vi sammanfatta vår litteraturöversikt med att det var svårt att hitta forskning som 

studerat just yrkesprogram i Sverige efter gymnasiereformen 2011. Pga. detta valde vi att utöka vår 

översikt till kringliggande område kompetens och yrkeskunnande. Att studier inte kunnat hittas om 

just svenska yrkesprogram visar på att området ännu är relativt outforskat och att vår studie är 

nödvändig. De studier vi valt att fördjupa oss inom har samtliga fokuserat på vikten av ett gott, väl 

fungerande samarbete mellan yrkesprogrammen och näringslivet för att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna inför sina kommande arbetsliv. Forskningen klargör inte på ett tydligt sätt den roll 

som studie- och yrkesvägledaren har i denna problematik. Vägledarens roll som länk och stöttande 

för eleven genom dennes utbildning i detta fält framstår för oss som oerhört viktig, vilken alltså har 

utelämnats ur den tidigare forskning vi tagit del av. Genom ett bra samarbete mellan de olika 

aktörerna skola och näringsliv ökar förutsättningarna för att adekvata kunskapskrav ställs på eleverna 

redan under utbildningen och att eleverna får möjlighet att prova och utveckla sina kunskaper innan 

de ska ut i arbetslivet på riktigt. Att det ställs olika krav från de olika aktörerna handlar kanske om 

att de har olika perspektiv på utbildningen. Arbetslivet vill ha konkurrenskraftig arbetskraft, 

utbildningen vill dels att eleverna ska göra nytta i samhället, men även att de ska kunna konkurrera 

om jobb på arbetsmarknaden. För eleverna själva kanske utbildningen har ett bildningsvärde, men 

utbildning är oerhört viktigt för att kunna få ett arbete, alltså gör utbildningen eleverna 

konkurrenskraftiga. Här blir studie- och yrkesvägledarens funktion som en länk mellan de som ska 

samverka extra tydlig. 

 

Den tidigare forskningen har även betonat vikten av just praktik och praktiska moment i utbildningen 

för att eleverna ska kunna lära sig yrket. Att få prova på och förkroppsliga kunskapen är något som 

den tidigare forskningen betonar som särskilt viktigt för kompetensutvecklingen hos eleverna. I 

Lundgren och von Schantz Lundgrens (2012) studie som undersöker hur yrkeslärare beskriver sitt 

sätt att lära ut blir det extra tydligt hur viktiga förebilder inom yrket är och att yrkeslärarna, och 

kanske även APL-handledarna som vi fokuserar på i vår studie, fungerar som levande exempel på 

förkroppsligat yrkeskunnande. 
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4. Teoretiska perspektiv 
För att förstå på vilket sätt APL-handledare uppfattar elevers yrkeskunnande har vi först försökt 

definiera det område vi undersöker, vilket involverar flera olika aktörer som samverkar. Här är alltså 

vägledaren en aktör, branschen en annan och eleven står mitt i, med sin strävan att lära sig och 

utveckla kompetens. APL-utbildningen blir då det gemensamma fält där flera aktörer vistas och har 

olika förutsättningar och förväntningar. För att förstå dessa har vi använt oss av Bourdieus teori om 

habitus, fält och kapital. Detta för att yrkeskunnande och kompetens hör ihop med personliga 

förmågor vilket även Bourdieus teori gör. Dessutom ser vi Illeris teorier om lärande och kompetens 

som särskilt relevanta för att lärandeteorin visar ett sätt att tolka hur lärande sker, och då även hur 

yrkeskunnande skapas. Utan lärande kan det heller inte finnas kompetens.  

4.1 Bourdieus teori 

För att få en större förståelse för den problematik vi undersöker har vi valt att undersöka den med 

hjälp av Bourdieus (1990) teori om habitus, kapital och fält. Detta för att vi ska kunna se de olika 

samverkande aktörerna ur ett perspektiv som belyser de möjliga krockar som kan uppstå pga. olika 

förutsättningar och förväntningar. Vi kommer i detta avsnitt att förklara hur Bourdieu (ibid) 

definierar begreppen. 

4.1.1 Habitus 

I Bourdieus (1990) klassteori beskrivs habitus som ett system som tillåter människor att handla, 

tänka och orientera sig i vårt samhälle. Det påverkas av vårt liv vi levt som är ett resultat av kollektiva 

minnen och sociala erfarenheter, dessa har betydelse för hur vi fostras. Habitus beskrivs som något 

som på det stora hela fyller den funktion att vi människor väljer att återskapa de habitus som vi 

upplever rätt från generation till generation. Det är hur vi anser är rätt att handla och bete oss i vår 

vardag i samhället. Detta har vi lärt oss genom positiv förstärkning av beteenden och värderingar vi 

har lärt oss genom generationer. Habitus är vad man tar med sig av sin omgivning och familj, och 

vad man värderar högst i sin omgivning. Det varierar beroende på vilken klass och samhälle man 

kommer från (Bourdieu, ibid). 

4.1.2 Kapital 

Begreppet kapital är mycket viktigt i Bourdieus (1990) teori och beskriv som värden, resurser och 

tillgångar. Begreppet delas in i undergrupper som symboliskt-, kulturellt-, och socialt kapital och 

handlar inte om ekonomiska tillgångar utan mer eller mindre osynliga tillgångar som tillskrivs värde 

i ett visst sammanhang (Bourdieu, ibid). Symboliskt kapital är något som en viss grupp värderar, en 

viss utbildning från en ansedd skola, det kulturella kapitalet är också ett symboliskt kapital som kan 

vara ett kunnande inom litteratur och klassisk musik. Det sociala kapitalet beskrivs som vem man 

känner och vilka man är släkt med som kan ha kopplingar till gruppen. Det gemensamma dessa olika 

kapital har är att de ofta ger fördelar till den som innehar dem. Dock kan de även leda till 

tillkortakommanden och nackdelar i andra sammanhang där inte samma värderingar råder 

(Bourdieu, ibid). 

4.1.3 Fält  

Ett fält utgörs inte av fysiska ting och byggnader, enligt Bourdieu (1990), utan byggs upp av 

gemensamma intressen, mål och värderingar. Det kan vara en specifik grupp människor som delar 
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dessa värderingar med varandra, eller en förening eller ett yrke som verkar inom fältet. Bourdieu 

(ibid) benämner fältet som en känsla för spelet, där de som har denna känsla befinner sig i fältet. 

Inom fälten finns olika aktörer och genom samspel pågår det en hierarki som delas upp av olika 

aktörer, dessa aktörer kan då hamna i konflikter kring gemensamma intressen (Bourdieu, 1990). 

4.1.4 Relevans för vår studie 

Sammantaget är denna teori en inramning för vår forskning då det framgår att inom fältet bygg och 

hantverk finns flera aktörer som ligger i konflikt över samma intresse, det vill säga utbilda, anställa 

och att bli anställd. Som studie- och yrkesvägledare är vår roll att vara en bro mellan olika aktörer 

som en medlare mellan de olika intressena och skapa medelvägar som gynnar eleven att komma ut 

på en arbetsmarknad som passar in på elevens förväntningar och branschens kompetensförsörjning. 

Vi upplever att eleven och APL-handlares habitus och sociala kapital är en viktig dragkraft för att 

fungera inom yrket och ser därför att Bourdieus (1990) teori är relevanta för att förstå samspelet 

mellan dessa tendenser. 

4.2 Illeris teori om lärande 
Vi har valt att använda oss av Illeris teori om lärande eftersom att det område vi undersöker i vår 

studie handlar om uppfattning av yrkeskunnande. För att bli yrkeskunnig måste man lära sig, och 

därför är Illeris (2015) teori om lärande särskilt intressant för oss. Illeris (2015) beskriver lärande ur 

tre olika dimensioner och att lärande sker i två processer. Nedan kommer vi att redogöra för varje 

dimension och beskriva hur dessa processer går till.  

4.2.1 Lärandets tre dimensioner 

Illeris (2013) menar att människors lärande är komplext och kan beskrivas som en 

kapacitetsförändring hos en individ som är varaktig och inte beror på glömska, mognad eller ålder. 

Att kunskap sker i hjärnan är självklart, men kroppens närvaro i lärandet är något som särskilt 

betonas och som Illeris (ibid) menar att man inte kommer ifrån. Dock är detta samband något som 

mest fokuseras på under barnets tidigare ålder och lärande. Det finns också en uppfattning om att 

när vi har lärt oss något så vet vi att vi kan det, vi kan beskriva det och vi förstår kunskapen. Att 

lärande sker i ett samspel mellan kropp och psyke går inte att förneka, men Illeris (ibid) menar även 

att kunskap som lärts in sedan blir en integrerad del av individen och därmed omedveten, dold för 

oss. 

 

Illeris (2015) teori behandlar lärande i tre dimensioner och beskrivs som lärandets triangel. De tre 

dimensionerna är; innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen, där den första dimensionen 

innehåll innebär förmåga att lära sig, möjligheter att lära sig. Det är innehållsdimensionen som är 

kunskapen, förståelsen och ens färdigheter. Innehållet är det som lärs ut, alltså vad eleven vet och 

kan. Den ger oss färdigheter och ett sammanhang, med andra ord kompetens. Dimensionen beskrivs 

som kognitiv men den tillskrivs orden insikt, förståelse och kapacitet, kort och gott ens förnuft.  

Den andra dimensionen drivkraft handlar om individens motivation att lära sig. Vår vilja att lära oss 

och våra känslor. Drivkraftsdimensionen är mycket viktigt för att lärande ska uppstå. Denna är 

mobiliseringen av en individs mentala energi som krävs för att lära. Den präglas av känslor som 

motiverar lärande, vår utveckling av färdigheter, nya kunskaper och infall. Känslor som osäkerhet, 

nyfikenhet eller rastlöshet driver oss framåt i en lärprocess. Dessa två dimensioner måste vara 

aktiverade för att starta en lärandeprocess.  

Den tredje och sista dimensionen samspel handlar om handling och kommunikation. Samspel är det 
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som gör att lärande sker, att kunskap kan bildas. Samspelsdimensionen är där man skapar ett 

samhälleligt sammanhang som bereder väg för möjligheten att lära. Här utvecklas vår socialitet 

enligt Illeris (2015), man lär sig det lämpliga sättet att fungera med sin omgivning. 

 

 

4.2.2 Tillägnelseprocess och samspelsprocess 

Utöver dessa dimensioner pågår dessutom två parallella processer i lärandet, samspelsprocessen och 

tillägnelseprocessen. Dessa möjliggör att samtliga delar kan kopplas samman till en 

kunskapsbildning. Illeris (2015) menar att samtliga delar i triangeln hör ihop och är beroende av 

varandra för att en individ ska kunna lära sig. Illeris (ibid) illustrerar detta som en lärandetriangel, 

där alla delar måste vara med för att lärande ska uppstå. 

Dessa dimensioner i en lärandeprocess vilar också på en dubbel process enligt Illeris (2015) som 

pågår parallellt. När innehåll och drivkraft aktiveras pågår tillägnelseprocessen, det som finns inom 

oss tack vare av tusen åter tusen år av utveckling och evolution som gör att vi idag på ett så komplext 

sätt kan ta in yttre impulser och omvandla till kunskap.  

 

Den andra processen är samspelsprocessen, vilket är det sociala runt människan. Vart man är och 

vilka man har runt sig och även vilken tid man lever i. Möjligheter som vi har nu i vårt lärande var 

omöjliga för 150 år sedan för att kunskapen inte fanns då, men också beroende på vart i världen man 

befinner sig kan påverka möjligheten för lärande stort. 
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Figur 2. Lärandets fundamentala processer, fritt efter Illeris (2015, sid. 43). 

