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Sammanfattning 

Denna studie har i syfte att öka förståelsen för elevers sätt att se på lärandet i en praktisk miljö, 
vilket innefattar skolans karaktärsämnesundervisning samt den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen. 

Vi ville undersöka vilka skillnader elever upplever att det finns mellan skolförlagd och 
arbetsplatsförlagd karaktärsämnesundervisning. Vi ville förstå hur elever upplever den 
praktiska undervisningen på arbetsplatser och i skolan eftersom vi anser att detta kan 
inverka på vårt fortsatta arbete inom gymnasieskolan. Dessutom anser vi att debatten i 
media om den gymnasiala yrkesförberedande utbildningen ger en onyanserad bild av 
möjligheterna med utbildningsformen. Vi ville om möjligt nyansera denna bild med hjälp 
av resultatet av denna studie. 

De två gymnasieprogrammen där studien utförts är Hotell- och Restaurangprogrammet samt 
Industriprogrammet. Våra teoretiska utgångspunkter är Jean Lave och Etienne Wengers teori 
om situerat lärande samt Per Erik Ellströms teori om lärande i ett kognitivt respektive 
kontextuellt perspektiv. Studien baseras framförallt på intervjuer av kvalitativ karaktär som 
har utförts med elever och lärare. För att ytterligare öka vår förståelse har vi utfört 
deltagande observationer på en skola samt en praktikplats. 

Resultatet av vår studie pekar på att det finns flera alternativ för att förändra den nuvarande 
yrkesförberedande utbildningen för att höja kvaliteten. 

 

Nyckelord 
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Karaktärsämnesundervisning.
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Katarina Sipos Zackrisson för allt stöd i vårt arbete med denna 
uppsats. Vi tackar även elever och lärare som ställt upp på intervjuer, våra respektive familjer 
som fått stå ut med vår frånvaro, både bildligt och bokstavligt. Att samarbeta om en uppsats är 
inte helt lätt, det har inneburit både givande diskussioner och mindre givande 
meningsskiljaktigheter. Uppsatsarbetet har till största delen varit ett samverkansprojekt, men 
Helena Nilsson har haft huvudansvaret för kapitlet om Metod. Kristian Weidenstrauch har till 
största delen ansvarat för avsnitten om Bakgrund och Teori.  
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Inledning 

I denna studie har vi valt att titta närmare på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU), i gymnasieskolans yrkesförberedande program. Det 
debatteras flitigt i media om att den yrkesförberedande utbildningen har alltför låg kvalitet. 
Företagen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens idag, och det sägs bli stor brist 
på kvalificerad arbetskraft inom några år. Yrkesutbildning är helt enkelt ett aktuellt ämne idag. 
Dels utifrån diskussioner kring utbildningskvalitet, dels i relation till arbetslivets behov av 
arbetskraft, då stora pensionsavgångar väntas. Sammantaget gör det att vi finner det intressant 
att studera hur det står till med den yrkesförberedande utbildningen i gymnasieskolan idag och 
framförallt den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. 

Vi som arbetat med detta examensarbete är två yrkesverksamma lärare som har arbetat i 14 
respektive 25 år inom restaurang respektive svetsaryrket. Vi har båda erfarenheter av att vara 
handledare på arbetsplatser och vi kan fortfarande erinra oss att vi upplevde att eleverna som 
kom på praktik ”inte hade lärt sig någonting” i skolan. Nu när vi är på ”andra sidan” i läraryrket 
där vår uppgift är att sprida kunskaper och intressera elever för ett framtida yrke, har vi insett att 
yrkeskunnande, eller snarare vägen fram till detta inte alltid är enkel. I skolan byggs 
verksamheter, snarlika arbetsmiljöerna, för att eleverna lättare ska få insyn i verkligheten och 
förstå vikten av grundkunskaperna. Trots detta når vi och skolan inte ända fram till eleverna. 
Det händer att elever som kommer tillbaka från sin APU (Arbetsplatsförlagd utbildning) säger:  
Du hade rätt, man gör ju faktiskt så på arbetsplatsen! Detta är något vi förundras över och dessa 
funderingar ligger till grund för frågeställningarna i denna uppsats, där vi undersöker vad det är 
som gör att eleverna upplever APU som mera lärorik och mer betydelsefull än skolans 
karaktärsämnesundervisning. 
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Bakgrund 

Det är många som har åsikter om hur gymnasial yrkesförberedande utbildning ska bedrivas för 
att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. Eftersom vi är verksamma i yrkesutbildningen 
känns det naturligt att undersöka fenomenet med utgångspunkt i den och tala med dem som 
faktiskt borde veta mest om utbildningens kvaliteter, nämligen eleverna.  Vi vill försöka ge 
läsaren en bild av var den yrkesförberedande utbildningen befinner sig i förhållande till skolan 
och arbetslivet idag, regeringens föreslagna förändringar samt även en del andra tankar om 
möjliga förändringar. Vi redovisar även kortfattat en del tidigare forskning om lärande i arbete 
samt föreskrifter om arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolans yrkesförberedande 
program. Det finns en mängd litteratur som beskriver lärande i arbete. Nedan redovisar vi en 
liten del av denna litteratur och forskning, vi gör inte anspråk på att lämna en heltäckande 
genomgång av ämnet. 

Skola, arbetsliv och yrkesutbildning 

Nedan visar vi en modell för hur förhållandet mellan skola, arbetsliv och yrkesutbildning kan se 
ut. Det är en grov förenkling, men det ger en bild av hur yrkesutbildningens position kan 
upplevas i dagens läge. Man kan föreställa sig hur fokus kan förskjutas beroende på hur 
prioriteringar görs, syftet med utbildningen etc. I dag debatteras det för att yrkesutbildningen 
ska förskjutas mot arbetslivet och därmed längre ifrån den akademiska världen, med ett uttalat 
syfte att höja kvaliteten på utbildningen. 

 

1 

                                                      
1 Berglund, I (2007) En ny yrkesutbildning – genom yrkesbaserat lärande? s1. 
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Nationellt arbete med yrkesutbildningen 

Regeringen har aviserat stora förändringar i gymnasieutbildningen i en kommande 
gymnasiereform GY 09, bland annat med möjlighet till en lärlingsutbildning i de 
yrkesförberedande programmen. Denna lärlingsutbildning anser man vara en del av lösningen 
på de problem med skiftande kvalitet på yrkesutbildningen som regeringen anser finns och som 
också debatteras i olika medier. 

Nu höjer vi yrkesutbildningarnas kvalitet. Att eleverna utbildas på arbetsplatserna ger duktiga 

yrkesarbetare med moderna kunskaper.  

 
Det säger utbildningsminister Jan Björklund i det pressmeddelande som gick ut den 13 
december 2007. Regeringen fattade beslut i enlighet med budgetpropositionen att genomföra ett 
försök med gymnasial lärlingsutbildning under perioden 1 juli, 2008 – 30 juni, 2010. 
Lärlingsförsöket innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska 
vara arbetsplatsförlagd.2 

I boken Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och arbetsliv skrevs 
bland annat att frågan om lärlingsutbildning ”aktualiserats genom ett missnöje med nuvarande 
gymnasieutbildning och specifikt genom svårigheter att hitta APU-platser”.3  Om och på vilket 
sätt det blir lättare att hitta platser för lärlingsutbildning framgår inte av regeringens förslag. 
 
En annan åtgärd för att höja nivån på kompetensen och underlätta för studerande att studera 
vidare utan att gå i högskola eller universitet är en ny yrkeshögskola. 

Regeringens utredare Anders Franzén föreslår inrättande av en ny myndighet som ansvarig för 
en ny yrkeshögskola. Yrkeshögskolan kan vara en fortsättning för dem som genomgått 
gymnasieutbildning i ett yrkesförberedande program och som inte ser akademiska studier som 
ett alternativ, men som ändå vill fördjupa sina yrkeskunskaper.  Syftet är delvis att ”säkerställa 
tillgång på den yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet”.4 

Arbetslivets tankar om lärlingsutbildning 

I många hantverksyrken välkomnas idén om lärlingsutbildning, som till exempel 
byggbranschen, men alla är inte riktigt lika glada. Industrin är inte odelat positiv till en utökad 
lärlings/arbetsplatsförlagd utbildning. Karin Thapper, utbildningsexpert på Teknikföretagen, 
menar att ”Svensk industri är kvalificerad och då är inte lärlingsutbildning det som efterfrågas”. 
Thapper anser att kvaliteten på yrkesutbildningarna måste höjas, Teknikföretagen arbetar 
tillsammans med övriga parter inom industrikommittén för att starta flera Teknikcollege i 
landet. 

                                                      
2 Myndigheten för skolutveckling 

http://www.skolutveckling.se/innehall/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/larlingsutbildning/forsoksverksa

mhet/ 080308 15.10 

3 Höjlund m fl. (2005) Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och 
arbetsliv. s94. 

4 SOU 2000:29  www.regeringen.se/sb/d/9985/a/101232  
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Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra där kommuner, skolor och företag 

samverkar kring teknikutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Det erbjuder de 

studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för 

vidare studier. Det lokala näringslivet är med och utformar utbildningen och sitter i 

styrgruppen men det yttersta ansvaret ligger hos kommunerna. 5 

Lärlingsutbildning och Lärande i arbetslivet 
(LIA) 

Fortsättningsvis när vi skriver om Lärlingsutbildning, LIA, och APU så vill vi fokusera på den 
inlärning som sker under den praktikförlagda delen av dessa utbildningsformer. Vi är medvetna 
om att det är skillnad i förutsättningarna för dessa olika utbildningsformer, men vi anser att vår 
kärnfråga om inlärning under dessa perioder med praktiskt arbete ute på företag, är applicerbar 
oavsett benämningen eller utbildningsform. Vi tar oss friheten att nämna dessa, sida vid sida 
utan att göra någon åtskillnad. 

Forskning och litteratur om LIA 

Teorier om situerat lärande6 har under senare tid blivit mera allmänt accepterade, ”och gör 
anspråk på att vara modell för lärande generellt”.7 Det anses viktigt att de flesta utbildningarna 
bör ha någon form av kontakt med arbets- eller samhällsliv. 

En orsak till det nya intresset för lärlingsutbildningarna är att den anses ha en potential för 

de s.k. nyckelkvalifikationerna, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och så 

vidare, som det förändrade arbetslivet kräver, och som inte kan utvecklas enbart genom 

formellt lärande.8   

 Olika röster om lärande i arbete 

Det har efter ett regeringsbeslut 1997 bedrivits en försöksverksamhet med lärlingsutbildning 
och lärande i arbetslivet, LIA i Sverige. I kursplanen för lärande i arbetslivet, LIA 1201, kan 
man läsa följande om syftet. 

Lärande i arbetslivet syftar till att ge eleverna en ökad arbetslivserfarenhet på en arbetsplats 

och ökade kunskaper inom ett yrkesområde. Kursen syftar även till att utveckla elevers 

tänkande och handlingsförmåga samt deras sociala och kommunikativa kompetens för 

deltagande i en yrkesgemenskap.9 

                                                      
5 Karin Fjell, http://www.teknikforetagen.se/templates/News____2975.aspx  
6 Situerat lärande innebär att en del av lärandet i en situation är allmängiltigt och gångbart i olika 
sammanhang, men en del är unikt, bundet enbart till den aktuella situationen. Höjlund m fl (2005) 
Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och arbetsliv.  s93f 

7 Höjlund m fl (2005) Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och 
arbetsliv. s93. 

8 Ni Cheallaigh, 1999. Ur Höjlund m fl (2005) Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen 
mellan skola och arbetsliv. s93. 

9 LIA1201 – Lärande i arbetslivet SKOLFS: 2000, s164 www.skolverket.se 
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Utbildningsdepartementet har undersökt möjligheterna med lärlingsutbildning och det går att 
utläsa att det finns en hel del fördelar, men även nackdelar med utbildningsformen. Nedan 
redovisar vi den del av materialet som vi anser ger en bild av fenomenet. 

  
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har ”haft i uppgift att diskutera 
förutsättningarna för att reguljärt införa en ny, modern lärlingsutbildning i Sverige”. 