 

4.2.3 Relevans för vår studie 

Denna teori är relevant för vår studie då den behandlar hur lärande sker och vilka faktorer som 

påverkar lärandet. Vår studie behandlar kompetens och yrkeskunnande, vilket bottnar i ett lärande 

inom det specifika området. Hur eleverna blir yrkeskunniga beror dels på hur deras APL-period läggs 

upp och dels på vilken syn deras APL-handledare har på kunskap och lärande, vilket vi knyter an till 

Illeris teori om lärande. Studie- och yrkesvägledare bör även ha en förförståelse för hur lärande kan 

ske och vilka förutsättningar som krävs för att det ultimata lärandet ska bildas under elevernas 

utbildning under APL-perioden. 

4.3 Kompetens enligt Illeris 

I vår undersökning vill vi ta reda på hur APL-handledare uppfattar yrkeselevernas yrkeskunnande. 

Yrkeseleverna genomgår under sin utbildningstid ett lärande, utifrån Illeris (2013) modell om 

lärande i dimensioner och processer. Yrkeselevernas lärande antas även leda till en kompetens vilken 

också direkt kan kopplas till Bourdieus begrepp kapital, habitus och fält. Vi har därför valt att 

undersöka hur Illeris (ibid) beskriver kompetens.  

 

Ordet kompetens är något som återkommer ofta i såväl policydokument som i olika 

utbildningsområden. I platsannonser står det ofta att den som söker tjänsten ska ha rätt kompetens 

som krävs för att utföra arbetet. Kompetens kan således beskrivas som kunskaper och färdigheter 

inom ett specifikt område, men även bildning och förmåga att skapa bildning är något som även 

nämns av Illeris (2013). Således kan man dra den slutsatsen att kompetens inte kan finnas utan att 

något lärande har skett. Lärande är grunden för kompetens, som förvärvats under utbildningen.  
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Kompetens kan beskrivas som “att man är i stånd att hantera situationer inom ett bestämt område 

eller av bestämd karaktär på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt” (Illeris 2013, 31). Dock 

är inte kompetensbegreppet helt okomplicerat då det genom tiderna har haft olika innebörder och i 

dagsläget efterfrågas gärna formell utbildning när man talar om kompetens, trots att mycket av 

kunskaperna kanske mer handlar om informella kunskaper, såsom attityd, intresse och social 

förmåga (Illeris, 2013). Begreppet kompetens skiljer sig från begreppet kvalifikationer eftersom 

kompetens handlar om att ha ett helhetsperspektiv och fokuserar på individens förmåga till 

handlingskraft, inte på den enskilda egenskaperna, vilket begreppet kvalifikationer alltså gör. 

Kvalifikationer handlar alltså om enstaka praktiska kunskaper som en individ har, medan kompetens 

mer kan beskrivas som handlingskraft (Illeris, 2013). Historiskt sett har kompetens mer beskrivits 

som kvalifikationer, att ha kunskap att utföra en specifik uppgift medan man idag mer fokuserar på 

individens förmåga att lära om och lära nytt. Att som arbetskraft ha förmåga att skapa nya kunskaper, 

veta vart och hur man kan hitta dessa nya kunskaper är viktigt och något som även betonas i 

gymnasieprogrammens examensmål (Skolverket, 2011). I bygg- och anläggningsprogrammets 

examensmål står att utbildningen ska: “ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, 

genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel.” 

(Skolverket, 2011: 79), där just ordet “tidsenligt” markerar förändringen i kunskap och kompetens 

över tid.  

4.3.1 Relevans för vår studie 

Som framgår är kompetens ett komplext begrepp som dels förändras över tid, men som även 

tillskrivs stor vikt i bl.a. platsannonser. I vår studie är det viktigt att definiera vad som anses vara 

kompetens för att sedan kunna ta reda på vilken kompetens som ryms i definitionen yrkeskunnande. 

Studie- och yrkesvägledarens roll är dels att stötta och guida eleven under dennes utbildningstid, 

men dels även att fungera som medlare och bro mellan de olika aktörerna på marknaden. Det är 

därför viktigt att definiera att kompetens anses vara den kunskap som förväntas av yrkeseleverna.   
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5. Metod 
I följande kapitel beskrivs hur genomförandet av denna studie har gått till. Vi berättar hur vi har valt 

metodologisk ansats, datainsamlingsmetod och hur vi har gått tillväga när vi genomfört studien. 

Dessutom förklarar vi hur vår urvalsprocess gått till, hur vi tagit kontakt med våra respondenter och 

hur vi har bearbetat rådata. I vår metoddiskussion diskuterar vi faktorer som eventuellt kan ha 

påverkat våra resultat och analys samt våra etiska ställningstaganden. Sist redogör vi för vår 

analysmetod. 

5.1 Metodologisk ansats 

Eftersom vi har valt att undersöka APL-handledarnas uppfattningar, innebär detta att det egentligen 

inte finns ett enhetligt svar som antingen är rätt eller fel, eftersom en uppfattning är en individuell 

sanning. Fenomenologin syftar till att förstå något ur en individs eget perspektiv och utifrån dennes 

livsvärld. I en intervjusituation kan beskrivande utsagor användas för tolkning och en 

fenomenologisk ansats syftar till att klargöra både det som framträder och på vilket sätt det 

framträder (Kvale, 2009). Just att förstå hur våra respondenter upplever APL-elevers yrkeskunnande 

hör ihop med respondenternas perspektiv på sin värld. Därför anser vi att en fenomenologisk ansats 

med kvalitativ metod passar vår studie bäst för att undersöka APL-handledares uppfattning om 

yrkeselevers yrkeskunnande. Vi har dessutom valt att använda oss av induktiv metod, vilket innebär 

att vi har utgått från vår empiri när vi har tolkat våra resultat mot vår teori (Svensson, 2015). Vi har 

senare kunnat dra slutsatser utifrån vår data, vilka har analyserats med hjälp av våra teoretiska 

perspektiv.  

5.2 Val av datainsamlingsmetod 

För att kunna undersöka hur APL-handledares uppfattning om yrkeselevers yrkeskunnande förhåller 

sig jämfört med gymnasieskolans examensmål på bygg- och anläggningsprogram, valde vi att utgå 

ifrån kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Trost (2010) menar att om den frågeställning 

man använder sig av i en studie handlar om att förstå något eller hitta mönster så bör man göra en 

kvalitativ studie och därför har vi valt att genomföra intervjuer med APL-handledare för att fånga 

deras uppfattning av yrkeskunnande. 

 

Det finns olika typer av intervjuer man kan använda sig av beroende på vad man vill undersöka. Ett 

exempel är fokusintervjuer vilket innebär att intervjun har ett fokus, att den är strukturerad. Trost 

(2010) menar vidare att seriösa intervjuer bör ha ett fokus och vara strukturerade. Vidare anses 

fokusintervjuer ha ett specifikt fokus, alltså ett område som frågorna handlar om (Bryman, 2008), i 

vårt fall alltså yrkesprogram och yrkeselevers yrkeskunnande och kompetens. För att strukturera 

våra intervjuer har vi valt att använda oss av en intervjuguide, som består av frågeområden med 

tillhörande frågor, som vi vill tala om. Intervjuguiden ska, enligt Trost (2010) ses som just en guide 

och vi som intervjuar ska vara så pass säkra på forskningsområdet och vad vi vill ha svar på, så att 

guiden blir så lite styrd som möjligt. Denna intervjuguide (Bilaga 2) har vi utformat med 

frågeområden som vi vill undersöka. Varje frågeområde innehöll ett antal frågor som vi har kommit 

fram till utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. För att kunna besvara våra frågeställningar och 
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täcka in de områden som de berörde, behövde vi även ställa frågor i intervjuerna som behandlade 

dessa områden. Vi utarbetade intervjuguiden genom att utgå från vårt syfte och frågeställningar, och 

därefter definierade vi frågorna. De frågor som ställdes utifrån vår intervjuguide var uppdelade i 

olika teman: Organisation och samarbete, Kompetens och anställningsbarhet samt Skola och 

utformning. Dessa teman hade vi valt för att ha stor möjlighet att få svar som kunde täcka in våra 

forskningsfrågor. Frågan om vi faktiskt frågade om det vi ville undersöka fick vägleda oss i vår 

utformning. Vi har i vårt val av metod inspirerats av fokusintervjuer på så sätt att intervjuerna har 

haft ett tydligt fokus och dessutom präglats av en struktur. Vi har dessutom valt att använda oss av 

semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi har utgått från en på förhand bestämd uppsättning 

frågor, men där deras ordning har varierat (Szklarski, 2015). Vi har även velat ha möjligheten att 

ställa följdfrågor där svaren kan leda vidare på djupare eller andra spår som varit intressanta att följa 

upp. Därför valde vi just denna metod av intervju till vår studie. 

5.3 Val av urvalsgrupp 

Vårt mål med intervjuerna i denna studie var att få en bild av APL-handledare inom byggbranschens 

uppfattningar om yrkeselevers yrkeskunnande. Då representativitet inte är lika viktigt i kvalitativa 

studier som i kvantitativa studier (Bryman, 2008), har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att vi har använt oss av respondenter som vi funnit tillgängliga inom Värmlands län och som 

passar in i vår urvalsgrupp (Bryman, ibid). Att vi just valde Värmlands län beror på det geografiska 

läge som vi befann oss i när studien genomfördes och att vi då skulle kunna ta oss till våra 

respondenter för att genomföra intervjuerna. Detta innebär att vi tillfrågat våra bekanta, 

nätverkskontakter och individer vi vet passar in i vårt urval. I och med denna metod att välja ut våra 

respondenter, kan våra resultat och slutsatser inte anses vara representativa för hela branschen utan 

endast till vår urvalsgrupp.  

 

Vi hade två kriterier vi ansåg vara särskilt viktiga för vårt urval vilka var att respondenterna dels 

skulle ha varit APL-handledare på byggarbetsplatser i Värmlands län. Det andra kriteriet var att 

respondenterna borde ha insikt i vilka krav som finns från gymnasieskolan på elevernas APL och på 

vilka grunder eleverna bedöms. Detta för att de skulle kunna bidra med svar som skulle kunna 

besvara vårt syfte. Vi hade aldrig visionen att svaren vi fick skulle kunna generaliseras till alla APL-

handledare, utan de resultat och slutsatser som dras ur denna studie kan endast härledas till våra 

respondenter. Dock ville vi ha ett brett material att utgå från i vår studie, vilket vi ändå ansåg kunde 

ge ett något övergripande resultat om hur APL-perioden fungerar i Värmlands län. Därför ansåg vi 

att tio respondenter skulle vara ett bra antal för att kunna besvara våra frågeställningar och fylla vårt 

syfte. Vi ville helst att respondenterna skulle ha varit APL-handledare innan och efter 

gymnasiereformen 2011 just för att de då skulle kunna jämföra skillnader före och efter reformen. 

Dock var detta svårt att hitta så vi fick bortse från vår önskan och istället endast härleda deras svar 

till den period då de tagit emot APL-elever. 

5.4 Genomförande 

I det följande avsnittet kommer vi redogöra för hur vi har gått tillväga när vi kontaktat våra 

respondenter som deltagit i studien och hur vi gått tillväga när vi har genomfört våra intervjuer.  

5.4.1 Kontaktprocessen med våra respondenter 

Först undersökte vi vilka möjliga respondenter vi skulle kunna hitta och intervjua i våra 

bekantskapskretsar. Efter att först förfrågat muntligt och sökt efter tänkbara byggfirmor på internet 
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som kunde passa våra kriterier, kunde vi hitta tolv respondenter att skicka intervjuförfrågan till. 