I boken Samverkan mellan skola och arbetsliv – om möjligheterna med lärande i arbete 
diskuteras tänkbara orsaker till att antalet pilotprojekt blivit färre än förväntat. Orsaker som kan 
ha bidragit är att:   

• skolornas ekonomi inte tillåtit utveckling av verksamhetsformerna 
• skolornas kontakter med det lokala näringslivet inte varit tillräckligt utvecklade 
• det statliga stödet för att delta i försöksverksamheten med lärlingsutbildning varit för 

lågt 
• försöksförordningen inte motsvarat de faktiska behoven på arbetsmarknaden 
• ingen ersättning utgår till de företag som tillhandahåller lärlingsplatser.10 

 
 
För- och nackdelar med arbetsplatsförlagd utbildning beskrevs i ett betänkande 1986. De 
fördelar som nämns är: 

• den verklighetsnära och realistiska miljön 
• tillgången på modern, tekniskt avancerad utrustning 
• den resurs som finns i form av skickliga yrkesarbetare  

Bland nackdelarna nämns att: 
• det höga tempo som råder på en arbetsplats inte ger en fullgod 

inlärningssituation 
• utbildade lärare/instruktörer eller motsvarande alltför ofta saknas 
• insikt om läroplanens intentioner ofta saknas, vilket kan få till följd att 

utbildningen blir ensidig och ger ett begränsat yrkeskunnande.11 
 
 
En nackdel som nämns med en större del av utbildningen arbetsplatsförlagd är att den 
kompetens eleven får, ofta är relativt smal och svår att överföra. Detta skiljer sig naturligtvis åt 
beroende på vilken arbetsplats som praktiken genomförs, hur varierad eller allmängiltig 
produktionen är. Det råder även ”en osäkerhet om huruvida lärlingsutbildningens inriktning ska 
ge förutsättningar för livslångt lärande eller främja kortsiktig anställningsbarhet”.12 I bilaga 
nummer 5 i boken Samverkan mellan skola och arbetsliv - om möjligheterna med lärande i 
arbete uttrycker Lars-Åke Henriksson, LO och Gunnar Karlsson, svenska 
Metallindustriarbetareförbundet liknande farhågor om arbetsuppgifternas art. 13 

                                                      
10 Utbildningsdepartementet, (2000) Samverkan mellan skola och arbetsliv, om möjligheterna med 
lärande i arbete. s126f  

11 SOU 1986:2 ur Utbildningsdepartementet (2000) Samverkan mellan skola och arbetsliv, om 
möjligheterna med lärande i arbete s148f 

12 Höjlund m fl 2005) Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och arbetsliv 
s98 

13 Utbildningsdepartementet, (2000) Samverkan mellan skola och arbetsliv, om möjligheterna med 
lärande i arbete. 
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Yrkesprogram i studien 
Två program på olika gymnasieskolor i Norrköping har studerats, Hotell– och restaurang 
programmet (HR) på John Bauergymnasiet och Industriprogrammet (IP) på Ebersteinska 
gymnasiet. Nedan följer en beskrivning av respektive program 
 
INDUSTRIPROGRAMMET 
 
 Utbildningens syfte 
Industriprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom såväl industriell 
produktion som andra områden av arbetslivet där kompetens för tillverkning, underhåll och 
service efterfrågas. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i 
arbetslivet och för vidare studier. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
Den teknik som krävs för arbete inom industrins många olika varierande verksamhetsfält står i 
centrum för industriprogrammet. Sverige har en lång tradition som industriland. Industrin är 
ekonomiskt sett en väsentlig del av det svenska samhället och sysselsätter nästan en femtedel av 
alla yrkesverksamma. Inom industriellt arbete finns ett stort antal specialiseringar vilkas 
innehåll påverkas av företagens produktion och tjänster. Utbildningen på industriprogrammet 
kan därför få ett varierande och lokalt anpassat innehåll. 
 
Kännetecknande för industrin och därmed för utbildningen är också ett ständigt utvecklat 
teknikinnehåll. Särskilt under de senaste decennierna har ökad konkurrens på en global 
marknad, ökad tillgång till information och en vidgad teknikspridning skapat nya förutsättningar 
för svensk industri. Industrin genomgår i dag en utveckling som leder till avknoppningar av 
verksamheter till nya företag och organisationsformer. Industrin och andra verksamhetsområden 
närmar sig varandra. Avnämare till utbildningen finns därför inom alla delar av näringslivet, där 
tillverkning och underhåll förekommer. Ämnen som exempelvis produktionsteknik, styrteknik 
och matematik samt olika datortillämpningar ger tillsammans förståelse av olika materials 
egenskaper, av bearbetnings- och tillverkningsmetoder och av berörda processer. Kunskaper i 
engelska och andra främmande språk är viktiga för att den tekniska utvecklingen skall kunna 
följas, liksom för att skapa förståelse för andra kulturmönster. En samverkan mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen är nödvändig för att utbildningen skall utveckla den kombination av 
kompetens som efterfrågas i arbetslivet. 
 
Kännedom om internationella föreskrifter och överenskommelser på området är nödvändig som 
en följd av ökad kontakt över gränserna. Miljöperspektivet präglar utbildningen både vad gäller 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar 
utveckling. 
 
Den arbetsplatsförlagda utbildningen är viktig för att eleven skall få möta de reella krav som 
yrket ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. Arbetsplatsförläggningen 
bidrar också till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och 
förståelse av företagandets villkor. Industriprogrammet har inga nationella inriktningar. 14  

                                                      
14 Industriprogrammet GY 2000:10. s8f. http://www.skolverket.se/publikationer?id=122 
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HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET 
 
Utbildningens syfte 
Hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom 
hotell- och restaurangverksamhet. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt 
lärande i arbetslivet och för vidare studier. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
Centralt i hotell- och restaurangprogrammet är de kunskaper som krävs för att människor 
utanför hemmet skall ha tillgång till kost och logi. Väl sammansatt kost är en förutsättning för 
god hälsa och är väsentlig för människans välbefinnande. Möjligheter till olika slags logi vid 
resor, konferenser eller på fritiden är en förutsättning för att samhälle och arbetsliv skall 
fungera. 
 
Svensk restaurangtradition är en bärande del i utbildningen. Gränserna mellan de traditionella 
yrkesområdena har dock luckrats upp och ersatts av vidgade arbetsuppgifter för de flesta 
personalkategorierna. Krav ställs på förmåga att arbeta i lag, planera arbetet, ta ansvar för 
kvalitet och ekonomi samt ge service till gäster oavsett vilken yrkesfunktion man har. I 
utbildningen utvecklas initiativförmåga, servicekänsla och förmåga att möta gäster med olika 
bakgrund och behov. Måltidsservice, exempelvis catering, är ett stort och mångfasetterat 
verksamhetsfält som bland annat ställer krav på kännedom om skilda former av 
restaurangverksamhet samt om anpassad kost. Tjänsteservice är ett område som ständigt vidgas 
och finner nya verksamhetsformer. Utbildningen inom området ger kunskaper om 
hotellverksamhet och turism, exempelvis kunskaper om hur man tillgodoser gästers skiftande 
behov av standard och service eller rekreation och fritidsaktiviteter. 
 
Hotell- och restaurangbranschen styrs i hög grad av nationella och internationella bestämmelser 
och överenskommelser och har en starkt internationell prägel. I utbildningen ingår därför, 
förutom språkkunskaper och förståelse för andra kulturmönster, även kännedom om kulturella 
och geografiska skillnader vad gäller mat, matvanor och krav på service. Dessa inslag ger även 
beredskap för arbete och vidare studier utomlands. 
 
Hotell- och restaurangverksamhet ställer krav på ekonomiskt tänkande i alla led och förmåga att 
planera på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Utbildningen behandlar förhållandet mellan ekonomi 
och kvalitet samt etiska frågor i samband med detta. Utbildningen ger också möjlighet att 
utveckla den estetiska förmågan. Förmåga att använda informationsteknik och administrativa 
tekniker är nödvändig. Kännedom om lagstiftning, ekonomi och miljöfrågor är andra viktiga 
inslag. Det ekologiska tänkandet präglar livsmedelshantering och val av livsmedel, val av 
inredningsmaterial och metoder och medel för rengöring och avfallshantering. Att använda 
miljöanpassade produkter och hushålla med resurser är viktigt inom alla områden. 
 
Samverkan mellan kärnämnena och karaktärsämnena bidrar till att skapa en helhet i 
utbildningen. Utbildningen inom programmet är bred och binder samman och kombinerar 
kunskaper i de olika ämnena. Den arbetsplatsförlagda utbildningen har också en central 
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betydelse för att skapa helhet. Den ger färdighetsträning och ökar förståelsen för den 
yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Den ger också förtrogenhet med normer och 
krav i arbetslivet och bidrar till att utveckla social kompetens, servicekänsla och insikt om 
företagandets villkor. 
 
Hotell- och restaurangprogrammet har två nationella inriktningar: hotell samt restaurang och 
måltidsservice.15 
 

Lagar och föreskrifter om APU  

I lagar och föreskrifter ställs krav på att det ska genomföras en arbetsplatsförlagd utbildning på 
de flesta nationella programmen i gymnasieskolan. 

Enligt Lpf-94 skall skolan eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all 
gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande utbildningens 
kvalitet.16 Enligt gymnasieförordningen skall det på alla nationella program (med undantag 
estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet) förekomma arbetsförlagd utbildning. Enligt lagen skall den 
arbetsplatsförlagda utbildningen uppgå till minst 15 veckor, där varje vecka skall anses 
motsvara en garanterad undervisningstid om 24 timmar. Rektor beslutar om hela eller delar av 
kurser skall arbetsplatsförläggas och om hur fördelningen över åren skall göras.17 

 

Dagens APU 

Många anser att dagens lagstadgade femton veckors APU är alldeles för kort tid för att få en 
inblick i ett yrke och än mindre att lära sig och fördjupa det eleverna lärt i skolan. En svårighet 
som vi upplever är att få in de moment som finns i kursplanerna i företagens produktion. 
Vanligtvis är det företagens produktion som avgör vad eleven får lära sig under APU. Det 
faktum att det är relativt svårt att hitta företag som är villiga att ta emot elever för APU medför 
att det är svårt att ställa krav på företagen. Ingrid Berglund kommer till liknande slutsatser i 
hennes rapport om möjligheterna med yrkesbaserat lärande.18   

Vi (författarna) anser att APU är oerhört viktig för eleverna och för gymnasieutbildningen, även 
om tiden är relativt kort, och att det i stort sett vore omöjligt att ge en samlad bild av yrket utan 
den. Bland elever är det uppskattat att få omsätta sina kunskaper under ett antal veckor, och 
knyta kontakter som senare kan leda till ett arbete. 

                                                      
15 Hotell- Restaurangprogrammet Gy 2000:09 s9f http://www.skolverket.se/publikationer?id=121 

16 Lpf-94 kap 1:2. Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna – Kunskaper och lärande – 
Den enskilda skolans utveckling. s6 

17 Gymnasieförordningen 5 kap 15 §. Utbildningens innehåll - Arbetsplatsförlagd utbildning. 
Gymnasieförordningen 1992:394.(1992) 
www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1992:394&rm=1992&bet=1992:394 

18 Berglund, I (2007) En ny yrkesutbildning – genom yrkesbaserat lärande? 
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Syfte 

Syftet med studien är att försöka förstå hur elever ser på den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen i jämförelse med den skolförlagda delen av karaktärsämnesundervisningen. Vi vill 
studera hur det kommer sig att så många upplever den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 
som så mycket mer relevant än skolans konstruerade miljö på ett yrkesprogram. I studien har vi 
fokuserat på hur elever uppfattar att lärande går till och vilka möjligheter som kan finnas med 
dessa utbildningsformer. 

 

Frågeställning 

Vilka skillnader upplever elever att det finns vid inlärning av karaktärsämnet, beroende på om 
undervisningen är skolförlagd eller arbetsplatsförlagd?  

Kan den ena utbildningsformen existera utan den andra?   
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Teori 

Vi har valt att fördjupa vår frågeställning med hjälp av Jean Lave och Etienne Wengers teori om 
situerat lärande och Per-Erik Ellströms tankar om lärande utifrån ett kognitivt respektive 
kontextuellt perspektiv. Nedan beskrivs dessa perspektiv kortfattat, men även andra forskare 
som ansluter sig till dessa resonemang eller motsätter sig dessa. 

Situerat lärande 

Lave – Wenger anser att lärande sker i en praxisgemenskap. Praxisgemenskapen ses som en 
resurs för lärandet, och det förutsätts att det är en organisation som släpper in deltagarna för att 
inlärning ska vara möjlig. Ett centralt begrepp i Lave – Wengers teori är ”legitimate peripheral 
participation”, detta begrepp används för att beskriva deltagandet i en social praktik där lärande 
ingår som en del, eller är en produkt av deltagandet.19 Vi anser att den APU som genomförs i 
dagens gymnasieutbildning, på de yrkesförberedande programmen, möjliggör ett sådant legitimt 
perifert deltagande för elever. Lave - Wengers teori innebär i grova drag att en oerfaren individ 
genom deltagande i en praxisgemenskap får del av de erfarna deltagarnas kunskaper och 
tillägnar sig dessa kunskaper. Det handlar framför allt om att föra över kunskap som redan finns 
i praxisgemenskapen. 

Lärandet ses som en process av gemensamt deltagande som innebär att både identiteter och 

sociala gemenskaper skapas. Detta är en naturlig del av en ständigt pågående förändring som 

sker i och av en social praktik och som är omöjlig att separera från den sociala praktiken. 20  

Kunskapen som man kan tillägna sig genom deltagande i en social praktik möjliggör ett ökat 
och förändrat deltagande i verksamheten.  