Några av dessa tillfrågades först muntligt för att sedan ta del av missivbrev (Bilaga 1) och 

intervjuguide. Vi skickade sedan ut ett missivbrev och intervjuguide ut till våra möjliga respondenter 

och avvaktade svar från dessa. Några möjliga respondenter svarade att de inte passade in i vårt urval 

och fick således uteslutas från studien. Av de tolv utskick vi gjorde fick vi svar av tio respondenter 

som passade för vår studie. De tio respondenter vi intervjuat till studien har spridd yrkeserfarenhet 

från 5 till 45 år inom branschen. Vi påbörjade intervjuerna med de respondenter som vi funnit medan 

vi sökte vidare efter fler respondenter, ända tills vi hade intervjuat tio stycken. Detta pga. tidsbrist 

och för att vara effektiva i vår datainsamling.  

5.4.2 Genomförande av intervjuer 

I vår studie har vi genomfört tio strukturerade fokusintervjuer med APL-handledare som tagit emot 

yrkeselever från bygg- och anläggningsprogrammet inom Värmlands län. Vi valde att till möjligaste 

mån genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte på plats om det passade respondenterna, för att vi 

upplever att det sättet är det mest optimala där vi får en helhetsbild av respondenternas svar och 

samtalet blir även mer avslappnat. Dock var många APL-handledare svåra att få tag i då de varit ute 

på byggarbetsplatser och jobbat runt om i länet och landet, vilket har gjort det svårt att få till fysiska 

möten med dessa. Av samtliga tio intervjuer har fyra stycken genomförts fysiskt på plats med 

respondenterna och sex stycken har genomförts över telefon då ett fysiskt möte inte har varit 

genomförbart. Intervjuerna var varierat i längd mellan 20 och 40 minuter. I vårt missivbrev till 

respondenterna informerade vi om att vi i vår studie utgick från de forskningsetiska principerna vilka 

innehåller fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi definierar dessa i vår metoddiskussion.  Vi har även valt att spela in intervjuerna 

med mobiltelefon för att kunna transkribera dem senare och då lättare kunna analysera materialet. 

Detta fick respondenterna kännedom om dels skriftligt i missivbrevet och dels muntligt på plats 

innan intervjuerna. De fick själva ta ställning till om de ville gå med på att bli inspelade eller inte.  

5.5 Bearbetning och analys av data  

Efter att vi genomfört och spelat in våra tio intervjuer med APL-handledare påbörjade vi våra 

transkriberingar. Det visade sig att vi hade ett väldigt rikt inspelat material att utgå ifrån när vi satte 

oss med våra inspelningar och valde därför att redan i våra transkriberingar inte skriva ut olika 

tonfall, tempo och betoningar etc. vilket innebär att vi redan i det tidiga stadiet påbörjat vår analys 

(Kvale, 2009). Vi hade även innan intervjuerna genomförts specificerat vad vi ville fokusera på för 

teman, i och med vår intervjuguide. Kvale (ibid) menar att man innan en kvalitativ intervju ska ha 

tänkt igenom analysmetoden för den. Detta för att underlätta sitt kommande arbete. Vi hade 

diskuterat att använda oss av meningskodning i vår analys och hade således detta i åtanke när vi 

genomförde intervjuerna. 

 

Kvale (2009) beskriver olika former av intervjuanalyser beroende på vad man vill fokusera på och 

menar att om man fokuserar på meningen i en text kan man använda sig av meningskodning, 

meningskoncentrering eller meningstolkning. Tufte och Johannessen (2007) beskriver 

analysmetoden innehållsanalys som att den kan användas för att analysera utskrifter av sådant som 

sägs, t.ex. transkriberingar. Metoden går ut på att först transkribera intervjuerna, sedan bekanta sig 

med materialet genom att läsa igenom de utskrivna intervjuerna för att skapa ett helhetsintryck av 

dessa. Detta gjorde vi för att skapa oss en uppfattning om vad intervjuernas helhet var. För att kunna 

organisera innehållet i meningsbärande element i texten, vilket var citat som vi ansåg var särskilt 
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viktiga för utsagan, var vi tvungna att ha en helhetsbild av intervjun och respondentens utsaga. De 

fraser som vi valt ut innehöll alltså centrala budskap i texten, vilka vi gav koder som betonade det 

centrala innehållet i utsagan. Därefter var nästa steg i analysen att hitta likartade uttalanden, mönster, 

likheter som pekade åt samma håll. Några av koderna berörde samma område, och bildade då en 

kategori. De kategorier som hittats sorterades därefter upp i olika övergripande teman för intervjun 

(Tufte & Johannessen, 2007 & Kvale, 2009).  

5.6 Metoddiskussion 

I följande avsnitt avser vi diskutera studiens kvalitet utifrån befintliga krav på etiska principer samt 

tillförlitlighet och trovärdighet. Vi strävar efter att vår studie ska hålla hög kvalitet och därför redogör 

vi för på vilka sätt vi gjort våra ställningstaganden, genomförandet av vår datainsamling samt vår 

analys. 

5.6.1 Etiska ställningstaganden 

För att en studie ska anses vara korrekt genomförd ska den bl.a. tillgodose vissa etiska principer. De 

etiska ställningstagandena är viktiga för forskningens kvalitet och säkerställning av att 

datainsamlingen har skett korrekt. Vi har i vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) 

grundläggande riktlinjer om vad som anses vara god forskningssed.  

Dessa etiska principer bygger på frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som valt att delta i studien. De krav som nämns av både Vetenskapsrådet (2011) och 

Bryman (2008) är informationskravet vilket innebär att respondenten vet syftet med undersökningen 

och att de när som helst kan välja att hoppa av. Vi tillgodosåg detta genom att dels informera 

respondenterna om detta i missivbrevet och dels innan intervjuerna genomfördes. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får bestämma om de vill vara med eller inte. Även 

detta informerades om i missivbrevet och direkt inför intervjuerna. Vi menar att eftersom att 

respondenterna har besvarat våra missivbrev och valt att delta i en intervju så uppfyller vi därmed 

samtyckeskravet.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om respondenterna behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Vi har därför kodat samtliga transkriberingar och ingenstans 

ska det gå att utröna vilka respondenterna är. Detta innebär att respondenterna i vår 

resultatredovisning har fått fiktiva namn. Deras svar ska inte gå att koppla till deras person. 

Det sista kravet som nämns är nyttjandekravet vilket innebär att alla uppgifter som samlats in endast 

får användas för forskningsändamålet, vilket informerades om vid intervjuerna (Bryman, 2008). 

5.6.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Trost (2010) talar man om reliabilitet och validitet inom kvantitativ forskning som att man 

skulle få fram samma resultat om man genomförde undersökningen igen. I kvalitativ forskning blir 

detta problematiskt då ett likadant resultat förutsätter ett statiskt förhållande. Människan är dock inte 

statisk utan genomgår ständigt processer, vilket kan påverka utgången av resultatet. När man talar 

om validitet menar man om instrumentet som mäter, mäter korrekt. Alltså om de frågor som ställs 

faktiskt undersöker det vi har avsett att undersöka (Trost, ibid).  

 

Vi har genomgående i vår studie, i vår undersökning av tidigare forskning, i våra metodologiska 

överväganden, i insamling av data, i vår dataanalys och i våra slutsatser valt att utgå från de fyra 

kriterier som Thurén och Strachal (2011) nämner i kvalitetsbedömning; äkthet, tid, beroende och 

tendens. 
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Äkthet, på så sätt att vi i vårt sökande har använt oss av godkända sökmotorer och de artiklar vi 

analyserat är även peer reviewed och därmed granskade av andra inom samma fält innan publicering. 

I vår kvalitativa datainsamling har denna punkt visats genom att vi försökt vara så neutrala som 

möjligt och låtit våra respondenters tankar och åsikter vara styrande. Detta anser vi har varit viktigt 

för att kunna fånga deras upplevelser av vårt forskningsområde. I vår analys har vi förhållit oss nära 

vårt insamlade material och på så sätt försökt på ett så objektivt sätt som möjligt analysera 

transkriberingarna. 

Tid genom att de forskningsartiklar vi tagit del av är skrivna inom, för oss, relevant tid för vad som 

undersöks med intervjuer och enkäter. De intervjuer som gjorts har samtliga genomförts under en 

koncentrerad tid under vårt uppsatsarbete. Detta innebär att tidsaspekten har varit nutid och under 

ungefär samma period för samtliga respondenter. De upplevelser vi fått ta del av har således varit 

aktuella. De teorier som vi valt att utgå från för att analysera vårt material har även de varit nutida 

och därmed aktuella för vår studie. 

Vi har tagit hänsyn till beroende genom att om det i den tidigare forskningen eller empirin 

framkommer liknande resultat som pekar åt samma håll, såsom uttalanden, som inte är beroende av 

varandra, kan detta resultat anses tillförlitliga. I våra analyser av vårt insamlade material har vi även 

varit vaksamma på om svar från olika respondenter har lutat åt samma håll. Detta för att lättare kunna 

dra slutsatser av våra analyser. 

Slutligen har vi tagit hänsyn till tendens genom att vi i vår undersökning av tidigare forskning tagit 

hänsyn till att forskarna kan vara fördelaktiga i sina forskningar och därmed kanske partiska. Vi 

upplever dock att det vägts in olika perspektiv i artiklarna vi hittat. Därför kan vi utesluta uppenbara 

faktorer såsom ekonomiska, politiska eller religiösa som har kunnat påverka utfallet av studierna vi 

granskat. Som vi tidigare nämnt är vi även medvetna om att det i kvalitativa studier alltid finns en 

risk för mänskliga fel och påverkan under intervjuerna. Vi har därför efter att ha tagit detta i 

beaktande, valt att inte generalisera våra slutsatser som vi kommer fram till utan begränsa dem till 

den urvalsgrupp som undersökts.  

Den allmänna tillförlitligheten som Thurén och Strachal (2011) nämner menar vi stärkts då vi i vår 

litteraturöversikt har utgått från granskade, publicerade artiklar som skrivits av personer med rätt 

kompetenser för att kunna undersöka vårt problemområde.  

Att en studie ska anses vara trovärdig kräver att man i dess genomförande tagit hänsyn till och 

genomfört studien i enlighet med de regler som finns. Dessutom ska resultaten presenteras till de 

personer som ingår i den sociala verklighet som undersöks för att antingen bekräfta eller dementera 

att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2008). Vi har i vår studie tagit hänsyn 

till och utfört studien i enlighet med de regler som finns inom forskningsfältet och eftersom vår 

uppsats efter publicering blir en officiell handling anser vi att vår studie uppfyller kraven för 

trovärdighet.  

Eidevald (2011) menar att en kvalitativ studies resultat ska vara tillförlitliga, alltså att de så nära som 

möjligt återger verkligheten. Dock är det inte möjligt att återge allt material, utan ett urval kan 

presenteras i studiens resultat, det viktigaste utifrån studiens syfte. Dessutom bör studiens 

generaliserbarhet diskuteras. Att de slutsatser som dras i studien ska kunna generaliseras till en större 

mängd eller till ett begränsat urval är avgörande för studiens trovärdighet. Vi har i vår studie inga 

ambitioner att de slutsatser som dras ska kunna generaliseras till alla APL-platser och APL-

handledare i Värmlands län, men i den grupp vi undersöker kommer våra resultat att ha hög 

tillförlitlighet och trovärdighet. 
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av intervjuerna. Dessa kommer att presenteras under 

teman som analysen mynnade ut i. Under analysen av våra intervjuer har vi kodat respondenternas 

utsagor, detta för att hitta svar på våra forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte. Vi har utifrån vår 

analys kunnat hitta meningsbärande citat vilka har bildat kategorier som sedan sammanställts till 

teman. Dessa övergripande teman är; Att ge utrymme för lärande, Mysteriet yrkeskunnande och 

Vikten av relevant och aktuell utbildning. Därför kommer resultaten att presenteras i dessa tre olika 

teman för att underlätta översikten för läsaren och ge struktur åt den kommande analysen. 

6.1 Översiktlig presentation av respondenter 

Samtliga respondenter som deltagit i studien fyller kriterierna för att passa in i vår urvalsgrupp. Dessa 

två kriterier var att de skulle ha varit APL-handledare på byggarbetsplatser i Värmlands län, och att 

de skulle ha insikt i vilka krav som finns från gymnasieskolan på elevernas APL och på vilka grunder 

eleverna bedöms. Alla respondenter har inte tagit emot APL-elever både före och efter gy11, men vi 

har då jämfört deras svar med de som har erfarenheter från bägge perioderna. 

 

Tabell 1. Respondenter och deras erfarenhet i branschen. 

Respondent Antal år i branschen 

Olle 17 

Börje 44 

Stefan 15 

Östen 45 

Robert 5 

Joel 13 

Mattias 14 

Karl 30 

Filip 16 

Pontus 26 

 

6.2 Att ge utrymme för lärande 

Detta tema berör faktorer som på olika sätt påverkar lärandesituationen för byggeleverna. Temat 

består av kategorierna; Viktiga faktorer för lärande, Hinder för lärande, Oklar ansvarsfördelning 

över elevernas utbildning och Praktiskt lärande. 
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6.2.1 Viktiga faktorer för lärande 

APL står för arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att undervisning ska ske under byggelevernas 

APL-perioder. På frågor om vilka förväntningar APL-handledarna har på byggeleverna som kommer 

för att göra sin APL-period har fyra respondenter svarat med personliga egenskaper såsom att vara 

ödmjuk, två stycken med att man ska vara praktiskt lagd och fyra respondenter har uppgivit att några 

APL-elever inte “har det”. Exakt vad “det” var som fattades fick vi inte något svar på. Så här svarar 

Mattias: “Det är inte alla som passar hit om man säger så. [...] ja det finns de som vill men inte har 

det i huvudet.” Och Östen berättar följande om vikten av att APL-eleverna passar på arbetsplatsen: 

 

Det är inte säkert att de passar på det jobbet jag var på just då, utan det var ju olika killar 

till olika jobb, en del passa på den andra, en del passa på den tredje... 

 

Nio av de intervjuade respondenterna uppgav just intresse för området som en förväntning på 

APL-eleverna. Att eleverna skulle vilja vara där och ha en vilja att lära sig var något som 

framkom som viktigare än kompetens. Så här svarar Joel: “Viljan att lära sig och intresset 

och ja, [...] ja att man vill, att man är driven att man vill arbeta.” Östen svarar följande om 

APL-elevernas intresse för lärandet: 

 

Ser man att de vill och frågar och inte kan då är han bra ändå, för han vill. Då talar de om 

det han inte lärt sig i skolan, så visar dem, va? Men kan man inte och inte gör något, och 

inte visar, det ser gubbarna direkt. Han ska va intresserad! [...] Hellre va social än att va 

duktig och snickra faktiskt.  

 

Tre av respondenterna uppgav också att det fanns en förväntan att APL-eleverna skulle ha de 

grundläggande kunskaperna inom området när de kom ut på APL. Mattias svarade följande på frågan 

om vilka förväntningar som finns på APL-eleverna som kommer: “En del har ju, de kanske har lite 

erfarenhet ifrån, ja, föräldrar eller vad det kan va som har jobbat i det.” En av de intervjuade 

respondenterna förväntade sig även att APL-eleverna skulle sköta sig själva, en annan förväntade 

sig att APL-eleverna skulle ha en allmänt bred kunskap inom området och en sista förväntade sig att 

eleverna redan skulle ha lärt sig en del hemma inom området. Börje berättar om en APL-elev som 

fungerar bra:  

 

Den är ju hur bra som helst han! Och är i tvåan! Men då har han kanske varit hemma han och 

lärt sig. [...] Fått hjälpa till hemma om man säger så.” 

 

Att individer antingen har eller inte har någon sorts inneboende potential att bli snickare var också 

något som framkom under intervjun med Filip: “En del har de ju inte då kan jag ju också säga. [...] 

Dem har det inte i sig kan man säga, en förstår ju inte och en del vill inte göra någonting liksom.” 

Samma respondent förklarar vidare: “Han slet jag hårt med [...] ja det gjorde jag faktiskt, han var 

inget snickareämne…”. 

 

Tre respondenter uppgav att de inte kunde förvänta något från sina APL-elever. Så här svarar Östen 

om branschens förväntningar på APL-elevernas kunskaper: 

 

Nej vi tar liksom, vi försöker lära, vi förstår liksom att de inte kan, utan då försöker vi få 

koll på dem, och lära sig. Det begriper ju både jag och snickarna liksom att komma från 

skolan, då lär man hjälpa och se till, va. 

 

Sex stycken respondenter uppgav att de förväntade sig grundläggande kunskaper inom yrket och 
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fem stycken förväntade sig att eleverna skulle vara lyhörda. Pontus svarade följande på vilka 

förväntningar som kan finnas på APL-eleverna: 

 

Nja, egentligen inga mer än att de ska va, just ha grundläggande kunskaper liksom. Man 

kan förvänta sig att de vet hur man håller i en skruvdragare [...] grundläggande kunskaper 

på ritläsning. 

6.2.2 Hinder för lärande 

Under intervjuanalyserna fann vi även sådant som APL-handledarna uppgett som direkta hinder för 

att eleverna skulle kunna få möjlighet till en bra utbildning under sin APL-period. Dessa hinder 

bottnade i elevernas brist på intresse, inställning till jobbet och att arbeta, men kunde också röra sig 

om en generationsfråga. T.ex. var användandet av mobiltelefoner något som tre respondenter såg 

som ett stort störande inslag på APL-perioden. Så här svarade respondent Börje på frågan om vad 

som inte fungerat med APL- eleverna: “Det är mobiltelefonerna och det har jag talat med Kjell och 

de här lärarna om [...] De kutar in och sätter sig och plo--”(visar med händerna när man klickar på 

en telefon). 

Mattias svarar så här på samma fråga: “Sen är de en del som blir utplacerade som absolut inte har 

någon önskan att jobba egentligen, och står och slänger liksom ja, telefonmissbrukare.” 

Vi fann även att fyra respondenter har uppgett att APL-eleverna ibland har upplevts som lata och 

därmed har detta utgjort ett hinder för lärande. 

 

Många gånger har det varit de som inte varit särskilt duktig. [...] jag vet inte, dom tycker, 

några av de gånger man haft en sån där praktikant som varit sådär [...] eh, ja, varit lata. 

 

De faktorer som respondenterna nämnt som direkt störande inslag på APL-perioden kan även 

påverka byggelevernas utbildning under praktiken och eventuellt även möjligheter för framtida 

anställning. Börje uttrycker sig såhär:  

 

Det märker jag på om de lyssnar och så och att de går framåt. Då ser jag att de tar emot i 

alla fall. En del kan ju bara slå sig ner och där sitter de och då får de inte vara kvar. 

6.2.3 Oklar ansvarsfördelning för elevernas utbildning 

Respondenternas utsagor har skiljt sig åt ifråga om uppfattningen av APL-platsens och APL-

handledarens ansvar för elevens lärande under APL-perioden. Även vilken styrning APL-platserna 

har haft från skolan var något som varierade i respondenternas utsagor.  

Pontus svarade följande på frågan om elevernas kunskaper som de får med sig från utbildningen 

matchar de krav som ställs av branschen: 

 

De har väl lite grann med hur motiverad eleven varit från början, så det är ju deras ansvar 

att skaffa liksom [...] kunnande finns om eleven själv vill att det ska finnas, det är 

personligt ansvar helt enkelt. 

 

Svaret visar på ett avståndstagande från ansvar från handledarens sida då ansvaret för lärandet under 

utbildningen, och däribland även APL-perioden, läggs på eleven själv. Filip uppgav följande svar på 

vilket upplägg de haft för APL-elever på dennes arbetsplats: “Ah, det vet jag väl inte, det var ju bara 

att man gjorde det chefen sa att det, nu ska ni göra det och då gjorde vi ju det.” Svaret visar på att 

handledaren för APL-perioden varken hade kunskap om examensmålen för byggprogrammet eller 

vad och om APL-perioden skulle resultera i några specifika kunskapsmål för eleven. Dock har vi i 
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vår sammanställning av intervjuerna även sett olika engagemang från APL-handledarna. Östen 

svarar så här på frågan om vilket de upplägg de haft på APL-perioden för eleven: 

 

Då pratade vi med lärarna lite, för vi ville veta vad de ville vi ska sätta dem på och vad de 

tyckte. För de gick ju under utbildning yrkesskolan, så att man lär ju vara med och leta rätt 

på bra jobb åt dem.  

 

Stefan svarade följande om vilket upplägg han hade för APL-eleverna under deras APL-perioder: 

 

Ja det jag har försökt lägga vikt på var, alltså varför man gör på ett visst sätt. Inte bara att 

det ska va så. Utan varför gör man på det här viset och varför bygger man en vägg på det 

här sättet. 

 

Att APL-eleverna under sina APL-perioder skulle få prova på olika delar av yrket var något 

som fem respondenter uppgav som del av APL-upplägget. Och Börje svarade följande: “Jag 

försöker få dem att göra det mesta då, att de inte får gå och isolera i, om de är här i 7 veckor 

säger vi. De får prova alltihop då.”  

I detta svar kan vi se att ett utrymme för lärande har getts och att APL-handledaren aktivt 

tagit ett ansvar för byggelevernas utbildning under deras APL-period.   

6.2.4 Praktiskt lärande 

Några av respondenterna fick frågan vad de själva ansåg vara det bästa sättet att lära sig ett praktiskt 

yrke på. Just vikten av att få prova på och vara ute i yrkeslivet var något som åtta respondenter 

särskilt betonade. Joel svarade att den bästa miljön för lärande var ute på arbetsplatsen: “Ja, jag 

alltså, jag upplevde att jag lärde mig mest på arbetsplatsen.” Just att lära sig på plats på jobbet och 

att få lära sig av någon med mer erfarenhet var något som Karl berättade om i sin intervju: “Jag har 

ju gått ilag med såna gubbar som har kunnat yrket, så har jag fått lärt mig.”  

Att kunna kombinera teori och praktik var viktigt menade Olle som svarade så här på frågan om hur 

man bäst lär sig ett yrke: “Jag tror att det mesta lär man sig på jobbet genom att arbeta med det, 

men vissa grunder får man på skolan då…[...] jag har ju lärt mig på jobbet så att säga.”  

6.3 Mysteriet yrkeskunnande 

Detta tema behandlar fenomenet yrkeskunnande, både vad som anses vara yrkeskunnande i 

branschen och hur man kan relatera kompetens till den specifika arbetsplatsen. Temat byggs upp av 

följande två kategorier; Oklar innebörd av yrkeskunnande och Yrkeskunnande knutet till 

arbetsplatsen, vilka nedan presenteras som underrubriker. 

6.3.1 Oklar innebörd av yrkeskunnande 

Respondenternas utsagor om vad yrkeskunnande är har skiljt sig åt och åtta respondenter har inte 

kunnat specificera exakt vad som utgjorde yrkeskunnande inom branschen. Joel ansåg att man bör 

ha de grundläggande kunskaperna för att anses vara yrkeskunnig: “Man ska kunna de grundläggande 

sakerna och sådär, sen lär man sig allt eftersom.” Vilka dessa grundläggande saker man bör kunna 

var framkom inte under intervjun. 

Följande svar fick vi av respondent Olle om vad man ska kunna för att anses vara yrkeskunnig: “Ja, 

man ska väl kunna göra det som krävs för att göra jobbet gjort, göra jobbet rätt.” 