 Kunskap och kunnande handlar om att bli en del av den sociala praktiken i meningen att 

förstå vad som är den gemensamma uppgiften och hur den ska utföras, men också om 

förmågan att hantera detta. […] Kunskapen är med dessa antaganden relaterad till 

sammanhanget, den är situerad till en kontext. Kunskapen är handlingsorienterad då den 

relateras till engagemang och aktiviteter i en social praktik och det är genom att vara 

involverad i en verksamhet som förståelse och skicklighet utvecklas. Kunskapen är föränderlig 

i meningen att förståelse och skicklighet i förhållande till uppgiften förändras ideligen; en 

social praktik är inte statisk eftersom de uppgifter som skall utföras och de arbetssätt som bäst 

lämpar sig för dessa uppgifter förändras oupphörligt. Vi talar om lärande som en ständigt 

pågående process.21 

                                                      
19 Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning. s35 

20 Köpsén, Susanne (2008) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. s72. 
Även Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning 

21 Köpsén, Susanne (2008) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. s74 
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I Lave och Wengers teori beskrivs att identiteter skapas och förändras i de läroprocesser som 
pågår i en verksamhet. Enligt vår mening är det både en form av social inordning i en 
verksamhet och, inte minst viktigt, skapandet av en yrkesidentitet. Något som inte låter sig 
göras utan deltagande i en yrkesspecifik verksamhet. Läroprocessen är ständigt pågående och 
kunskaperna i ständig förändring i en social praktik, vilket förutsätter ett livslångt lärande. 

Kognitivt perspektiv på lärande kontra 
kontextuellt perspektiv 

Definition av lärande 

Till att börja med vill vi beskriva Per-Erik Ellström´s definition av vuxnas lärande. Vi anser att 
gymnasieelever kan betecknas som vuxna i detta sammanhang eftersom de efter avslutade 
studier ska kunna gå direkt ut i arbetslivet, om än inte färdigutbildade. Med lärande avses här 
relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning.22 

Kognitivt perspektiv 

Ellström beskriver i boken Arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete en handlingsteoretisk referensram där han skiljer på kognitivt och kontextuellt lärande. 
Det kognitiva perspektivet fokuserar på individen och de intellektuella processer som antas äga 
rum inom individen.23 Med det avses vanlig klassrumsundervisning som ger en form av allmän 
kunskap om ett problem som i förlängningen ska ge kunskap om hur problemet ska lösas 
praktiskt. Den allmänna kunskapen ”omformas” sedan genom övning till handlingsregler eller 
praktisk kunskap som i en tredje fas automatiseras till färdigheter som är specifika för 
uppgifterna. Dessa färdigheter kan utnyttjas för problemlösning i konkreta praktiska 
situationer.24 Utgående från en kognitiv syn på kunskap är merparten av det slags kunskap som 
lärs in sprungen ur formell undervisning. Ellström menar att det i praktiken är svårt att omsätta 
dessa kunskaper i praktisk handling i till exempel en arbetssituation. 

Kontextuellt perspektiv 

Det kontextuella perspektivet talar om ett lärande som äger rum i ett sammanhang, socialt eller 
kulturellt.25 Vidare anses att kunskapen är bunden till ett sammanhang och inte kan frigöras från 
detta, att individer tillägnar sig de tankesätt, den kultur och de handlingsmönster som är 
utmärkande för en arbetsgemenskap just genom att delta aktivt i arbetsgemenskapen.26 I ett 
kontextuellt perspektiv är individens utveckling av identitet och yrkesroll sammankopplat med 

                                                      
22 Ellström, Per Erik (2006) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. s67 

23 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. s16 

24 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. s17 Redovisande en teori beskriven av J. Andersson 1981.  

25 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. s16 

26 Ibid. s18 
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lärandet och samtidigt även verksamhetens utveckling. En stark betoning på erfarenhetsbaserat 
lärande som förutsätter att individen får tillträde till och verka i en verksamhet kännetecknar det 
kontextuella lärandet. En begränsning med lärandet i en verksamhet kan vara att det är bundet 
till en specifik verksamhet som kan vara svårt att använda i andra, nya situationer.27  

Jämförelse mellan kognitivt och kontextuellt perspektiv 

 

 
ASPEKT 

 
PERSPEKTIV 

 

 Kognitivt 

 

Kontextuellt 

   

1. Information som underlag 

för handling och lärande 

Säker 

Objektiv (t ex mätvärden) 

Osäker sinneserfarenhet 

2. Informationsbehandling Analytisk Intuitiv 

3. Handlingsmodell Teknisk-instrumentell 

Separation mellan planering och 

utförande: ”Problem-solving-in-

thought” 

Interaktiv-kontextuell 

Interaktion mellan planering och 

utförande: ”Problem-solving-in-

action” 

4. Kunskapsbas Teoretisk/beskrivande 

Explicit 

Erfarenhetsbaserad/åtgärds-

inriktad 

Implicit (tyst) 

5.  Lärandeprocessen Individuell 

informationsbearbetning 

Social process inom ramen för 

de begränsningar och 

möjligheter som verksamheten 

ger 

6. Metodik för lärande Formell undervisning baserad på 

verbal instruktion och 

tillämpning 

Erfarenhetsbaserat lärande 

genom aktivt deltagande i en 

viss arbetsgemenskap 

 

Några olika aspekter av kognitivt perspektiv respektive kontextuellt perspektiv på arbete och 

lärande.28 

 
Ellström menar att det lärande som sker i skolan kan vara exempel på lärande i ett kognitivt 
perspektiv, med avgränsade uppgifter och med givna förutsättningar, ett annat exempel är 
inlärning av rutinmässigt arbete på en arbetsplats.  

 

Jämförelse mellan anpassningsinriktat lärande och 

utvecklingsinriktat lärande 

 

                                                      
27 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. 

28Ibid. s20 
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ANPASSNINGSINRIKTAT LÄRANDE 

 
UTVECKLINGSINRIKTAT LÄRANDE 

 

för att kunna: 

 

 

för att kunna: 

*  utföra arbetsuppgifter som rör ett avsnitt eller 

komponent; 

*  utföra arbetsuppgifter som rör helheten eller 

systemet 

*  lösa typer av problem som man stött på 

tidigare; 

* formulera problem, analysera hur problemet har 

uppstått och kan åtgärdas/lösas; 

*  utföra t ex mätning eller kontroll; * kritiskt bedöma mätvärden och vidta lämpliga 

åtgärder; 

*  Inneha en given befattning eller ansvara för 

givna arbetsuppgifter. 

 

* ta ansvar för större områden eller processer. 

Några kännetecken för ett anpassningsinriktat respektive ett utvecklingsinriktat lärande. 29 

 
Ellström menar att dessa båda typer av lärande inte på något sätt utesluter varandra utan snarare 
tvärtom, kompletterar varandra.  Det anpassningsinriktade lärandet kan utgöra en bra grund för 
utvecklingsinriktat lärande, det optimala är en syntes mellan de båda.30   
 
 

Lave - Wenger och Per Erik Ellström, en jämförelse mellan 

perspektiven 

Lave - Wenger är tydliga med att de inte avsett att belysa möjligheter med lärande i skolan 
utifrån deras teoretiska perspektiv.31 Per Erik Ellströms modell innefattar även den kognitiva, 
skolförlagda och mera teoretiska inlärningen, vilket inte är möjligt att jämföra med Lave – 
Wengers teori. Däremot anser vi att det kontextuella perspektivet på lärande uppvisar stora 
likheter och har många beröringspunkter med situerat lärande. Se jämförelsetabellen mellan 
kognitivt och kontextuellt lärande på sidan 14. När det gäller de två typer av lärande som Per-
Erik Ellström tar upp i tabellen ovan, så anser vi att både dessa typer av lärande kan rymmas 
inom teorin om situerat lärande. 

Synpunkter på teorin om situerat lärande från andra forskare 

Nielsen och Kvale (red) skriver i boken Mästarlära – Lärande som social praxis bland annat 
om mästarlära och situerat lärande samt olika forskare/författares syn på detta. Bland annat 
Hubert och Stuart Dreyfus som beskriver enskilda individers lärande men med mindre fokus på 
den sociala delen i en praxisgemenskap, till skillnad från bland annat Lave – Wenger, vars 
analysmodell beskrivits tidigare i stycket ”situerat lärande”. 

                                                      
29 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete.s23 

30 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. Ellström, Per Erik (2006) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. 

31 Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning. s39 
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Bröderna Dreyfus skriver att det är ”felaktigt att tro att den sociala miljön i betydelsen 
praxisgemenskap är väsentlig för att tillägna sig en färdighet eller avgörande för att förstå 
mästarlära” 32  
Bröderna Dreyfus menar att även om lärandet är socialt i den bemärkelsen att det sker i en 
social situation så är detta inte en förutsättning för att tillägna sig en färdighet. Till exempel 
menar de att det är fullt möjligt att bli schackexpert genom att enbart spela med en dator, 
detsamma skulle gälla även andra områden, till och med forskning. Då fokuserar man endast på 
inlärningen av en färdighet och bortser från sådant som exempelvis yrkesidentitet och 
socialisering.33  

 

En teori om motivation 

Att motivation är viktig för inlärning, råder det inget tvivel om. Ellström redogör för en 
inflytelserik motivationsteori av Hackman och Oldham, där de bland annat skriver om inre 
motivation.34  

Teorin utrycks i deras modell över hur individens inre motivation bestäms av ett samspel 

mellan arbetsinnehåll, individens upplevelse av arbetet och individuella bakgrundsfaktorer. 

Enligt denna modell är individens motivation för arbete och lärande nära kopplad till 

upplevelsen av arbetets meningsfullhet, kunskaper om arbetets resultat samt ett 

personligtansvar för det resultat som uppnås35.  

Några faktorer som anses centrala för att ett arbete ska upplevas som motiverande är följande: 
 
• Arbetets mångsidighet, det vill säga att arbetet ställer krav på och ger möjligheter att 

utnyttja olika kompetenser.  

• Inriktning på helheten, det vill säga att få utföra ett arbete från början till ett slut med någon 
form av synligt resultat. 

•  Arbetets praktiska betydelse, det vill säga att utförandet av arbetet har någon form av värde 
för eller påverkan på andra människor (i eller utanför den egna verksamheten). 

• Arbetets autonomi (handlingsutrymme)vad gäller beslut om arbetets utförande. 

• Återkoppling i form av information om arbetets resultat.36 

                                                      
32 Dreyfus och Dreyfus ur Nielsen o Kvale red (2007) Mästarlära. s85 
33 Nielsen o Kvale red (2007) Mästarlära.  

34 Motivation är enkelt utryckt drivkrafterna bakom våra handlingar. Inre motivation innebär att 
man handlar på ett visst sätt därför att detta handlande har ett egenvärde, det vill säga är 
intressant i sig oberoende av vad handlandet leder till. Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande 
– förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete. s39. 

35 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. s40. Redovisande en teori av Hackman & Oldham (1980). 
36 Ibid s.40 
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Metod 

Under denna rubrik beskrivs hur vi har gått tillväga för att söka ett svar på frågeställningen. Vi 
har gjort ett urval där vår förhoppning är att komma fram till bästa möjliga resultat och största 
möjliga trovärdighet, trots det begränsade empiriska underlaget och den begränsade tid vi haft 
till förfogande. 

Metodval 

Alla metoder som vi använder oss av är inom ramen för kvalitativ forskning, där ”forskningen 
är flexibel, och frågeställningar fördjupas successivt”. 37 I den kvalitativa forskningen finns 
möjlighet att ställa följdfrågor och enligt vår mening ger det en djupare bild och förståelse av 
hur eleverna upplever lärande under APU. ”Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer 
som ger beskrivande data – människans egna skrivna eller talande ord och observerande 
beteende”.38  

I en förstudie djupintervjuades sex elever. Dessa intervjusvar har lagt grunden till våra 
nuvarande funderingar om lärande och vi använder oss även av material från dessa intervjuer, 
reanalyserat, i detta examensarbete. 

 

Vi har genomfört tre observationer, två stycken observationer på en och samma Restaurang, vid 
två olika tillfällen samt en observation på en skola. Efter detta har intervjuer av sex elever och 
en lärare genomförts. Resultaten från intervjuer och observationer har bearbetats och 
analyserats. Vår förhoppning är att detta ska ge svar på vad som gör att arbetsplatsförlagt 
lärande är ”överlägset”, om det är det, ur elevernas synvinkel. Vi kanske kan lära oss något av 
detta och utveckla/förändra undervisningen på våra respektive skolor. 

Urval 

Datainsamlingen utfördes på de två gymnasieskolor där vi arbetar för närvarande. De 
intervjuade studerar på Industriprogrammet, Energiprogrammet samt Hotell- och 
Restaurangprogrammet. Datainsamling utfördes även på en APU plats i form av en restaurang. 

Fyra av intervjudeltagarna valdes ut på grunderna att de hade observerats eller varit med i ett 
observationsmoment. Tre av intervjudeltagarna valdes ut på grunderna att de genomfört flera 
APU-perioder på olika arbetsplatser samt att de var från olika gymnasieprogram.  