Även att yrkeskunnande hängde ihop med hur pass intresserad man som individ var framkom på 

olika sätt i åtta av tio respondenters intervjuer. Så här förklarar Stefan vad yrkeskunnande är: 
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Sen kan det va nåt individuellt. [...] Vissa utvecklas snabbare och för vissa tar det mer tid för. [...] 

Kunnande, yrkeskunnande det är väl, jag tror att det oftast går det hand i hand med ett intresse att 

man det är inte bara når man går för att få en lön, utan man är lite intresserad av jobbet och då 

kanske man förkovrar sig själv lite också. 

 

Under intervjun med Olle framkommer att yrkeskunnande och anställningsbarhet inte alltid går 

hand i hand, utan att det är flera aspekter som tas hänsyn till vid en anställning: 

 

Nja, alltså, är man duktig så tror jag det är lätt att få jobb. Vi har ju själva letat folk till 

firman, men det är inte alltid lätt att hitta folk som är duktiga. Det är liksom det som är 

problemet. Vi har haft in folk som liksom jobbat, sen inte har funkat liksom. För de 

jobben vi har krävs det att man ska kunna sköta sig själv väldigt mycket liksom och inte 

bara folk som säger åt en liksom. [...] Man måste ta egna beslut. 

 

I svaret kan vi utläsa att det varit svårt för firman att hitta arbetskraft. Dels har man efterfrågat att 

arbetskraften ska vara “duktig”, men också att den ska “funka” och ”sköta sig själv” samt kunna “ta 

egna beslut”. Det räcker alltså inte enbart med att vara intresserad och att kunna få jobbet gjort, vilket 

flera andra respondenter uppgett. 

6.3.2 Yrkeskunnande knutet till arbetsplatsen 

Under intervjuerna svarade sex respondenter att det är olika vad som anses vara yrkeskunnande inom 

branschen. Att yrkeskunnande hör ihop med arbetsplatsen var särskilt tydligt i två av 

respondenternas utsagor. Olle gav följande som svar på frågan vad som anses att vara yrkeskunnig: 

“Det beror ju på vad det är för firma och såhär…” och Karl svarade följande på samma fråga: “De 

är ju att vara lite allmänt bred tycker jag, så du kan lite av varje [...] du kan göra lite andra saker 

också.” Stefan menade att vara yrkeskunnig ansågs vara olika beroende på vilket jobb man utförde: 

 

Inom nyproduktion av bostäder och skolor och sjukhus och sånt är det nog kanske mer, ja 

det får inte vara uteslutande snabbhet som gäller, men jag tror man ser nog mycket på 

hastighet där. Är det mindre lokala byggföretag som är hemma hos folk då... då tror jag 

kvaliteten kommer in på ett annat sätt. 

 

Även fast respondenterna har haft svårt att definiera exakt vad yrkeskunnande är, har vi utifrån vår 

analys ändå kunnat utläsa att yrkeskunnandet inom yrket hänger ihop med vilken typ av arbete som 

ska utföras och därmed är kompetensen situationsbunden. Totalt har fem respondenter påpekat 

yrkets bredd vilket de menar både påverkar APL-perioden och yrkeskunskapen. På frågan om vad 

eleverna ska lära sig under sina APL-perioder har fyra stycken av respondenterna har uppgivit att 

yrkets bredd gjort det svårt att specificera vad eleverna ska kunna när de gjort sin APL: 

 

De är jävligt svårbedömt, för ena gången är vi, kanske vi byggt en skolbyggnad och nästa 

gång kan en kanske något helt annat vi varit på, kanske altanbygge. Det är så skiftande 

alltså va vi vart på för arbetsplats (Pontus). 

 

Och så här uttrycker sig Östen om samma fenomen: 

 

...det är bara koppla väggen och sätta ner då. Koppla, fylla på kranar, vända fönster, det är 

rätt så lätt jobb egentligen och det går rätt så fort när man ska göra pengar. Men kommer 

du ut till tant Vera som är 75 år som ska bo hemma i köket [...] se till att hon trivs och kan 



 

25 

 

laga mat och hjälpa ‘na och greja. Det blir en helt annan grej, ett helt annat yrke nästan. 

 

Kompetensen inom yrket måste gripa över olika områden, vilket fyra respondenter påpekar. Även 

skillnaden mellan stora och små byggprojekt som dels påverkar tidsaspekten på arbetet, men även 

kvaliteten och vilken kunskap man som snickare behöver är något som återfinns i tre respondenters 

utsagor. Även skillnaden på synen på yrkeskompetens mellan länder var något som togs upp av en 

respondent. 

 

I Norge är det mer specialiserat på, där har man en fönstermontör och där har vi en 

armerare som sköter all armering. Sen kommer det en betongare som gjuter plattan och… 

ja, där kan man i stort sett bli en sak inom bygg. I Sverige ska man kunna allt ifrån 

grunden till skorsten liksom (Pontus). 

6.4 Vikten av relevant och aktuell utbildning 

Detta tema behandlar aspekter som berör utbildning men också att det är ett yrke i förändring där 

även kunskapen som efterfrågas måste följa med i utvecklingen. Temat utgörs av kategorierna; 

Samverkan mellan aktörerna och Oförändrad utbildning - yrke i förändring. 

6.4.1 Samverkan mellan aktörerna 

Hur samverkan fungerade och var organiserat mellan skolan och APL-platserna skiljde sig åt, enligt 

respondenternas utsagor. Tre av respondenterna framhävde att samverkan mellan skolan och APL-

platserna i de flesta fall fungerade bra, men att kontakten skedde över telefon. Fyra respondenter 

uppgav att skolorna i vissa fall kommit ut på besök till arbetsplatsen för att “titta till” eleverna. En 

av dessa respondenter är Östen: “Då kom läraren ibland ut och intervjua oss, och fråga och prata 

med pojkarna. Det var bra samarbete.” Börje menar att samverkan kring APL-perioden har fungerat 

bra med skolan och kontakten har skett genom besök och via telefon:  

 

De brukar entra kommer de in till oss eller ut på byggena här någon gång per termin då. [...] 

sen så har vi telefonkontakt [...] men han var här och besökte oss och så, och gick igenom… 

6.4.2 Oförändrad utbildning – yrke i förändring 

Yrkeskunnande hör även ihop med vad man får lära sig under sin utbildning. Respondenterna fick 

besvara hur de upplevde att utbildningen hade förändrats över tid och sju stycken ansåg att den i 

stort sett var oförändrad. Östen berättade om hur arbetets utövning har förändrats över tid: 

 

Vi gör precis som vi gjorde då, enda skillnaden det är omkring miljö och skydd och den 

biten som är helt annorlunda. Men att göra väggar och sätta fönster, sätta in köket det 

gjorde vi på 70-talet, det gör vi lika nu på 2015, va. 

 

De kunskapskrav som fanns förr för att arbeta inom byggbranschen ansågs alltså vara likvärdiga de 

som ställs idag. Arbetet upplevs alltså gå till på ungefär samma sätt, vilket framkom i Stefans svar: 

 

30-40 år sen tillbaka så har det inte hänt sådär jättemycket egentligen, hur man bygger hus. 

Det är egentligen samma principer. [...] Ja, men ändå ser en vägg, ser i stort sett likadan ut 

som den gjorde på 60-70 talet bara att den är tjockare i princip, med mer isolering. 
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Även fast majoriteten respondenter upplevde att kompetenskraven var oförändrade svarade 

samtidigt tre respondenter att ett ökat miljötänk och strängare säkerhetskrav blivit alltmer vanligare 

under det senaste decenniet. Östen svarade såhär på frågan om hur utbildningen har förändrats: “...de 

sista 10 åren är det miljö och säkerhet på byggen och skydd och grejerna. Blivit hemskt stort sista 

10 åren i alla fall.” Men det framkom även att yrket är i förändring och att den förändringen sker 

relativt snabbt: 

 

Det har ju, går man bara, jag har ju varit i branschen 10-15 år, det har ju hänt grejer på den 

tiden och det är ju jämt inte jättelång tid [...] När jag kom ut var det inte alls lika stränga 

energikrav som det är idag (Stefan). 

 

De förändrade miljö- och säkerhetskraven som ställs på branschen påverkar även vad som anses vara 

yrkeskunnande. Som snickare idag måste man även känna till vilka miljökrav som finns för att säkra 

en hållbar framtid. Det räcker inte att kunna sätta upp en vägg, utan ett miljötänk faller kompetensen. 

Stefan menar att okunskap kan ge följder i framtiden för byggena: 

 

Idag, där det liksom, just att det är väldigt viktigt med vissa beståndsdelar i en vägg när 

det är så höga energikrav som det är och där tror jag att förståelsen kan vara lite, eller 

att kunskapen kanske kan vara lite låg från skolan [...] just den förändringen med 

energikrav och så har ju kommit lite senare tid och det går nästan hand i hand med just 

det här fukt, att det är, en byggnad, det är mycket mer viktigt att man tar det i beaktning 

än byggskedet. Just det här med byggfukt och sådär och den tror jag är en ganska viktigt 

kunskap att ha med sig. [...] Men det är nog en punkt som är väldigt viktig som nog kan 

komma problem med i framtiden för att man kanske inte har vart kanske jättenoga eller 

inte jättekunnig inom den biten. 

 

Av de tio respondenter vi har intervjuat har fem stycken fått arbete i byggbranschen genom kontakter 

och inte genomgått en gymnasieutbildning. Att utbildningen är för teoretisk och inte alltid 

uppdaterad i de senaste arbetsmetoderna inom branschen var något som tre respondenter påtalade. 

Även att de kunskaper som lärs ut i skolbänken inte alltid går att använda i verkligheten var något 

som betonades av dessa respondenter. Mattias svarar följande:  

 

Det man lär sig i teorin det är, är ju inte alltid praktiskt genomförbart. [...] Det är mycket 

som jag har, alltså dels säkerhetsgrejer som det ska vara. Så här får ni inte göra, men i 

verkligheten funkar det inte så. Ska man få något gjort så måste man ibland, ja, det är inte 

alltid vi följer de liksom.  

 

Vilket även är något som Pontus intygar med sitt svar: “Sen äre en massa arbetssätt som i regel inte 

går att lära ut i skolbänken som en får lösa på plats helt enkelt.”  

Att utbildningen inte heller förbereder eleverna på de krav som ställs inom branschen är något som 

även Stefan berättar om: 

 

Just att det är väldigt viktigt med vissa beståndsdelar i en vägg när det är så höga energikrav 

som det är [...] och där tror jag att förståelsen kan vara lite, eller att kunskapen kanske kan 

vara lite låg från skolan. 

 

Respondenterna fick även besvara vad de upplevde att utbildningarna saknade i dagsläget och om 

de ville förändra något med dem. Fyra respondenter såg gärna att mer tid för praktik avsattes på 

utbildningarna, två stycken ville dessutom att eleverna skulle komma ut på praktik tidigare i 

utbildningen och ytterligare två respondenter ville att eleverna skulle vara längre tid ute på sina 



 

27 

 

praktikplatser. En av dessa respondenter är Pontus som säger: ”Jag skulle helst se att de var ute mer 

tid på arbetsplatsen, på riktiga arbetsplatser då, där en lär sig.” 

 

Två av respondenterna ville även att någon form av ersättning skulle utgå till APL-eleverna, men av 

olika skäl. Joel ansåg att en ersättning skulle visa uppskattning för eleven och sporra dem: “Ja, de 

ska värdesätta individerna mer [...] är de intresserade och jobba bra, så ska de också belönas efter 

det. Inte enbart efter vad de har för betyg.”  