Valet av observationsplats gjordes tack vare en nära relation till den arbetsplatsen, genom ett tätt 
samarbete när det gäller skola kontra APU-plats. Eftersom vi valt att observera en 
restaurangverksamhet, valde vi att observera ett restaurangkök i skolan, i försök att uppnå 
jämbördiga situationer och därmed kunna undersöka likheter och skillnader i undervisningen 

                                                      
37 Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv s13 

38 Ibid. s65 
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med elever. Eleverna som observerade i skolan var årskurs 3-elever och detta val utgjordes av 
schematekniska skäl. 

Valet av elever som observerades på APU, gjordes slumpmässigt, det var de eleverna som var 
på APU vid detta tillfälle. Det vi kunde styra var om det var i början eller i slutat av 
praktikperioden och vi bestämde oss för att observera en av eleverna vid dennes första dag i 
köket och den andra observationen vid dennes sista dag i köket. Vi ville på detta sätt se om det 
fanns skillnader i sättet att instruera från handledarens sida. 

Initialt var vår tanke att genomföra observationer även av elever från Industriprogrammet ute på 
APU. På grund av svårigheter att hitta tider som passade båda författarna, med tanke på schema 
och andra förpliktelser (vi jobbar båda 100 % vid sidan av studierna) var inte detta möjligt 
under den period eleverna var på APU. Dessutom anser vi att arbetet i skolans restaurang och en 
”riktig” restaurang är lättare att jämföra eftersom det är en verklig produktion i båda dessa 
verksamheter, med betalande gäster och allt vad det innebär. På Industriprogrammet 
förekommer ingen egentlig produktion som är jämförbar med det som förekommer på en 
verkstad. 

Deltagande observation 

Vi har genomfört en deltagande observation på en skola samt två deltagande observationer av 
elever på en arbetsplats där elever är på APU. Arbetsplatsen, lärarna och eleverna i fråga blev 
tillfrågade om en observation var möjlig att utföra, samtidigt gavs även information om avsikten 
med observationerna. Detta bland annat för att öka förförståelsen hos både handledare och 
elever, som är av betydelse vid deltagande observationer.39 Observationerna som gjordes var 
ostrukturerade. Detta för att inhämta så mycket material och information som möjligt för fortsatt 
arbete. Vi valde att vara två stycken som observerade vid de olika tillfällena, då detta kan ge 
olika aspekter och ”olika människor lägger märke till olika saker”40, det faktum att vi arbetar på 
olika gymnasieprogram tror vi ger ett bredare perspektiv. 

En annan orsak till att vi har valt att vara två som observerar samtidigt, är att det finns negativa 
aspekter vid en observation på ex. en före detta arbetsplats eller eget arbetsområde och det är en 
risk att man rycks med i elevens handlande. ”Det är viktigt att forskaren upprätthåller sin 
observerande roll och inte griper in i den situation som ska observeras.”41 Eftersom vi är fullt 
medvetna om detta, anser vi att vi har kunnat distansera oss och kunnat utföra observationerna 
på ett objektivt sätt. 

De observerade är informerade enlig Forskningsetiska principers fyra huvudkrav och de är 
medvetna om att de förblir anonyma vid presentationen av studien och i tolkningen av resultatet. 

Vi har valt att sätta namn, fingerade namn, på två av de observerande och vi har valt att inte 
avköna dem, detta för att förenkla transkriberingen av observationstillfällena. 

 

• Eleverna som observerades på APU-plats, var en flicka och en pojke som går i årskurs 2 på 
Hotell- och Restaurangprogrammet, inriktning restaurang, där de läser både servering och 

                                                      
39 Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv s84 

40 Ibid. s84 

41 Ibid. s86 
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kök. Det är en relativt liten restaurang, där matlagningen genomförs i ett kök där man har 
översikt över både kallskänken, kött- och fisksidan samt luckan där framtagning av maten 
sker. 

• Första observationen är en flicka, som vi kallar Karin. I skolan är Karin en 
medelpresterande elev och är frånvarande emellanåt. Vid observationstillfället är det Karins 
första praktikdag i köket. 

• Andra observationen är av en pojke, vi kallar honom Pelle. Det är en elev som i skolan är 
mycket studiemotiverad och har höga betyg. Vid observationstillfället är det hans sista dag i 
köket. 

• Tredje observationen har utförts i ett kök på ett Hotell & Restaurangprogram, där årskurs 3 
är i produktion. Det vill säga eleverna har en restaurang där de lagar maten och serverar till 
gäster. Vi observerar i Restaurangköket som är en del av ett ännu större kök. 
Restaurangköket är ett stort rum med många bänkar runt om och flera spisar i en ö i mitten. 
Det är ett ”öppet kök” vilket menas att Restaurangens lucka42 är öppen mot gästmatsalen. 

• Den tredje observationen innefattar även observation i ett annat kök, där årskurs 3 elever 
från Hotell-& Restaurangprogrammet har metodmatlagning. I metodköket, som är ett rum 
med 12 stycken spisar samt arbetsbänkar runt om, har en lärare lektion med 7 stycken 
elever. Syftet med den lektionen är att eleverna skall lära sig att stycka griskött. 

En utskrift av de deltagande observationerna finns i bilaga. 

Intervju 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer, som används då intervjuaren söker få fram förståelse, 
upplevelser, sammanhang och känslor. I sådana intervjuer finns i regel möjligheter att ställa 
följdfrågor43 och enligt vår mening ger det en djupare bild/förståelse för de svar som de 
intervjuade ger av hur de upplever lärandet i arbetslivet. 
Kvalitativa intervjuer har vanligtvis en låg grad av standardisering, dvs. frågorna som 
intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Ibland väljer 
intervjuaren i en kvalitativ intervju att ställa frågorna i en bestämd ordning, dvs. med en hög 
grad av strukturering.44  I och med att vi var två personer som utförde intervjuerna valde vi att 
göra intervjufrågor för att kunna strukturera upp intervjusvaren lättare vid analysarbete. När 
intervjuerna genomfördes hade vi inga krav på att ställa frågorna i någon bestämd ordning utan 
vi försökte ge intervjupersonen mycket utrymme att svara med egna ord och vi försökte ställa 
följdfrågor för att utveckla sammanhangen som frågorna var kopplade till.  

Intervjufrågorna utformades utifrån våra funderingar över vad elever tycker om verksamheterna 
på APU och i skolan, utifrån observationsmomenten för att få en djupare förståelse för vad som 
hade hänt under observationen samt i samråd med vår handledare. Frågorna utformades med 
syfte att få svar på våra frågeställningar i examensuppsatsen. 

Vi har i denna studie genomfört sju intervjuer.  Två av intervjuerna har vi utfört tillsammans 
och fem intervjuer var för sig. Vi såg en fördel med att vara två, varav en inte involverad i 
programmet ifråga, vid intervjuerna för att kunna fånga upp delar som kan verka självklara för 

                                                      
42En restaurangbänk där servisen hämtar maten som är färdig från köket. 
43 Långström, S & Viklund, U. (2006) Praktisk lärarkunskap. s152  

44 Patel, R. & Davidson, B. (1991, 2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. s78 
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den som är insatt i programmet. På grund av schematekniska problem och svårigheter att 
synkronisera våra respektive almanackor var det inte möjligt att genomföra vid alla 
intervjutillfällen. 

Tre av eleverna som intervjuades är från Energi och Industriprogrammet, de är samtliga pojkar 
över 18 år. Tre av intervjupersonerna från Hotell- och Restaurangprogrammet är elever, av 
dessa är en intervjuperson flicka, 17 år och två intervjupersoner pojkar, 18 år. För att om möjligt 
nyansera bilden har vi även intervjuat en lärare som undervisade på Hotell- och 
restaurangprogrammet i en av de deltagande observationer vi genomförde. Hänsyn har tagits till 
hur schemat sett ut för de inblandade. Vi har försökt att inte inkräkta på lektioner och raster 
vilket begränsat antalet tillfällen för intervju. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av MP3 spelare, och resultatet sammanställdes (filerna finns 
sparade på dator).  När arbetet med studien är avslutat, kommer allt material att raderas. 
Fördelar med att spela in en intervju är att intervjuaren kan lyssna på intervjun flera gånger då 
ord och tonfall som registrerats kan höras och uppmärksammas. Detta kan förtydliga och 
förenkla arbetet när analys genomförs.45 

Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna genomfördes på respektive 
skola där eleverna studerar. Vid varje intervjutillfälle lånades ett arbetsrum eller liknande, detta 
för att intervjuerna skulle kunna utföras ostört av andra elever och lärare. 

I en fältstudie, med en frågeställning som gränsar till den som är aktuell i denna studie, som 
genomfördes i slutet av 2007 intervjuades sex gymnasieelever av oss. Dessa intervjuer spelades 
in och transkriberades. I detta examensarbete har vi reanalyserat dessa intervjuer och använt oss 
av de delar som vi anser tillför något till studien. Frågeställningarna vid fältstudien gränsar till 
de vi använt oss av vid vårt examensarbete, med anledning av det så anser vi att det kan vara 
värdefullt att ta med detta vid analysen och i diskussionen. 

Intervjupersonerna är informerade enlig Forskningsetiska principers fyra huvudkrav och de är 
medvetna om att de förblir anonyma vid presentationen av studien och i tolkningen av resultatet. 

Vi har valt att inte namnge någon av våra intervjupersoner eftersom vi anser att identiteten inte 
påverkar resultatet i studien eller tolkningen av det. Vi har valt att benämna intervjupersonerna 
med ip och löpnummer endast för att underlätta analysarbetet. 

 

Etiska aspekter 

Enlig Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns 
framförallt fyra huvudkrav som skall uppmärksammas; informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.46 Dessa krav är grundläggande för att skydda 
individen i fråga och dessa krav har vi tagit i beaktning. Vi har även följt etikprövningslagen, 
vars syfte är att skydda den enskilda människan och människovärdet vid forskning. De 
intervjuade har blivit informerade enligt 16 § i ovan nämnda lag, där forskningspersonen skall 
informeras om; 

                                                      
45 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s147 

46 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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- den övergripande planen för forskningen, 

- syftet med forskningen, 

- de metoder som kommer att användas, 

- de följder och risker som forskningen kan medföra, 

- vem som är forskningshuvudman, 

- att deltagande i forskningen är frivilligt, 

– forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan.47 

Intervjupersoner som är under 18 år gäller 18 §: 

Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för 
hans eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forskningen på 
det sätt som anges i 16 och 17 § §. 
17 § Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som 
avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått 
information om forskningen enligt 16 §.48 

Trovärdighet och etik 

För att validiteten skall bli så hög/stark som möjligt, har vi: 

• Valt intervjupersoner som besitter erfarenhet av det undersökande ämnet. 
• Valt intervjupersoner slumpmässigt och med olika kön. Detta för att inte påverka resultat 

och även för att få en så stor spridning som möjligt inom detta område. 
• Valt intervjufrågor som direkt eller indirekt kopplade till frågeställningen. 
• Valt att intervjua personer från olika skolor och program. 
• Valt att spela in intervjuer, detta för att viktig information inte skulle kunna förbises. 
Detta gör att vi anser att reliabiliteten ökar. 

 
Att vi i studien har använt oss av elever från våra egna program kan ha betydelse för denna 
undersökning. Positivt kan vara att de känner trygghet samt att de vet att vi har en förförståelse 
för ämnet i fråga. En tänkbar negativ aspekt kan vara att intervjuaren och intervjupersonerna har 
svårt att förhålla sig neutrala till varandra. 

Analys av insamlat material 

När vi skulle analysera våra intervjuer tyckte vi att det var svårt att hitta ett mönster. Vi satt med 
allt inhämtat material framför oss och hade svårt att strukturera upp det. Men vi beslutade oss 
för att börja med att göra olika kategorier där intervjumaterialet skulle kunna passa in. Därefter 
gjorde vi en klarläggning av materialet, d.v.s. vi tog bort upprepningar, överflödigt material som 
vi ansåg var oväsentligt för undersökningens syfte, för att vidare börja själva analysarbetet.49 

                                                      
47 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM 

48 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM 

49 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s171 
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Vi har inspirerats av den hermeneutiska tolkningen, där syftet är att vinna en giltig och 
gemensam förståelse för en texts mening. Där intervjuaren förstår texten genom en process, där 
växelverkan sker mellan de enskilda delarna av intervjuerna och helheten av intervjuerna.50 Vid 
intervjuer och observationer har vi strävat efter att vara objektiva. Samtidigt har våra 
yrkeserfarenheter gett oss en förförståelse för elevernas och lärarens svar, det kan ha lett till en 
fördjupad diskussion. Avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är att förstå ett 
sammanhang med en fördjupad förståelse, där ”det inte är en annans tankar som vi sätter oss in 
i, utan vad dessa tankar handlar om”.51 
  
Därefter har livliga diskussioner förekommit författarna emellan, där vi har diskuterat vad det är 
intervjupersonerna verkligen menar. Vissa intervjusvar har vi sedan sammanfattat och vissa 
delar har vi använt i citat. Steinar Kvale belyser olika metoder för hur man gör en kvalitativ 
analys och vi har använt oss av hans metod ”att skapa mening ad hoc” vilket innebär att det 
växlas fritt mellan olika tekniker. 

 Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan 

gå tillbaka till särskilda avsnitt, […] göra djupare tolkningar av speciella yttranden, 

omvandla delar av intervjun till berättelser, utarbeta metaforer för att fånga materialet, 

försöka visualisera resultatet i flödesdiagram och så vidare. Genom en sådan taktik kan man i 

intervjuer som vid en första genomläsning inte avger någon samlad innebörd finna 

förbindelser och strukturer som får betydelse för forskningsprojektet.52 

                                                      
50 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s50 
51 Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv s100 
52 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s184 
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Resultat och diskussion 

Nedan beskriver vi kort de intervjuade och de delar av intervjusvaren som vi anser är relevanta 
för undersökningen.  

Vi har intervjuat tre elever på Ebersteinska gymnasiet, som studerar på två olika 
yrkesförberedande program, nämligen Energiprogrammet och Industriprogrammet. Gemensamt 
för dessa program är att det genomförs APU under 18 respektive 19 veckor (fyra dagar per 
vecka) under årskurs två och tre. Vid intervjutillfällena återstod ca fem veckor av den sista 
APU-perioden.  

Intervjuer och observationer har även genomförts på John Bauergymnasiet, inriktning Hotell- 
och Restaurangprogrammet samt på en restaurang i Norrköping. På John Bauergymnasiet 
genomförs sammanlagt 17 veckor APU, vid tre olika APU perioder. Unikt är att vid varje 
sammanhängande APU period, tillbringar eleverna varje vardag dessa veckor på APU (och 
ibland även kvällar och helger). 

Vi har valt att inte namnge intervjupersonerna utan endast betecknat dem med ip och 
löpnummer (t ex ip3), detta enbart för att möjliggöra spårbarhet till vårt underlag. Personer som 
medverkat i den tidigare genomförda studien benämns även med ett ”g” efter löpnummer (t ex 
ip3g). För att läsaren lättare ska förstå innebörden i citaten har vi lagt till en förkortning för det 
program den intervjuade tillhör IP (Industriprogrammet), EN (Energiprogrammet) och HR 
(Hotell- & restaurangprogrammet). I citaten säger intervjupersonerna ofta ”här” och ”där” vilket 
vi vill förtydliga, ”här” betyder på skolan och ”där” betyder på APU/arbetsplatsen. Vi vill även 
förtydliga att (.) innebär att det är en längre paus och … betyder uppehåll eller tvekan. 

En utskrift med anteckningar från observationstillfällena finns i bilaga nr 1, om man vill 
fördjupa sig i de aktuella situationerna. 
 
Vi har valt att delat in det insamlade materialet i 4 olika teman. Under varje tema har vi 
kategoriserat in intervjusvaren. 

 
• Kommunikation  

o Verbal kommunikation 
o Ordens betydelse i ett sammanhang 
o Arbetsmomentens storlek 
o I skolan finns alltid någon att fråga 
o En brist på APU 
o Lärare och handledares olika arbeten 

 
• Undervisningssituation 

o Att vara aktiv själv 
o På riktigt i en verksamhet 
o Begränsningar med lärandet under APU 
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o Vore det möjligt att komma direkt ut i APU 
 

• Motivation 
o Konsekvenser 
o Misstag, press eller sporre 
o Hur resonerar eleverna om konsekvenserna av ett misstag 

 
• Socialisering 

o Hur är det att komma in i ett nytt gäng 
o Olika miljöer inger olika mycket respekt 
o Skillnaden på skola och APU 
 

Först och främst vill vi allmänt ge en liten inblick i vad eleverna tycker om den arbetsförlagda 
utbildningen. Samtliga intervjuade är positivt inställda till APU, de anser att det är väldigt 
lärorikt och där är det ”på riktigt”. Det faktum att man får komma ut i verkligheten och prova på 
att jobba ute i verkliga världen är inspirerande enligt samtliga intervjupersoner. 
 

Positivt. Allt man läst sig till får man börja använda, det behövs. (ip1g IP) 

 
Det är ju på APU man lär sig sitt yrke, man får lite mer hum om det. I skolan gnuggar man 

bara på ytan. (ip3. EN) 

 
Det ger massor att var ute på APU, annan sorts erfarenhet o verkligen prova det på 

riktigt.(ip4 HR) 

 
Det enda negativa som framförts om APU är det faktum att en elev inte får betalt för sitt arbete, 
trots att de uppgifter de utför normalt skulle ha utförts av en avlönad arbetare. 

I början är man kanske en belastning, men nu med erfarenhet gör jag jobb som vem som helst. 

Man vet att de tar fullt betalt av kunden när jag är med o jobbar. (ip3 EN) 

 
Detta är ju till viss del det som gör att det är möjligt för företag att rent ekonomiskt ”räkna hem” 
en praktikant, att en initial förlust vägs upp av förtjänst i slutet av praktikperioden 

Kommunikation 

Verbal kommunikation 

När det gäller kommunikation i verbal bemärkelse, upplever vi att både skola och APU 
använder sig av samma verbala uttryck. Gemensamt för dem båda är att de använder sig av 
fackuttryck som hör yrket till. I både skolans och arbetsplatsernas observationsmoment kan vi 
höra elever, lärare och handledare använda sig av fackuttryck. Att använda fackuttryck i en 
yrkesgrupp, anses mycket viktigt. Det bidrar till en yrkesgemenskap och praxisgemenskap.53 

Det eleverna säger till varandra, handlar nu om dagens lunch. 

– Är ditt kött klart eller ska jag vänta lite? 

                                                      
53 Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning. 
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– Jag tar fram varmrätterna till bord 7! 

– Gästerna vill ha såsen a´part54  till sin fisk! (Observationsmoment 3:1 på skola) 

 
Lena säger till Karin att hon ska blanchera55  savojkål, som ska användas till savojkålsknyten. 

Lena förklarar hur hon skall göra: – Lägg bladen i kokande vatten endast ett litet tag, sedan 

när du tar upp dem är det viktigt att de sköljs i kallt vatten, annars tappar de färg. 

(Observationsmoment 1) 

 
Hon förklarar vad som ska brynas, när det skall hällas på vätska och vilka kryddor han ska 

använda sig av. Pelle står och lyssnar, säger mm då och då och nickar ofta när han tittar på 

Lena. Lena använder fackuttryck när hon pratar med Pelle. (Observationsmoment 2) 
 

Ordens betydelse i ett sammanhang 

Vi kan konstatera att det inte alltid är just orden som skiljer utan snarare sammanhanget de 
används i. Eleverna upplever att det är annorlunda på APU-platserna, trots att både APU-
platserna och skolverksamheterna använder sig av samma språk, inklusive fackuttryck. Eleverna 
upplever att upplägget är annorlunda om man jämför APU och skolans verksamhet. Det är 
sammanhanget som utgör skillnaden, inte språkbruket. I en praxisgemenskap är det själva 
deltagandet i en verksamhet som möjliggör lärande, språket är en naturlig del av sammanhanget. 
Språket används på samma sätt men i en verksamhet har det ett annat syfte, nämligen att 
producera varor eller tjänster.56  

Nu pratar väl inte handledaren så jättemycket kanske, men… på nåt annorlunda sätt, men… 

upplägget är kanske lite annorlunda. (ip4 HR) 

 

Arbetsmomentens storlek  

Det finns bland eleverna olika uppfattningar om hur man kommunicerar eller handleder på APU 
när det gäller olika arbetsmoment. Allt från att handledaren ger detaljerade instruktioner för ett 
mindre moment till ett större moment. Eller eleven får jobba självständigt efter t.ex. en ritning. 
Eleverna intygar att med tiden, så finns det högre förväntningar på dem, förväntningar som inte 
alltid infrias av alla elever. 

Börja mä de här o sen gör vi de där. Kanske mindre steg… i stället för o säga allting på en 

gång.(ip4 HR) 

 
Ja, man kan få lite för mycke instruktioner i början, dom tror att man kan komma ihåg allt 

dom säger första gången o komma ihåg det i två timmar framåt… De tror att du kan allt 
som dom kan?… ja, att man inte har några problem med någonting o allt bara ska flyta på 

liksom (ip1 IP) 

 

                                                      
54 A´part= vid sidan av 
55 Blanchera = När man blancherar så kokar eller förväller man livsmedlet en kort stund. 
56 Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning. 
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Ju längre man varit på APU desto mer förväntar dem sig av en. När man kommer ut o är helt 

färsk då förstår de ju att man inte kan något. Då kan de behandla en lite varsamt men när 

man varit med ett tag då får man höra ”va faan har du inte gjort det här för” då får man 

nästan en liten utskällning om man inte gjort det man ska, som alla andra får. Ju mer man kan 

desto mer krav, men det är ju så det ska vara. Så ibland får du en instruktion på morgonen 
o sen får du rå dig själv? Ja. Nu när man är på entreprenad så jobbar vi mycket efter ritning 

o då säger han åt mig att alltid gå tillbaka o kolla ritningen, även om man inte behöver det, 

för att nöta in det också.(ip3 EN) 

 
Om vi tittar på vad eleverna säger och jämför med den tidigare redovisade tabellen på s. 15 kan 
vi se att elevernas lärande varierar mellan ett anpassningsinriktat lärande, där det enligt Ellström 
handlar om att t.ex. kunna utföra arbetsuppgifter som rör ett avsnitt eller ansvara för en given 
uppgift. Till det utvecklingsinriktade lärandet där man skall kunna utföra arbetsuppgifter som 
rör helheten eller kunna ta ansvar för ett större område.57 Ju längre eleverna har varit på en 
arbetsplats, desto större blir uppgifterna. Det anpassningsinriktade lärandet, som har pågått i 
skola och i början av praktiken, utgör en nödvändig grund för att kunna behärska elementära 
principer och regler och för att kunna hantera återkommande problemsituationer.58  

 

I skolan finns alltid någon att fråga 

Vid observationsmomenten av Restaurangen och skolans kök ser vi inte några markanta 
skillnader på kommunikationen sker i den dagliga verksamheten. Men eleverna är eniga om att 
det är på skolan man går igenom alla grunder, inte ute på APU. Lärarna har tid för eleverna, 
förklarar efter skolans mål och värderingar. På APU tar man fram kunskapen och använder den 
på ett annat sätt, genom att ta eget ansvar för uppgifter. 

Alltså man går igenom mer i skolan… hur de är… o man får hjälp direkt när man behöver, för 

de finns alltid nån tillhands direkt, man kan alltid fråga nån direkt.(ip5 HR) 

 
Samtidigt som eleverna säger att det är i skolan som man får mer hjälp ser vi i 
observationsmoment 1 hur handledaren leder Karin genom varje delmoment på ett 
anpassningsinriktat sätt. Kanske är Karin missnöjd med sitt handlande, eftersom hon vid 
intervjun säger:  

Hon va tvungen att guida mej så himla mycke. Så ja tänkte nog inte så mycke på va jag 

gjorde.(ip5 HR) 

 
I observationsmoment 2 blir Pelle handledd på restaurangen, men han tar även egna initiativ och 
i observationsmoment 3 som är på skolan, upplever vi liknande kommunikation som på APU 
platsen. Eleverna arbetar i köket och läraren går omkring och tittar på vad eleverna gör i köket. 

Ibland ställer eleverna frågor till läraren som hon svarar på och ibland även visar samtidigt 

som hon förklarar. Emellanåt påpekar läraren till eleven hur den ska göra: gör så här i 

stället, så kan man också göra, eller: det ser bra ut. (Observationsmoment 3:1på skola) 

                                                      
57 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. s23 

58 Ibid. s22 
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Skolverksamheten är den plats där det alltid finns någon till hands som man kan fråga. Man lär 
sig grunderna från början på ett säkert och objektivt sätt, som Ellström beskriver det kognitiva 
perspektivet.59 
 

En brist på APU 

En brist som vi har uppmärksammat på APU, är att eleverna vid vissa tillfällen inte förstår 
helheten. Ofta får eleverna små moment i taget som i observationsmoment 1, där eleven blir 
guidad i mindre steg för att komma fram till helheten som i detta fall är savojkålsknyten,60 men 
eleven har svårt att se slutprodukten. Vid intervjun med eleven ställdes frågan: Hade det varit 
lättare om du förstått hur det här knytet såg ut? 

Ja , de hade de vart… mycke lättare. Men sen ä ju de en praktikplats. De kan ju inte ta fram 

bilder o visa mej. Förstod du helheten när Lena förklarade från början? Berättade hon 

vad vi skulle göra? (ip5 HR) 

 

Lärare och handledares olika arbeten 

Vi kan se i observationsmomenten att handledaren på arbetsplatsen, handleder eleven samtidigt 
som en produktion måste fortlöpa, därmed har eleven ibland ingenting att göra. Den 
undervisande läraren ägnar sin tid åt att handleda alla eleverna. Skillnaden är att handledaren 
har sitt arbete och en elev, medan läraren har sitt arbete med alla elever. 

Joo, men just handledare, dom har ju inte alltid tid o bara ta hand om eleverna, de måste ju 

göra nåt också, så att… lärarna här i skolan dom ä ju mest här för att visa oss hur man gör, o 

då, dom har ju mer tid till eleverna om man säger… Så att… ja, de ä ju skillnaden, att de har 

mer tid lärarna. (ip6 HR) 

 
Tidigare i uppsatsen (s.7) har det beskrivits om den arbetsförlagda utbildningens för- och 
nackdelar. Nackdelarna som nämns är bl.a. att det råder ett så högt tempo på arbetsplatserna att 
en fullgod inlärningssituation inte kan förekomma.61 

Hur kommer det sig då att eleverna anser att det är på APU man lär sig? 

Bland fördelarna som nämns, är den arbetsplatsförlagda utbildningen en resurs i form av 
skickliga yrkesarbetare. 62 När eleven är på sin APU och i vissa tillfällen endast står och tittar 
på, för att en produktion pågår, lär sig eleven av det också. Att se kvinnor och män i en yrkesroll 
är utvecklande för eleven och det är ”genom att vara involverad i en verksamhet som förståelse 
och skicklighet utvecklas.”63 Kontexten med yrkesfolk som utför sitt yrke och sambandet med 

                                                      
59 Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. s20 
60 Savojkålsknyten = Stekta rotfrukter som har lindats in med kålblad till små knyten. 

61 SOU 1986:2 ur Utbildningsdepartementet (2000) Samverkan mellan skola och arbetsliv, om 
möjligheterna med lärande i arbete. S 148f. 

62 Ibid. 
63 Köpsén, Susanne (2008) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. s74. 
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skolans grunder kompletterar varandra och ger en kombination av det kognitiva och det 
kontextuella lärandet. 

Här [skolan] är det mera, här lär man sig (betonat) o där (APU) tar man fram de mer. Sen 

rättar väl dom om de ändå blir fel. Att man producerar mer… så skulle ja vilja beskriva de. 

(ip4 HR) 

 
Det eleverna beskriver är enligt vår mening deltagande i en praxisgemenskap, från ett perifert 
deltagande som novis till deltagande som yrkesman/kvinna med självständigt arbete. 
Kommunikationen mellan den erfarne och eleven varierar beroende på hur långt eleven kommit 
i sin utveckling i yrket.64 

Undervisningssituation 

När det gäller handledning på skolan respektive arbetsplatsen finns det skillnader, eftersom 
fokus i skolan är på undervisning medan det ute på en arbetsplats fokuseras på produktion. 
Lärandet sker under tiden det produceras, och det ställs krav på att man är aktiv själv för att få 
veta bakgrunden till varför man gör på ett visst sätt. 

Lärarna ä ju liksom på skolan, dom ä ju mer pedagogiska. O sen där, när man ä på APU:n då 

äre liksom mer att man får ta egna initiativ o eget ansvar o lite sådär, mer. De ä skillnad på 

lärandet. Dom förklarar hur man ska göra, eller hur de är… o sen gör man så, alltså annars 

här i skolan går man ju igenom mer, kanske exakt och… jaa.(ip5 HR) 

 
Man kanske… avstår från att fråga därute kanske, fast man inte… borde inte göra de kanske. 

Här… ja… här frågar man om allt (fniss) nästan. Här har man ju en relation till alla, de har 

man ju inte där ute. Inte till en början i alla fall. Men sen kommer de ju fram.(ip4 HR) 

 
Hon [köksmästaren] ä ju ingen lärare så… så de ä ju liksom… Ja man får ju den hjälp man 

behöver i köket, när man ä här, på skolan. Ja vet inte… de man frågar de får man ju reda på. 

Här och där. I skolan ä de först genomgång, så här ska vi göra idag, sen på APU:n ä de mer 

listor på va dom ska göra och där gick dom ju inte igenom med mej varje gång. Visst ja kunde 

ju kolla på menyn va de skulle va till, men sen gjorde vi också mycket till… andra dagar.  

(ip5 HR) 

 
Man lär sig på ett annat sätt, i skolan går man igenom en uppgift o sen gör man en bit. Ute lär 

man sig under tiden man producerar. (ip2 IP) 

 

Att vara aktiv själv 

I skolan talar läraren om allt, vare sig eleven vill höra det eller ej, men det är mera osäkert om 
det fastnar. Vissa av de intervjuade eleverna har erfarenhet av att det är betydligt viktigare att 
vara aktiv och fråga under APU än i skolan.  

                                                      
64 Köpsén, Susanne (2008) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. s72. 
Även Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning.  Ellström, Per Erik (1996) arbete och lärande 
– förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete.  
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Ju mer du frågar ju mer svar får du. Frågar man ingenting så kan man fortsätta som man 

alltid gjort. Du kan ju göra någonting men ändå inte förstå det. Du kan vara på ett bygge o [få 

instruktioner] dra den här kopplingen, löd det här röret bocka det här, utan att lära sig 

någonting. Så fort man frågar så får man ju svar, oftast. Får man inte svar så får man gå 

vidare med en verkare eller något. Det gäller att vara lite aktiv själv då? Ja, du kan inte 

förvänta dig att alla ska tala om i detalj hur det funka varje gång.(ip3 EN)  

 
Frågar man får man svar, vill  man lära sig mycket om hur saker o ting fungerar, och varför, 

är det bara att fråga, dom brukar oftast veta. Personberoende eller? Ja. Man kan ju inte gå 

omkring o fråga hela tiden, då blir de ju trötta på en (ip3g EN) 

 
Det handlar om en sorts erfarenhetsbaserat lärande, där eleverna lär av det de gör samtidigt som 
de får del av mera erfarna yrkesmän/kvinnors erfarenheter.  

Man lär sig små saker, saker som man inte ställs inför i skolan, eller vad man ska säga. Saker 

som man inte tänker på bara.  För att det är produktion samtidigt? ”Ja” (ip1 IP) 

 

På riktigt i en verksamhet 

Det märks en skillnad i elevernas sätt att se på sig själva beroende på om det är i skolan eller på 
APU. Det är början på en yrkesidentitet man kan ana.  

… det händer ju att man är på byggen o någon skriker rörmokarn efter en fast man bara är 

praktikant.  … samhörighet, men folk förväntar sig mer av en än man kan, man blir ju med 

ganska snabbt. (ip3g EN) 

 
Det faktum att det är på riktigt ute i en verksamhet, med yrkesverksamma som producerar, har 
betydelse för hur eleverna beter sig. 

Alla andra har något att göra o inte har tid att göra något annat. Där går det inte att vänta på 

att något ska hända, det finns alltid att göra”. Påverkar det dig?  ”Ja, man kan inte göra så 

mycke annat än att fortsätta då. I skolan kan det stå 10 pers o titta, så varför ska jag jobba 

då?” Man dras med liksom? ”Ja” Åt båda hållen då? ”Ja, man är ju flockdjur” (ip1 IP) 

 

Begränsningar med lärandet under APU 

En nackdel med lärandet på APU, ur elevers synvinkel, är att det ofta saknas tid för reflektion 
och genomgångar av och inför moment. 

Njeaa, om de hade funnits mer tid. (paus) Att gå igenom o snacka om saker o ting. Alltså, vi 

gick väl inte igenom så jätte mycke, hur man skulle göra, kanske, som ja hade velat.(ip4 HR) 

 
Det går inte att hoppa [över] för stora steg bara för att en handledare visar en genväg eller 

hur man ska göra. Det måste hinna sätta sig emellan. Man kan inte börja på steg fyra bara för 

att någon kan berätta hur man ska göra, problemet är inte att göra som han säger utan att 

förstå varför man ska göra på det sättet. Man måste förstå innebörden i det man ska göra, 

annars är det meningslöst. (ip1 IP) 
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Vore det möjligt att komma direkt ut i APU 

Vi ställde en hypotetisk fråga om hur eleverna skulle ställa sig till att komma ut i APU, utan att 
ha grundkunskaperna från skolan. Med andra ord det som förslaget om lärlingsutbildning från 
regeringens sida kan innebära om det blir verklighet.  

Nej, det tror jag inte, jag skulle inte klara mig utan grunderna. Saker man lärt sig i skolan 

faller på plats o man förstår varför man lärt sig vissa saker… Man skulle nog ha för lite 

kunskaper för att göra något därute. Det är nog bra att lära sig grunder hur maskiner funkar 

o så innan man kommer ut. Ser du några nackdelar eller faror med det? Fördelar? Ja, att 

man kan ingenting egentligen när man kommer ut. Det skulle nog inte vara så kul om man inte 

kan göra något eller förstod vad det handlade om.(ip2 IP) 

 
Två intervjuade ansåg att det kanske skulle fungera med förbehållet att arbetsplatsen måste vara 
bra, bland annat avseende varierade moment för att ge bredd på kunskaperna. 

Jag har fått bredd men inte så mycke djup. På service får man bredd men inte så mycke djup 

alla gånger. Både service o entreprenad ger det bästa av två världar (ip3 EN) 

 
De känns ju som att man inte skulle hinna me så mycke teori som man kanske skulle behöva… 

Visst man kan ju lära sig jätte mycke ute men… man kanske inte får me allt. Men eeh… Mmm. 

De skulle nog funka… om man kom på ett riktigt bra ställe. Ja... om de ä ett bra ställe… 
Om det inte ä de rå? Ja då, då… Då skiter det sig. Då ä dä ju bortkastad tid.(ip 4 HR) 

 
 En av de två utryckte också farhågor om bristen på mognad när man kommer direkt från 
grundskolan. 

Om man är mogen så kan det gå bra. Men efter nian, då är det ju nästan Pokémonkort ju för 

faan. (ip3 EN) 

Motivation 

Motivationens betydelse för inlärning är oomtvistad. Ellström redogör för en inflytelserik 
motivationsteori av Hackman och Oldham, där de bland annat skriver om inre motivation.65  
I punklistan nedan är citaten hämtade från Hackman, Oldham genom P E Ellström. 
Exempel på faktorer som anses nödvändiga för ett motiverande arbete: 

• Arbetets praktiska betydelse, det vill säga att utförandet av arbetet har någon form av värde 
för eller påverkan på andra människor (i eller utanför den egna verksamheten). 

Det som är roligt är att det jag har gjort det kommer de att ha ett i sitt hus de närmaste tio-

femton åren. I skolan gör man bara övningen o slänger den. (ip3 EN) 

 
Vi kan se i observationsmoment 3:1 på skola, att när restaurangen på skolan öppnar sker en 
förändring. Denna förändring menar vi kan jämföras med hur det är på APU där de anser att det 

                                                      
65  Se sidan 16. 
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är på riktigt. För en stund förändras skolans verksamhet, till en ”riktig” restaurang, där elevernas 
handlingar medför konsekvenser för andra människor och detta har ett värde för eleverna. 

De ä ju  så… i alla fall under service då när maten ska ut, då har man ju ett stort ansvar 

själv.(ip6 HR) 

 
• Arbetets mångsidighet, det vill säga att arbetet ställer krav på och ger möjligheter att 

utnyttja olika kompetenser.  

Man måste ju lära sej mer, man ä ju tvingad att lära sig mera, för att lära sej yrket. De är ju 

inte bara lär dej om du vill utan lär dej, annars åker du ut ungefär.(ip3 EN) 

 
Jag har ju varit på ”Service” då får man ju göra allting, man får hjälpa gamla tanter o vara 

på byggen också. Hela spektrat som branschen gör. (ip3g EN) 

 
• Inriktning på helheten, det vill säga att få utföra ett arbete från början till ett slut med någon 

form av synligt resultat.  

Vet inte, man tar skolan lite för givet. (paus) Om man tänker att… alltså… eller på den här 

kvällsbeställningen,66 då tänkte ja också så som me praktiken, t.ex. att de e inte juste att 

komma försent… o de e inte juste att inte dyka upp utan att säga nånting. Eftersom då förstör 

man ju verkligen för andra.   Jaa… men ja vet inte, då får man känna lite att de ä på riktigt, 

att man tar ansvar. (.) Annars så… ja vet inte. (.) Man känner inte att man behöver ta så 

mycke ansvar kanske om man ska eeh… gå till serveringen, som vi brukar… Men hur 
kommer de sej att du känner att du tar ansvar på kvällen men inte på lunchen när de 
kommer gäster? Men de ä ju så här… sån här grej som vi har planerat o allting, annars så ä 

de ju bara som en vanlig da. O då vet ja att om inte ja ä där, så ä de nån annan där. O dom 

vet va vi brukar göra. (ip5 HR) 

 

Konsekvenser 

Eleverna upplever att det ställs större krav när det gäller närvaro och att passa tider på APU än i 
skolan. Men det är en upplevd skillnad, för det finns ju samma krav på att passa tider i skolan. 
Skillnaden är att konsekvenserna är mer påtagliga under APU, dessutom kommer konsekvensen 
ofta omedelbart när det sker i arbetslivet. I skolan kan det i vissa fall dröja tills det att den 
pågående kursen är avslutad och ska betygsättas. Då har minnet av händelsen ofta bleknat bort 
och är inte alls lika lätt att referera till. Därmed är poängen ofta förlorad och man lär sig inte på 
samma sätt av misstaget.  