Den andra ansåg att man genom ersättning lättare kunde ställa krav på APL-eleverna: 

 

Jag skulle kanske se det att de för att öka motivationen hos dem, att de får någon form utav 

ersättning helt enkelt, för då kan man helt plötsligt ställa andra krav på dem också (Pontus). 
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7. Analys av resultat 
 

För att sätta våra resultat i ett sammanhang och ge en förståelse för vår tolkning och analys kommer 

vi i detta avsnitt tydliggöra den teoretiska kopplingen och ramverket i vårt resultat. I vår analys av 

de transkriberade intervjuerna har vi ställt våra resultat i relation till Illeris teori om lärandets 

dimensioner med kompetens som teoretiskt ramverk. Vi kommer även att sätta våra resultat i 

perspektiv till Bourdieus teori om habitus, fält och kapital. 

7.1 Yrkeselevers lärande på APL-platsen 

Vårt resultat kan vi tolka med hjälp av Illeris (2015) teori om lärande där lärande sker i tre 

dimensioner och i två processer. Figuren visar Illeris (2015) lärandetriangel i förhållande till lärande 

enligt APL-handledarnas utsagor. 

 
Figur 3. Yrkeselevers lärande på APL-platsen, fritt tolkat med inspiration från Illeris (2015). 

 

Innehållet i lärandeprocessen i APL-elevernas APL-perioder benämns av flera respondenter som de 

grundläggande kunskaper som eleverna har, en sorts personlig kvalitet att de “har det” eller inte “har 

det” och en förmåga att lära sig.  
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Drivkraften i lärandet framkommer i nästintill samtliga respondenters utsagor. Åtta av 

respondenterna svarade att eleverna måste ha ett intresse för området, ett engagemang och vilja för 

att kunna lära sig. När båda dessa delar finns menar Illeris (2015) att ett lärande kan ske, i 

samspelsdimensionen. Detta har även respondenterna påtalat då de gärna ser att eleverna passar in i 

gruppen, och vara sociala och lyhörda alltså kan följa de sociala koderna. Alltså enligt 

respondenterna har ett yrkeskunnande möjlighet att uppstå om man tillgodoser dessa förutsättningar.  

När samtliga av dessa komponenter finns kan alltså ett lärande uppstå, helt i linje med Illeris (2015) 

teori och bekräftas alltså av vår tolkning och analys av våra respondenters utsagor.  

7.2 Kompetens - att ha vad som krävs 

Kompetens beskrivs av Illeris (2013) som kunskap i ett helhetsperspektiv. I vår studie har vi 

undersökt APL-handledares uppfattning av APL-elevers yrkeskunnande, vilket bottnar i en 

lärandeprocess hos individen. Yrkeskunnande beskrivs av våra respondenter som förmåga att kunna 

lite av varje, kunna utföra ett arbete med bra resultat och att det beror på vilken typ av arbetsplats 

man är på. Just beskrivningen att “man har vad som krävs” är något som stärker helhetsperspektivet 

som återfinns i Illeris (ibid) beskrivning av kompetens. Kompetensbegreppet har närmast ersatt 

bildningsbegreppet och allmän kvalificering, och kan sägas vara det önskade resultatet av all 

utbildning hos en individ, menar Illeris (2015). För att en individ ska anses ha kompetens krävs alltså 

att denna har de kunskaper och handlingskraft som krävs för att kunna klara av en viss situation. 

 

I examensmålen för bygg- och anläggningsprogrammet står att eleverna förväntas kunna planera, 

genomföra och utvärdera en given arbetsuppgift förutsätter att eleven ska ha hela arbetsprocessen 

klar för sig, från början till slut, alltså ett helhetsperspektiv. Detta krävs för att sedan kunna göra en 

bedömning av hur arbetet ska läggas upp och utföras, välja adekvata verktyg och till sist kunna 

utvärdera sitt arbete. Examensmålen beskriver alltså enligt vår tolkning kompetens och ett 

yrkeskunnande som krävs för att kunna utföra ett fullgott arbete. 

De kunskaper som eleverna ska ha förvärvat efter genomgången gymnasieutbildning beskrivs alltså 

av såväl respondenterna som av styrdokumenten ur ett helhetsperspektiv. Med andra ord tolkar vi 

att det är kompetens som indirekt beskrivs, eftersom att det specifika ordet inte används i utsagorna 

eller i styrdokumenten. 

 

Respondenterna benämner yrkeskunnande som kompetensen att ha vad som krävs för att utföra ett 

arbete på ett bra sätt. Men också att kunna lösa oförutsedda problem på plats och hitta lösningar är 

något som respondenterna benämner som yrkeskunnande vilket direkt går att koppla till Illeris 

beskrivning av kompetens: “att man är i stånd att hantera situationer inom ett bestämt område eller 

av bestämd karaktär på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt” (Illeris 2013, 31). 

7.3 Elevernas yrkeskunnande - en strävan efter 

symboliskt kapital 

I vår analys har vi även funnit att respondenterna talar om det vi tolkar som Bourdieus begrepp 

habitus, kapital och fält (Broady, 1990). När APL-eleverna kommer ut till arbetsplatserna under 

deras APL-perioder finns olika förväntningar på dem. Vi tolkar det som att arbetsbranschen är ett 

vad Bourdieu kallar för fält där olika värderingar, normer och regler finns. De som arbetar där är 

redan invanda i mönstret och kanske inte lägger märke till det. De vet vilka regler och normer som 

finns där och som ska efterföljas. Det är tydligt i respondenternas utsagor att APL-eleverna i många 
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fall inte känner till fältet och de osynliga regler som finns där. Inom fältet så uppstår också 

intressekonflikter mellan olika aktörer där utbildningen och själva arbetsplatsen inte synkar utan drar 

åt olika håll. I vårt resultat kan vi finna Bourdieus begrepp på följande sätt; Vi kan tolka att 

respondenterna talar om kapital vilket innebär att man har med sig vissa kunskaper, att man tillhör 

genom att APL-elever med en bakgrund inom bygg via sin familj och från samma klass ökar APL-

elevens chans att “ha det”. Att “ha det” tolkar vi utifrån våra respondenter vara en kvalitet som inte 

nödvändigtvis är någon specifik kunskap som att kunna läsa ritning eller skruva gipsplattor utan 

något som finns inom de elever som kommer bli snickare och de som inte skulle passa. Denna 

kvalitet är inte enligt våra respondenter något man förvärvar i skolan utan finns i vem man växer upp 

med och vart man växer upp.  

Respondenterna beskriver en arbetsplats där det finns osagda normer och regler för att vara 

framgångsrik inom fältet. Vi tolkar att respondenterna talar om habitus eftersom dessa regler inte 

har förändrats utan bekräftas och ärvts ner, enligt respondenterna. Värderingar om vem som passar 

in eller inte har alltså inte förändrats nämnvärt enligt respondenterna genom åren utan är kvarstående 

sedan många år inom branschen. 

7.4 Sammanfattning 

I vår teoretiska analys av vårt insamlade material har vi alltså funnit direkta kopplingar till Illeris 

teori om lärande och till kompetensbegreppet. Tillsammans utgör dessa perspektiv på lärande och 

kompetens en plattform för förståelse av yrkeskunnande, vilket är kärnan för vår studie. Vår analys 

visar att APL-handledarnas upplevelse av följande aspekter spelar stor roll för hur den totala 

uppfattningen av yrkeskunnande och synen på kompetens yttrar sig hos handledarna: 

Dels relevansen i innehållet, alltså elevernas grundläggande kunskaper, deras personliga kvaliteter 

samt en förmåga att lära sig. Elevernas drivkraft, dvs. elevernas intresse, deras motivation och vilja 

att lära. Även samspelet, där APL-eleverna förväntas att socialt passa in i gruppen och även 

ansvarstagande för elevens lärande har betydelse för APL-handledarnas upplevelser av 

yrkeskunnande. Genom vår analys kan vi således se att APL-handledarnas uppfattning av samspel 

och lärande under APL-perioden kan relateras till och förstås ur redan existerande teoretiska 

modeller.  

 

Som en inramning av Illeris teori om kompetens och lärande har vi valt att använda Bourdieus 

begrepp om fält, kapital och habitus. Vi ser att det finns en koppling mellan dessa båda teorier där 

man kan säga att fälten som Bourdieu (1990) beskriver är den plats där lärande uppstår för eleverna. 

Utifrån sin habitus fastställs den kunskap som beskrivs som yrkeskunnande av handledarna utifrån 

de normer och gränser som fältet erbjuder. Det är då det uppstår ett samspel mellan de olika aktörer 

som rör sig inom fältet. Att ha “det” som önskas är ett symboliskt kapital som Bourdieu (1990) 

menar vara mer en personlig kvalitet, såsom t.ex. fallenhet, intresse och engagemang än ett specifikt 

kunnande, t.ex. faktakunskaper och färdigheter vilket är innehållet som Illeris (2015) beskriver.  

När lärandet uppstår så finns det fler aktörer inom fältet som kan hamna i en konflikt om vad som är 

viktigt och vad som efterfrågas. Skolan kan ha en önskan som sedan inte samråder med arbetsplatsen, 

där hamnar eleven i kläm. Här framträder de olika perspektiven på utbildning som Lindberg (2016) 

nämner. Skolan kan antas ha ett bildningsperspektiv på utbildningen men kanske även ett 

konkurrensperspektiv. Om arbetsplatserna då har ett annat perspektiv på utbildningen kan dessa 

olika perspektiv krocka med varandra, vilket kan resultera i sämre förutsättningar för lärande för 

eleven. Som framtida studie- och yrkesvägledare är det viktigt att förstå Illeris (2015) teorier om 

lärande och Bourdieus (1990) habitusteori för att fungera som en bro och medlare mellan de olika 

aktörerna så att eleven kan tillgodogöra sig sin utbildning.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att diskutera våra resultat i förhållande till vårt syfte. Detta 

kommer följas upp av en diskussion som relaterar till bakgrund, tidigare forskning och teori. Vi 

kommer även att analysera och reflektera över sådant som vi funnit överraskande och oväntat samt 

reflektera över resultatens relevans för studie- och yrkesvägledaren i sitt arbete. 

8.1 Oklar uppfattning av yrkeskunnande 

Syftet med denna studie var att undersöka hur APL-handledares uppfattning om yrkeselevers 

yrkeskunnande förhåller sig gentemot gymnasieskolans examensmål på bygg- och 

anläggningsprogrammet och huruvida dagens elevers yrkeskunnande skiljer sig i förhållande till 

tiden före gy11. 

I våra resultat har vi funnit att APL-handledare generellt sett upplever att byggeleverna har de 

grundläggande kunskaper som krävs för yrket när de kommer på praktik, men det har även 

framkommit att det ställs andra förväntningar på eleverna. Bl.a. förväntar sig APL-handledarna att 

byggeleverna ska ha de rätta egenskaperna såsom social förmåga, lyhördhet och att vara engagerade 

i sitt lärande. Det läggs större vikt vid elevernas egenskaper än på praktiska kunskaper. I förhållande 

till gymnasieskolans examensmål har vi tolkat respondenternas svar såsom att APL-handledarna inte 

vet vad eleverna ska lära sig under utbildningen. I våra resultat har vi också funnit att det inte har 

varit självklart att det är APL-handledarna som ansvarar för byggelevernas utbildning under APL-

perioden, då det framkommit att några APL-elever har fått gå med andra personer än APL-

handledaren under sin praktik och att APL-handledarna inte vet vad som står i examensmålen för 

programmet.  