När ja va ute på praktiken så… så tänkte ja mer som… hur de ä o jobba, eller på jobbet en 

kväll… att eeh… alltså ja menar de ä inte okey o komma försent. Då sabbar man ju för dom 

andra. O sen här i skolan, då kan ja… alltså… då tar… alltså ja tar ju inte de lika allvarligt… 

Alltså ja erkänner… men de ä så i alla fall. (ip5 HR) 

 

                                                      
66 De hade en kvällsbeställning på skolan som gick ut på att planera upp mat och dukning vid 
tidigare lektionstillfällen. Sedan genomfördes beställningen då halva klassen lagade maten och 
halva klassen serverade gästerna som kom, vilka var föräldrar, släkt och vänner. 



 

 32 

Jaa, att man kommer i tid o så de ä ju viktigt ä klart. Alltså man bygger ju upp en relation me 

dom o så då måste man ju göra sitt bästa för o va där o göra sitt bästa liksom, o inte komma 

sent o så vidare. Man blir ju irriterade o… så vidare (ip4 HR) 

 
Tuffare med tider än i skolan. Det känns som att när jag kommer dit så räknar de med att jag 

ska vara där, som en arbetskamrat. (ip2 IP) 

 

Misstag, press eller sporre 

På frågan om elever upplevde någon press på sig att ”inte göra fel” på APU, framkom att de 
flesta inte upplevde någon större press på sig av den anledningen. I stället för press ser en del 
av de tillfrågade produktionen som en sporre, man ger lite extra, så att det blir perfekt. 

Nae, de kan va en sporre, de ä ju dom som har de så. Just de här att de kostar pengar 
tänkte ja på. Mm, men de blir ju som en liten sporre skulle ja vilja säga, man ger lite extra 

så... så att de blir… perfekt! (ip4 HR) 

 
 Ja, ibland. …. Om jag gjort ett moment några gånger så känner jag krav att jag måste kunna 

göra det. Alla förstår att det kan bli fel i början men sedan när man nött in det då ska man 

kunna det. Då får man ju skärpa sig, man ska ju prestera det man kan, man får ju inte slacka 

efter. (ip3 EN) 

 

Hur resonerar eleverna om konsekvenserna av ett misstag 

Ibland kan det hända att det är någonting som går fel i arbetet. Det finns skillnader beroende på 
om det är ett stort eller litet ställe eleven gör sin APU. På ett större ställe finns det oftast 
marginaler, ett misstag får inte lika stora konsekvenser. Det gäller oavsett om det är en liten 
smidesverkstad eller en liten restaurang jämfört med en stor industri eller restaurang. 

Det känns ju att göra fel. Sen att det kostar det kan ju inte jag göra något åt. Inte hämmad 
eller nervös? Nej. Man får ju räkna med att det kan bli fel när man har en elev. (ip2 IP) 

 
… bockar man några rör fel kan man slänga det utan att det märks. På service där det är en 

kund som drabbas är det viktigare, där får man göra mindre, om man inte är duktig vill säga. 

(ip3g EN) 

 
Eleverna är eniga om att det är stor skillnad att göra fel i skolan och på APU platsen. 

Jaa, de skulle ja vilja säga att de ä, här ä de ju mer utbildning, de ä ju en helt annan sak… 

Där ute ä de ju nåt helt annat, ja vet inte riktigt hur ja ska förklara de men… Aaa, de ä två 

helt skilda saker Här får de kosta pengar men inte där ute..(ip4 HR) 

 
Alltså i skolan ä de mer så här, de ä ju okey o göra fel. Alltså, då säger ju lärarna, de kanske 

du vet också, att a men de ä okey om ni gör fel, o du får göra fel. Liksom… så att du lär dej o 

kan göra rätt nästa gång. Men där så är de ju kanske lite mer seriöst… eeh, o liksom dom vill 

ju att man ska arbeta på deras sätt, som dom brukar göra o liksom… att man skärper till sej 

då… Ja men, alltså… de blir viktigare.(ip5 HR) 
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I ett observationsmoment som utspelar sig på skolan uppstår ett misstag.  

Några elever hade som en del i ett projektarbete ansvaret för att tillaga dagens à la carte meny i 
skolans restaurang. Av olika orsaker så blev av misstag råvaror för ca 500 kr tillagade på en 
gång. Det handlade om fisk, som inte blir bra om den blir tillagad för tidigt och får ligga och 
vänta. När läraren upptäcker misstaget och vidtar åtgärder för att minska skadan upplever vi 
(observatörerna) att eleverna inte reagerar som vi väntat oss. Det är påfallande få som bryr sig 
om att försöka hjälpa till att minimera skadan eller ens verkar bry sig om vad som hänt. 

Vid ett senare tillfälle, intervjuas en av eleverna som var med vid observationstillfället: 

 
Hur kommer de sig att ni gjorde klart alldeles för mycket fisk? 
De va ju mer… ja tror, vi har ju aldrig gjort den där fisken förut o dålig information tror ja de 

handlar om så där då att… Jaa, ja hörde aldrig att de sa att vi skulle göra färdigt då… bara 5 

fiskar, de hörde ja aldrig att de sa. Så de ä nog dålig information snarare, de ä därför de vart 

så… att vi gjorde för mycke fisk. Ingen aning hur länge de skulle gå i ugnen eller temperatur 

eller nånting så att … vi körde ju bara så att… försöka få färdigt dom då. Ja hörde inte 

lärarens information… inget om de… de kanske hon gjorde men inte va jag uppfattade. 

Kunde det ha hänt på APU? Ja tror inte de faktiskt, alltså, visst kan… men då alltså då får 

man nog mer information som ja säger de att… de handlar väl om de. Då frågar man väl mer 

också tror ja, allt dom gör… man vill ju inte göra fel där på samma sätt som man kan göra 

här. De ä väl så. Visst, de kan väl hända, men jaa… man vågar fråga mer… ute på praktiken. 

Vågar fråga mer på praktiken? Jaa, ja tror faktiskt de ä så att man... Då vill man inte göra 

bort sig som sagt. Men i skolan är det OK? Alltså de ä ju inte i samma sätt alltså, de ä ju 

de… visa framfötterna på krogen o jaa… få jobb sen o såna grejer… Man vill ju… a… va 

duktig där om man säger. Man vill ju inte fråga för mycke heller när man ä ute på praktiken, 

för då känns de som man ä dålig också som sagt (ip6 HR) 

Socialisering. 
Socialisering67 innebär att värderingar och beteende förändras samtidigt som unga elever lär sig 
av mera erfarna vuxna.68  I teorierna om situerat lärande och lärande i ett kontextuellt perspektiv 
är den sociala omgivningen i en verksamhet central.  

Hur är det att komma in i ett nytt gäng 

 
 Viktigt att vara sig själv även om det är en massa nya ansikten/yrkesgrupper. Lättare om 
man kan sin sak? Ja, är man värdelös på sitt jobb blir man ju inte populär direkt. Gott 

handlag ger bra rykte, det sprider sig. (ip3 EN)  

 

                                                      
67 Socialisering -  begreppet används allmänt om den inlärningsprocess genom vilken barn och 
unga anammar beteendemönster, normer och värden som är karakteristiska för det samhälle de 
växer upp i. (Nielsen, K och Kvale, S Mästarlära,2007 s286) 

68 Köpsén, Susanne (2008) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. Även 
Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning 
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 Det är olika på olika ställen, tycker jag. Vissa är jävligt lätta att lära känna andra är svårare. 

Man får försöka komma på saker o prata om för att lära känna dem. Ser dom att man försöker 

lära sig så blir ju dom intresserade också o vill lära känna mig bättre. (ip2 IP) 

 
De flesta anser att det är av stor vikt att visa att man vill lära sig något nytt, och att detta är en 
viktig del för att komma in i gemenskapen. 
 

Bara man är social så är det inga problem. Det är bara att prata med så många man kan o så 

mycket man kan o inte vara i sin lilla värld hela tiden. Hur skulle det bli då? Ja, man blir ju 

inte utanför det blir man inte, men det blir nog inte lika roligt.  Är det viktigt att visa vad 
man kan när man kommer ny, och lära sig en massa nytt, för att komma in i gänget?  

Dom måste nog känna att man tar till sig det som dom lär ut, jag skulle själv bli sur om jag 

lärde någon något o den sen inte kom ihåg hur man gjorde. Det man kan det kan man visa o 

det man inte kan vill man lära sig, att man är öppen o vill lära nytt. (ip1 IP) 

 
Flera anser att de påverkats positivt som personer av att ”tvingas” umgås med nya, för dem 
okända människor. 
 

Njaa, alltså, först måste man ju bygga upp den sociala biten.  Ja tänkte mycke på de innan ja 

börja. De kändes lite så där halvt… halvt sådär… jaa, ja har inte kommit in på så många nya 

ställen… o byggt upp relationer. Men eeh, de gick ganska fort så när man ä i re, me´t liksom. 

Var lite nervös … men de släppte ju. Kände du att du växte med det? Jaa, nu växte ja 

masser. De ä mycke lättare o prata me okända människor, kan ja tycka nu. (ip4 HR) 

 

Alla kan eller vill inte komma in i en ny gemenskap. 

Det beror alldeles på det första intrycket. Vad man tycker om dem och tror att dem är och så. 

Och hur dem behandlar en och tar in en i gruppen. Jag känner inte att det var så. Alltså dom 

pratade ju med mej och sådär, men inget speciellt. … ja vet inte om ja kände för o göra de 

heller. Jag var inte så social mot dom heller […]   De verkar som alla dom känner varann 

jättebra, eftersom de ä en liten arbetsplats, så har alla bra kontakt mä varann… så… då 

kändes de som att dom hellre pratade mä sej själva, om va dom skulle göra o hade gjort o… 

sådär, än o lyssna på mej. (ip5 HR) 

 

Vi upplever det som att de som har lätt att prata med folk och bjuda på sig själva generellt har 
lättare att komma in på olika arbetsplatser. Detta gäller oavsett vilka yrkeskunskaper eleven har. 
Det faktum att eleven försöker lära sig det den inte kan är också otroligt viktigt. Det är en 
central del i Lave - Wengers teori om situerat lärande, legitimt perifert deltagande. Vår 
erfarenhet är att den som inte är social eller försöker bjuda till och lära sig, sällan kommer in i 
gemenskapen på arbetsplatsen. Med andra ord inget deltagande, inte ens perifert.69 

 

                                                      
69 Köpsén, Susanne (2008) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. Även 
Lave, J och Wenger, E (1991) Situated learning 



 

 35 

Olika miljöer inger olika mycket respekt 

På arbetsplatsen så skärper eleverna till sig. Vid intervjuerna medger eleverna att de uppträder 
på ett annorlunda sätt. Vid observationsmomentet i skolan kan vi se att eleverna är på ett visst 
sätt innan restaurangen öppnar. 
 

De skrattar och pratar med varandra mest hela tiden. Emellanåt kan man se elever som går 

runt i köket och ställer sig och pratar med de andra. Vad vi kan höra är det inte om dagens 

lunch.(Observationsmoment i skolan) 

 
Den undervisande läraren som är med vid observationsmomentet, blir senare intervjuad och 
säger: 

De ä mycke filosoferande här (fniss), drar fötterna efter sej… smaka på en liten sås här, 

fundera litegrann (skrattar)… snackar mä en kompis. Kommer på att, nee, jag skulle nog gå o 

kolla i frukostkylen om de fanns nånting jag kan äta nu, för ja ä lite hungrig… den där 

rödvinsåsen kan jag nog sätta på efter frukost, ja sitter här under bänken en stund (skratt). 
Jag undrar va de beror på? Va de beror på? Jaa, de ä ju de att de ä hemma-tama här… dom 

skjuter jämt upp allting, det blir som en tjatig morsa (ip7 HR) 

 
Vid en intervju som äger rum vid ett senare tillfälle med den observerade eleven frågar vi:  

När läraren säger till er o plasta in fiskarna, o så blir inte de gjort o hon får tjata på er o så 
där, hur tänker du då? 

Aaa, de gjorde vi ju bara då för att vi var väl allmänt… ja vi var väl sura för att vi hade gjort 

fel o fått lite skäll om man säger o… vi helt enkelt inte orka bara, vi sket it då för att… jaa… 

orka inte med de då… (.) Skulle det ha hänt på APU? Neej, då hade man gjort de. Varför 
inte det? För att vi vill… de ä ju fortfarande de där att man vill visa sej duktig o vill man 

inte… göra bort sej om man säger, då gör man som dom säger... De ä väl så de funkar. 

(ip6 HR) 

 
Förmågan att ta egna initiativ utan att någon säger till varierar beroende på var eleverna är, i 
skolan eller på APU. 
 

Vid ett annat tillfälle så ä de ganska lugnt i köket o egentligen då skulle ni ha tid o börja 
plocka undan lite, men de ä de ingen som gör. Hur tänker du då? 