Som studie- och yrkesvägledare är detta viktigt att förstå om man dels har elever i grundskolan som 

vill söka bygg- och anläggningsprogrammet och vill ha en realistisk bild av vad som krävs av eleven 

på arbetsmarknaden kontra skolans examensmål. Det kan vara bra att förbereda inför vilka 

förväntningar som finns på eleven förutom de teoretiska och praktiska kunskaper som enligt kursmål 

ska läras ut. Detta kan också förmedlas till skolan då studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgift är 

att följa upp elever på byggprogrammets utveckling i sitt lärande. Vi vill särskilt betona att det i 

studiens resultat framkommit att elevernas yrkeskunskaper inte märkbart förändrats efter 

gymnasiereformen 2011. Att eleverna skulle bli mer “redo för arbetsmarknaden” var ett av 

argumenten för gy11 då man på bekostnad av de högskoleförberedande ämnena la in mer praktik på 

yrkesprogrammen. För att föräldrar och elever inte ska basera sitt gymnasieval på lovord som kan 

vara missvisande är det studie- och yrkesvägledarens uppgift att belysa eventuella tvivel så valen 

blir så nyanserade och noga avvägda som möjligt för eleverna som ska välja gymnasieprogram. 

Utifrån vår resultatanalys har vi dragit slutsatsen att ingen av respondenterna har reflekterat kring 

styrdokumenten i sina svar. Detta kan bero på att respondenterna inte har någon kunskap av vad som 

exakt står i examensmålen för byggprogrammet. Vi har dock utifrån det som respondenterna säger 

kunnat jämföra likheter och skillnader mot det som står i examensmålen. Gällande elevernas 

yrkeskunnande jämfört med tiden före gy11 så har vi av respondenternas utsagor inte kunnat utläsa 

någon skillnad. Enligt respondenterna har de inte upplevt någon skillnad i varken utbildningens 

upplägg eller i elevernas kunskaper.  
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8.2 Elevernas kunskapsbildning hänger på 

samverkan och ansvarstagande 

I följande avsnitt kommer vi diskutera vårt resultat i förhållande till vår tidigare forskning och 

bakgrundslitteratur.  

 

8.2.1 Otydliga förväntningar på yrkeskunnande  

I de resultat vi kommit fram till i vår undersökning kan vi se att det finns samband med den 

bakgrundslitteratur och tidigare forskning som vi har tagit del av. Våra resultat visar att den 

arbetskraft som kommer ut på marknaden förväntas kunna göra lite av varje, ha en bred kompetens, 

såväl social som praktisk, och dessutom kunna utföra jobbet relativt snabbt för att tillfredsställa 

marknadens behov. Detta ställer stora krav på flexibilitet hos arbetskraften, vilket alltså förutsätter 

att yrkesutbildningen har gett eleverna förutsättningar att skapa denna kompetens inför det 

kommande arbetslivet. Men som Fjellström och Kristmansson (2016) påpekar finns en risk att 

byggelevernas kunskaper blir situationsbundna och knutna till den specifika arbetsplatsen. Några av 

våra respondenter menar att vissa problem som uppstår måste lösas med alternativa arbetssätt på 

plats. Detta förutsätter dels en viss erfarenhet inom området, men även kunskap om vilka metoder 

som finns och som man kan använda i olika sammanhang. Detta är också något som våra resultat 

har visat att det är skillnad i vilka kunskaper som är önskvärda och användbara beroende på 

arbetsplats. Kompetensen är alltså beroende på vilken arbetsplats man är på, vilket vi direkt kan 

koppla till Sparrhoff och Fejes (2016) som betonar komplexiteten i begreppet kompetens vilket gör 

innebörden av det svårfångat och dessutom är något som förändras över tid. Vi funderar på om den 

upplevda kompetensen beror på vilka sorters jobb man blivit satt på under APL-tiden och om man 

där har fått en försmak av de olika arbetsområdena inom branschen och en förvarning om vad som 

förväntas av en när man kommer ut på arbetsmarknaden. 

 

Något som förvånat oss när vi gjort vår undersökning är respondenternas svårigheter att definiera 

vad yrkeskunnig innebär. Uppfattningarna har skiljt sig åt mellan respondenterna och ingen av 

respondenterna har uppgivit konkreta exempel som överensstämmer med vad eleverna ska ha lärt 

sig efter avslutad utbildning. I examensmålen står bl.a. att eleven ska kunna planera och genomföra 

en anvisad uppgift (Skolverket, 2011). För detta krävs att eleven har fått prova på och lärt sig olika 

metoder och verktyg under sin praktik men även att denna har fått förutsättningar och utrymme för 

att lära sig. Det har även framkommit från flertalet respondenter att det bästa sättet att lära sig ett 

praktiskt yrke anses vara att själv få prova på. Att ges utrymme att få göra fel, få en förståelse varför 

man gör på ett visst sätt är något som många respondenter har framhållit. Här kan vi länka till 

Lundgren och von Schantz Lundgren (2012) som i sin forskning betonat att elevens bästa sätt att lära 

sig och bli kompetenta inom ett yrkesområde är att få träna och prova sina färdighet och kunskaper 

praktiskt. Dock kan vi inte utläsa ett enhetligt resultat som talar för att detta faktiskt ges utrymme 

för på APL-platserna. Dessutom står det i examensmålen att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

en yrkesidentitet och bli en del av en yrkesgemenskap på en arbetsplats vilket vi tolkar vara vad 

Bourdieu menar med ett symboliskt kapital och en individs habitus. I alla arbetsmiljöer skapas 

normer och värderingar som efterlevs och så även i byggbranschen. Som studie- och yrkesvägledare 

är det viktigt att förstå att det finns risk för att hinder och svårigheter kan uppstå på en APL-plats om 

man inte har “rätt” socialt kapital eller habitus. Då är det studie- och yrkesvägledarens ansvar att 

belysa arbetsplatsernas förväntningar och fördomar för att kunna sedan kunna ge eleven möjlighet 

att prova på och lära sig både de praktiska kunskaperna samt yrkesidentiteten utan att dömas ut på 
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grund av olika bakgrund och värderingar. 

8.2.2 Otydliga roller i samverkan mellan aktörerna 

Byggbranschen har brist på arbetskraft vilket är något som både dagspressen har påpekat, men även 

Olofsson och Wadensjö (2012) menar att den svenska arbetsmarknaden står inför en stor utmaning 

att fylla på med den kompetens som kommer gå i pension inom de närmsta åren. Våra resultat har 

visat att vad som förväntas av branscherna inte verkar stämma överens med vad skolan lär ut. 

Olofsson och Wadensjö (ibid) menar att denna mismatch kan bero på att näringslivet inte alltid är 

med och utformar utbildningarna, vilket vi även har funnit stämma överens i vår studie. Samarbetet 

som finns mellan skola och branschen verkar mest vara att arbetsplatser tar emot elever på praktik, 

men att de inte är helt införstådda med att det faktiskt är utbildning som ska ske under APL-perioden. 

Alltså att APL-handledarna är ställföreträdande lärare under praktiken och ska se till att eleverna får 

möjlighet att lära sig olika områden inom arbetet. Skolans roll i APL-perioden verkar utifrån våra 

resultat mest vara av kontrollerande art. I vissa fall kommer lärarna ut till APL-platsen och kollar av 

om det är en acceptabel miljö för eleverna att vara på. I andra fall sker kontakten endast via 

telefonsamtal. Vem ansvaret ligger på att se till så att utbildningen uppfyller en viss kvalitet även 

under APL-perioden är inte något vi har undersökt, men som vi har börjat fundera över under vår 

undersöknings gång. T.ex. har ingen av våra respondenter uppgivit att de varit med i något 

programråd eller liknande när vi har frågat hur samarbetet ser ut mellan dem och skolan. Det har 

heller inte funnits en tydlig plan med uppgifter som ska göras under APL-perioden som vi har fått ta 

del av, ingen av de intervjuade respondenterna har heller talat om att detta skulle finnas. Detta 

innebär att det alltså är upp till varje APL-handledare att individuellt besluta vad de anser är viktigt 

för APL-eleverna att lära sig.  

Att vara del av en bro för att skapa en sund dialog mellan branschen och skolan kommer studie- och 

yrkesvägledarens roll in för att skapa dels en kvalitetssäkrad utbildning där alla APL-platser ger 

likvärdig utbildning till alla elever samt att skapa utvecklingsmöjligheter för att matcha 

arbetsmarknadens önskemål och skolans utbildning. I vår tidigare forskning har vi tagit del av 

Panicans (2014) artikel som påpekar att det finns stora brister i svensk yrkesutbildning då flertalet 

elever lämnar skolan utan att ha de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi frågar oss om 

detta hänger ihop med att olika aktörer kan ha olika perspektiv på utbildningen såsom Lindberg 

(2016) menar och kanske måste det först klargöras i alla inblandade forum vad utbildningen ska 

syfta till. Enligt de skrifter vi tagit del av som motiverade gymnasiereformen gy11 ska 

yrkesutbildningens syfte vara att just förbereda inför arbetslivet och direkt leda till anställning efter 

avslutad utbildning. Dock har vi inte sett att de respondenter vi intervjuat talat om framtida 

arbetskraft eller anställningsmöjligheter för APL-eleverna i sina svar. Studie- och yrkesvägledaren 

ska även finnas som en sluss för elever att efter gymnasiet nå ut till arbetsplatser där arbete kan 

förvärvas, vilket förutsätter en förståelse för arbetsmarknaden inom branschen. 

8.2.3 Återväxt i branschen, vems ansvar? 

Att byggbranschen står inför en brist på arbetskraft är känt för oss, och Panican (2014) menar att det 

finns ett glapp i kunskap mellan den åldrande arbetskraft som finns på arbetsmarknaden idag och 

den som ska ta över. Detta kräver att det finns ett gott samarbete mellan de olika aktörerna skola och 

företagen inom branschen, vilket kan hjälpa till att minska glappet. Dock har vi funnit i vår 

undersökning att detta samarbete är varierande i kvalitet. Dessutom verkar inte utbildning vara lika 

viktigt som social kompetens när man talar med byggbranschen. Att eleven vill lära sig och är 

intresserad verkar väga tyngre. Vi har även funnit att det finns en åldersskillnad i synen på praktik 

och arbetsplatsens ansvar för eleverna. Respondenterna som har arbetat längst tid i branschen har 
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uttalat ett större ansvar för elevernas kunskapsbildning, medan de med lägre antal år i branschen mer 

verkar anse att om APL-eleven inte “har det”, så läggs heller ingen större energi på att försöka lära 

eleven ändå eller hjälpa eleven att hitta “det”. I vår undersökning har vi dessutom funnit att APL-

eleverna ibland får gå bredvid outbildad personal på byggarbetsplatserna, vilket gör att vi ifrågasätter 

utbildningens kvalitetssäkring.  

Om detta bottnar i otydlighet om vilka uppgifter som eleverna ska göra under sin praktik eller ett 

icke-existerande ansvarstagande för elevernas möjligheter för utveckling och lärande under 

praktiken är inte något vi har undersökt, men frågan har väckts hos oss. Polidano och Tabasso (2013) 

påpekar att det är svårt att garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad yrkesutbildning just eftersom en 

stor del av tiden är förlagd ute på arbetsplatser och därmed även är beroende av arbetsplatsens 

intresse och engagemang och även möjlighet och vilja att avsätta tid för en APL-elev. Våra resultat 

har visat att det skiljer sig åt mellan respondenterna vilket engagemang som finns och att det även 

kan finnas en ovilja i branschen att ta emot APL-elever då de riskerar att dra ner produktionstempot 

och även kvaliteten på arbetet. Dock är det även skolans ansvar att se till så att APL-platsen håller 

god kvalitet, inte bara ifråga om säkerhet och att de inte utnyttjar eleven som gratis arbetskraft, utan 

även inte minst i utbildningsaspekten. 

Vi har speciellt reflekterat över att respondenterna inte kan formulera vad yrkeskunnande är och vad 

konsekvenserna kan bli av detta. Bl.a. frågar vi oss om bristen på arbetskraft inom byggbranschen 

kan ses som en följd av detta då ingen definition av yrkeskunnig arbetskraft kan ges på ett tydligt 

sätt. Hur vägledare ska agera i denna osäkerhet är något som fortfarande är oklart för oss. Vilken 

information kan och bör förmedlas till eleverna om de krav som ställs av branschen och hur ska vi 

som blivande studie- och yrkesvägledare kunna stötta och vägleda elever genom deras utbildning 

om inte ens branschen kan svara på vad de efterfrågar är något som vi har undrat över.  

8.3 Habitus som grund för lärande 

Vi har analyserat våra resultat utifrån både Illeris (2015) lärandeteori och Bourdieus teori om habitus 

och på det sättet upptäckt uttalanden från respondenterna som kan tolkas som det Illeris (2015) 

benämner som innehåll, drivkraft och samspel. Respondenterna menar att APL-eleverna behöver ett 

intresse för att kunna lära sig och dessutom en drivkraft, ett engagemang på APL-platsen. Vi har 

även kunnat tolka respondenternas utsagor med hjälp av Bourdieus teori om habitus, kapital och fält 

på så sätt utläst att APL-platsen utgör ett fält där vissa värderingar råder. 

Några av de respondenter vi intervjuat vittnar om APL-elever som har haft intresse, alltså drivkraften 

som Illeris (2015) talar om, men samtidigt saknat ”det”, alltså det som vi tolkar som Bourdieus 

(1990) habitus och symboliskt kapital. I denna situation kan alltså inte lärande uppstå eftersom alla 

variabler inte stämmer överens, enligt Illeris (2015) lärandetriangel. APL-eleverna blir då utestängda 

från möjligheterna att tillgodogöra sig lärandet och då uteblir även kompetensen och 

yrkeskunnandet.  

 

Vi har även upptäckt att respondenterna i sina utsagor berättar att de inte har några formella 

förväntningar på APL-eleverna, dock har vi kunnat utläsa flera outtalade krav på APL-eleverna vilka 

knyts till normer och värderingar inom fältet. Detta resulterar i en svår balansgång för APL-eleverna 

då förväntningarna på dem inte alltid är tydliga och klargjorda. Om eleven har “rätt” socialt kapital 

och därmed även habitus har man större förutsättningar för att lyckas inom fältet. Vi ser även att 

elever med “rätt“ socialt kapital har större utrymme att misslyckas då respondenterna värderat 

personliga egenskaper såsom att vara social, “ha det” och visa intresse genom att ställa frågor hos 

APL-eleverna högre än rena kunskaper. Respondenterna har även uppgett att hinder för lärande kan 

vara att APL-eleven är blyg, passiv och inte vågar ta för sig. De eleverna riskerar då att gallras ut då 
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de inte håller måttet, enligt våra respondenters utsagor. Vi tror att elevernas passivitet och blyghet 

kanske kan vara misstolkat i många fall, då det kan vara ett tecken på rädsla för att göra fel, vara i 

vägen, att man inte vill störa vilket i andra fält kan anses vara positiva egenskaper, t.ex. i skolan. 

8.4 Slutsatser 

I följande avsnitt kommer vi sammanfatta våra resultat i förhållande till våra  

frågeställningar. 

 

Hur beskrivs yrkeskunnande av APL-handledarna? 

Yrkeskunnande beskrivs som något som är beroende av dels individ och dels arbetsplats och som 

inte går att definiera i konkret kunskap. Dock kan det som respondenterna säger tolkas som olika 

platsbundna kunskaper och ett övergripande kunnande om byggbranschen och dess arbetssätt. 

 

Hur motsvarar elevernas kunskaper branschens förväntningar? 

Vår slutsats är att byggelevernas kunskaper inte matchar branschens krav utifrån respondenternas 

utsagor. Dock har vi även kunnat utläsa att förväntningarna skiljer sig åt beroende på individ och 

arbetsplats, då respondenterna har uppgett olika förväntningar på eleverna. 

 

Framträder några likheter/skillnader i branschens uppfattning av yrkeskunnande jämfört med 

gymnasieskolans styrdokument?  

Utifrån respondenternas utsagor kan vi tolka att uppfattningen om yrkeskunnande stämmer överens 

mellan branschen och skolans styrdokument. Även om respondenterna inte uttryckt exakt det som 

står i examensmålen kan vi ändå tolka att det som beskrivs av branschen som yrkeskunnande är en 

förmåga att kunna arbeta brett och kunna lite av varje. Detta är alltså en helhetssyn på kunnandet, 

vilket även beskrivs i styrdokumenten. Ytterligare en aspekt som lyfts av både branschen och 

styrdokumenten är den sociala förmågan hos eleven att bli del av yrkesgemenskapen och att bilda 

en yrkesidentitet. 

 

Upplever APL-handledarna att det finns någon skillnad i elevernas yrkeskunnande jämfört med 

innan gy11?  

Av respondenternas svar har vi kunnat utläsa att det inte finns någon skillnad i elevernas 

yrkeskunnande jämfört med innan gy11. De flesta, åtta av tio respondenter, uppger att de upplever 

att utbildningen och därmed även elevernas yrkeskunnande är densamma som innan 

gymnasiereformen. 

 

Hur beskriver APL-handledare samverkan kring upplägget av byggprogrammet i förhållande till 

gymnasieskolans examensmål? 

Respondenterna har uppgett att den samverkan som finns är ensidig, då upplägget för APL sker på 

skolans villkor. Utifrån respondenternas svar har vi kunnat tolka att det är oklart vad som ska göras 

på APL-perioden och det sker heller ingen utvärdering eller dialog mellan skolan och APL-platsen 

om utveckling eller upplägg. Dock uppger tre respondenter att samarbetet fungerar bra mellan skola 

och APL-plats. 

8.5 Framtida forskning 

Denna studie belyser APL-handledares uppfattning av elevernas yrkeskunnande när de kommer på 

sin praktik. I vår studie framgår det att det inte går att hitta specifika kunskaper som efterfrågas av 
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branschen utifrån våra respondenters utsagor, vilket får oss att fundera på om detta även gäller 

branschen i stort. Därför skulle det vara intressant att undersöka vad som efterfrågas i platsannonser 

för bygg- och anläggningsyrken. Kan man där hitta en tydligare beskrivning av yrkeskunnande och 

vilka krav som förväntas av en utbildad inom bygg och anläggning? En annan infallsvinkel som vår 

studie väckt intresse för är ansvarsfördelningen mellan skola och APL-platsen, och specifikt vilka 

riktlinjer och styrdokument finns att följa som organiserar samverkan. Finns det underförstådda 

ansvarsfördelningar mellan aktörerna och stämmer de överens med varandra? En framtida studie 

skulle kunna granska eventuella styrdokument och dokument om ansvarsfördelning samt vad 

respondenter sedan beskriver. 

8.6 Reflektion av undersökningen 

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativ metod med fenomenologisk ansats och har därför 

intervjuat tio respondenter för att söka svar på våra frågeställningar. Vi är medvetna om att i 

kvalitativ metod kan svaren påverkas av den mänskliga faktorn. Även yttre faktorer såsom tid, både 

i avseende när i tid intervjun genomförs men även hur lång tid man har att tillgå för att genomföra 

intervjun, kan påverka svaren. En annan faktor som också kan ha en inverkan på intervjun och 

resultaten är platsen som den utförs på, och där har vi i största möjliga mån försökt genomföra 

intervjuerna fysiskt på plats tillsammans med respondenterna. Vi är medvetna om att svaren och 

därmed även resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi hade kunnat genomföra samtliga intervjuer 

på plats med respondenterna. 

Dock ser vi ändå att de svar och de resultat som framkommit i vår studie har ett egenvärde då de 

respondenter som tillfrågats har en stor inblick i hur byggbranschen fungerar i Värmlands län. De 

slutsatser som dras ur studien kan anses vara tillförlitliga för de arbetsplatser som deltagit i studien 

och hur synen på yrkeskunnande är. 

Vi har ingen större erfarenhet av att transkribera, koda eller analysera intervjuer, och med detta i 

beräkning reserverar vi oss för eventuella metodfel. Vi anser ändå att vi har kunnat genomföra 

kodning och innehållsanalys med ett fullgott resultat och därmed menar vi att vår studie ändå har ett 

egenvärde. Att olika perspektiv på utbildning råder på fältet är något som kan antas genom resultaten 

av vår studie, vilket är viktigt för studie- och yrkesvägledare att ha förståelse för. Vår studie bidrar 

även till förförståelsen av studie- och yrkesvägledarens yrkesutövning i detta spänningsfält mellan 

aktörerna på arbetsmarknaden men dels även för att den ger en bild av hur APL-handledare uppfattar 

byggelevers yrkeskunnande. 

Med dessa faktorer i åtanke kan vi alltså inte dra några generella slutsatser av våra resultat, utan 

endast härleda resultaten till vår urvalsgrupp.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

Vi studerar till studie- och yrkesvägledare och läser vår sjätte och sista termin på Stockholms 

universitet. 

Vi ska skriva vårt examensarbete som kommer handla om praktikhandledares upplevelser av 

elever som går bygg- och anläggningsprogrammets kompetenser och yrkeskunnande. Vi vill 

undersöka hur arbetsplatserna upplever yrkeskunnande hos elever som påbörjat sin utbildning efter 

gy11. 

Vi behöver din hjälp att bidra med dina erfarenheter genom en individuell intervju som kommer att 

vara drygt 15-20 min som kan genomföras ansikte mot ansikte eller över telefon under vecka 14-

16. Självklart kommer du att vara anonym och om du vill kan du få ta del av sammanfattningen av 

vår intervju. Givetvis tar vi hänsyn till eventuella ändringar som du vill göra. Intervjun är helt 

frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när du vill och vi kommer då inte använda din intervju 

i vårt arbete. Detta utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer2. 

Vi hoppas att du vill ta del i vår undersökning och har du några funderingar så tveka inte att höra 

av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar 

Iréne Blank, irbl0254@student.su.se 

 Magdalena Fridén, mafr0127@student.su.se 

 

 

 

  

                                                      
2 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

mailto:irbl0254@student.su.se
mailto:mafr0127@student.su.se
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Organisation och samarbete 

● Hur länge har du jobbat inom bygg? 

● Vilken utbildning gick du? 

● Vad har du för erfarenheter av praktikanter från byggprogram? 

● När började du ansvara för praktikanter på byggen?  

● Hur ser upplägget på APL ut för byggeleverna? Viktiga moment ingår, deltagande i vilka 

aktiviteter osv? Vem bestämmer detta upplägg? 

● Hur samarbetar skola och arbetsplats i utformningen av APL? 

 

Kompetens och anställningsbarhet 

 

● Har ni några förväntningar på byggelevernas yrkeskunnande när de är på APL hos er och i 

så fall vilka? 

● På vilket sätt matchar byggelevernas kunskaper branschens förväntningar? Om något 

saknas, vad är det? 

● Vad är din definition av att vara yrkeskunnig? 

● Vad anser du att man idag behöver ha för kunskaper och kompetenser för att kunna jobba 

inom bygg? 

● Upplever ni att elever som gått bygg- och anläggningsprogrammet har de kunskaper och 

kompetenser som krävs för yrket? På vilket sätt märks det/vad saknas? 

 

Skola och utformning 

 

● Hur ser du på byggprogrammets upplägg av arbetsplatsförlagt lärande? 

● Upplever du att programmets examensmål överensstämmer med vad eleverna ska 

kunna/och kan inom yrket? 

● Upplever du någon skillnad mellan dagens praktikanters yrkeskunnande och tidigare 

praktikanters yrkeskunnande, dvs. de som gick programmet före gy11? I sådana fall vilka 

skillnader? 

● Finns det något som du skulle vilja ändra i byggprogrammet? I så fall vad? 

 

 