De ä väl lathet rent av egentligen, man orkar inte… o man tänker att man har tid sen 

egentligen till o… jaa… de ä väl mest sån här lathet.[…] Ä de nån skillnad på APU:n? 
Njaa, då går man ju faktiskt o plockar hela tin, då äre mer i riktiga världen om man säger. Då 

gör man ju… då jobbar man ju så pass. Man går ju omkring o plockar hela tiden o gör allt 

sånt… man sitter ju inte still där (ip6 HR) 

 
De flesta av eleverna är medvetna om att de beter sig på olika sätt i skolan och på APU platsen. 
De blir bedömda både i skolan och på APU men upplever skolans betygsättning som mindre 
viktig. 
 

Joo, ja vet vem som betygsätter men, man tyck… ja tycker de ä viktigare i alla fall att man 

visar sej där på krogen alltså… visa betyg på ett papper kan ju va viktigt också men… nästan 
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viktigare ändå tror ja o ha vart där o… visat, har vart duktig där i stället… tycker ja i alla 

fall. 

 
Vi tror också att eleverna ser på de anställdas kunskaper, lärare respektive handledare, på olika 
sätt i de olika miljöerna.  

Är de nånting som du tror att lärarna skulle kunna göra annorlunda? 
Neej, de ä svårt o säga faktiskt. Neej, de tror ja faktiskt inte. Man kan tro att dom kan dom 

mä… (ip6 HR) 

 

Skillnaden på skola och APU 

Avslutningsvis vill vi försöka få en förklaring på vad den verkliga skillnaden är mellan skolan 
och APU. Intervjupersonen som även var med i en observation på restaurangen är relativt insatt 
i vad arbetet med denna examensuppsats går ut på så han blev ”grillad” lite extra.  

  
Hur påverkar det faktum att det är en ”riktig” restaurang under APU, försök att beskriva 
hur du upplever det. Alltså, hur upplever du det – alltså att de ä riktigt – som du sa precis i 
början. 
Jaa. (.) Alltså när man ä i skolan, så ä de ju mera… försöka o ta in så mycke som möjligt 

liksom bara… lära sej grejer o sen använder man ju de… o sen försöker man se de på ett 

annat sätt när man ä ute liksom… då e man ju inte en… då jobbar man ju på riktigt liksom… 

[…] Ja tänkte på de lite i lördags när ja jobba på en Restaurang.  Nu jobbar ja faktiskt, nu ä 

inte ja elev längre. . Då försöker man ju… va på nåt annat sätt liksom o sam… jaa… njae, de 

e svårt o förklara (leende) men de känns annorlunda. Ja vet inte hur riktigt. 

 
Var verksamheten är lokaliserad har betydelse för hur den upplevs av eleverna. 
 

Men här har vi ju en restaurang o vi har gäster här, hur kommer de sig då… ja vet ju 
att de ä skillnad o ja förstår att ni tycker att de ä skillnad, fast de ä ju där som ja 
liksom… Hur kommer de sig egentligen? Men ja tror att de ä så här att de ä alldeles för 

slappt… de ä för få krav o alla tar ju inte lika stort ansvar. De ä dä de hänger på. […] O sen 

att de… vi vistas i… den här konstiga miljön. Den… de ä ju inte så avskilt o de ä… de ä så 

mycket annat runt omkring kanske också som… Att de här ä en skolmiljö menar du? Att de 

ä… jaa. Att de stör… mycke […] Tror du att de skulle va skillnad om vi hade 
restaurangen på ett annat ställe?  Mmm, de tror ja. O de ä bara… bara vi där – servering o 

kök. Då skulle de va bra. Jaa, ja tror de. Mmm. (.) Då skulle det bli mer 
produktionsinriktat? Jaa, de tror ja… absolut. (ip4 HR) 

Sammanfattning av intervjusvaren 

Vi ser att för eleverna är praktiken någonting oerhört värdefullt. De ser det som en annan sorts 
erfarenhet, där allting händer på riktigt. Skolans försök att skapa snarlika arbetsplatser är inte 
helt lyckade, eleverna har svårt att sätta ord på varför det inte är detsamma, det är bara inte det!  
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Vi kan ha intryck av att handledarna i skolan och på APU platsen beter sig på liknande sätt, men 
ur elevernas perspektiv ser de läraren i skolan som just lärare, som är pedagogiska och förklarar 
i mindre och grundligare steg och har mer tid för eleverna, medan handledarna, som endast 
finns på arbetsplatserna, i den verkliga verksamheten, samtidigt är i produktion med ett annat 
upplägg. Detta sammanhang påverkar eleverna till att ta egna initiativ och ta mer ansvar. Att 
dessutom bygga upp den sociala biten och vara sig själv gör att man kommer med i 
arbetsplatsens gemenskap. 

Den vanliga skoldagen, som man tar för given, byts ut mot arbetslivets krav, där det inte är okey 
att komma försent eller dra benen efter sig då konsekvenserna skulle kunna bli ett missat tillfälle 
till extrajobb. Det vi kan se genom intervjuerna är, att om vi genom gemensam planering kan ge 
eleverna en viktig plats med ansvar skapar det motivation och en mera meningsfull verksamhet. 

 

Metodreflektion 

Vi upplever att mycket av vår tid och kraft gått åt till arbetet med att samla in material i form av 
observationer och intervjuer samt litteratursökning och läsning. När vi påbörjade analysarbetet 
kändes tiden alltför knapp. Efter diskussioner har det klarnat en del, och vi börjar inse vad vår 
handledare menar med att analysarbete är det ”riktiga hantverket” i en studie av det här slaget. 
Vi har insett att intervjua inte är alldeles enkelt, och att en mera erfaren intervjuare troligen 
kunnat få ut mer av intervjuerna med bättre följdfrågor. Om vi haft mer tid på oss kunde vi ha 
gjort en löpande analys av intervjuerna, för att få mera idéer innan nästa intervju. Detta beskrivs 
i boken Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning av Patel och Davidsson.70 
 
Vi har även insett att det faktum att eleverna som intervjuades kände oss som lärare innan 
intervjuerna kan ha varit en nackdel. Det kan inte uteslutas att eleverna gett oss svar som vi 
”förväntat oss av en elev”. En annan faktor som också kan ha betydelse för intervjuresultatet är 
att eleverna på våra respektive program inte är så vana vid att förklara hur de upplever saker och 
ting. Det gör att intervjuaren får ”dra svaren” ur den intervjuade. Tillsammans med vår 
förförståelse gör det kanske materialet mera knapphändigt än vad som kunde vara möjligt 
annars. 
 

                                                      
70Patel, Runa och Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. s.119 
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Sammanfattande slutsats 

Vi ser att APU är oerhört värdefull för eleverna, för att prova sina färdigheter och för att 
fördjupa sina kunskaper. Helt klart har skolan svårigheter att skapa förutsättningar för att lära ut 
allt till elever på ett yrkesförberedande program. Men det är inte heller meningen att skolan ska 
kunna ge eleven allt, det kallas inte utan orsak för ”yrkesförberedande program” 71 Termen 
yrkesförberedande program används allmänt när gymnasial yrkesutbildning diskuteras, dock är 
det svårt att hitta den i styrdokumenten. En sökning på skolverkets hemsida gav 21 träffar varav 
endast en hänvisade till ett styrdokument nämligen Lpf 94. 

Möjligheter med arbetsplatsförlagt lärande 

Förutom de uppenbara fördelarna som till exempel realistiska förhållanden, meningsfulla 
arbetsuppgifter, moderna maskiner och så vidare, finns även den sociala gemenskapen på en 
arbetsplats. Bara det faktum att eleven omges av yrkesarbetande vuxna ger en annan tyngd och 
allvar åt undervisningssituationen. Roger Säljö skriver om olika begreppssystem som existerar, 
generella som mätsystem och måttenheter, men också mera yrkesspecifika. När individen 
tillägnar sig dem, skapar de sig samtidigt en resurs för att agera i olika sammanhang. 72 Det är 
troligen betydligt lättare att ta till sig yrkesspecifika begrepp i någon form av lärande i 
arbetslivet, där det förekommer naturligt, än i skolmiljö.  
 
Vi konstaterar att för företagen är produktionen viktigast, lärandet kommer i andra hand, som en 
biprodukt. Robert Höghielm beskriver det på följande sätt; 

  Något förenklat kan hävdas att autentiska aktiviteter eller autentisk praktik, som eleverna är 

en del av, är aktiviteter där lärandet inte är det primära målet utan möjligen en biprodukt. 

Man kan klara av att utföra en aktivitet genom att delta i den, t.ex. genom att ha en 

lärlingsroll.73 

 
Vi anser att det finns många möjligheter med situerat lärande eller arbetsplatsförlagd utbildning, 
men vi anser att även den skolförlagda delen av karaktärsämnesundervisningen fyller en viktig 
funktion. 

Teorier om lärande  

Lave och Wengers teori om situerat lärande beskriver hur det situerade lärandet i en 
praxisgemenskap går till och tar medvetet inte upp den skolförlagda utbildningen. Se tidigare 
avsnitt om jämförelse mellan teorierna på sidan 15. Däremot ger teorin en bra bild av den 
förändring som individen genomgår socialt och kompetensmässigt i det situerade lärandet. Per – 

                                                      
71 Skolverket, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. s14. Termen används 
allmänt, och en sökning på skolverkets 

72 Säljö, R (2005) Lärande & kulturella redskap s150 

73  Höghielm, R ur Skolverket (2001)Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning – Några 
forskarperspektiv s70 
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Erik Ellströms tankar om lärande i ett kontextuellt perspektiv anser vi har stora likheter med 
ovan nämnda teori om situerat lärande. 

Ellströms teorier om lärande i ett kognitivt respektive kontextuellt perspektiv ger en bredare bild 
av lärandet, som vi tycker är applicerbar på yrkeslärandet i skola och arbetsliv. Lärande i ett 
kognitivt perspektiv anser vi beskriver inlärningen av grundkunskaperna om fakta och regler för 
handlande som är oerhört viktiga för en nybörjare, oavsett vilket yrke eller vilken bransch det 
handlar om. Det ger en kunskapsbas att stå på som är en förutsättning för att kunna tillgodogöra 
sig och reflektera över de nya erfarenheter som man kan göra under till exempel 
arbetsplatsförlagt lärande. Ellström anser att det optimala är en syntes mellan de båda 
perspektiven.74  Enligt vår uppfattning så ger dagens gymnasiala yrkesförberedande utbildning 
en blandning av lärande i ett kognitivt och kontextuellt perspektiv. Så vad är då problemet, hur 
kommer det sig att eleverna upplever att de lär sig mera ute på en arbetsplats än i skolan?  

Svar på vår frågeställning 

Gav vår undersökning svar på frågeställningarna? Ja, vi tycker att vi hittat ett svar, om man kan 
tala om ett entydigt svar när det gäller en öppen fråga som denna. 
 
Vilka skillnader upplever elever att det finns vid inlärning av karaktärsämnet, beroende 
på om undervisningen är skolförlagd eller arbetsplatsförlagd? Vi som yrkeslärare anser att 
den konstruerade skolmiljö som restauranger och verkstäder på våra respektive program utgör, 
är en spegling av verkligheten, en riktig  kontext. Vi som är yrkesmän i botten tycker att det är 
konstigt att elever inte uppfattar det så. Men i elevernas ögon är miljöerna, trots skolans och 
lärarnas ambitioner, fortfarande en skola. Det innebär ett lärande i ett kognitivt perspektiv, 
Ellström benämner det anpassningsinriktat lärande. Eleverna har svårt att frigöra sig från tanken 
på att det är en skola med allt vad det innebär av stöttning från lärare, få eller inga konsekvenser 
av handlingar och så vidare. Lärarna har förståelse för att det är elever i utbildning och att man 
inte kan ställa samma krav på dem som på en yrkesman. Kunderna i skolans restaurang har 
förståelse för att det är elever under utbildning och ställer inte samma krav på bemötande eller 
kvalitet. Priserna är jämförelsevis moderata. När någon lämnar in något för tillverkning eller 
reparation i gymnasieskolans verkstad räknar de med att kvaliteten på utförandet inte kan bli 
samma som om en yrkesman gjort jobbet. Det är helt enkelt tråkigt i elevernas ögon och då 
minskar motivationen, även om det är en riktig verksamhet. När eleverna får vara med och 
planera verksamheten från början och ansvara för utförandet, kan vi uppleva att det blir ”på 
riktigt” för eleverna. Då upplevs, i detta fall skolans restaurang, som en riktig kontext och 
eleverna ”förvandlas” till yrkesmän. Med ett annat ”tryck i steget” och ett annat, effektivare sätt 
att kommunicera sinsemellan.  

 
Kan den ena utbildningsformen existera utan den andra? Det är klart att man kan driva både 
skolförlagd karaktärsämnesundervisning och helt arbetsplatsförlagd utbildning var för sig. Men 
hur det då blir med kvaliteten på utbildningen är en helt annan sak. Vår uppfattning är att en 
utbildning som innefattar båda delarna är det optimala. Man kan diskutera proportionerna 

                                                      
74Ellström, Per Erik (2006) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. 
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mellan delarna, men båda behövs enligt vår uppfattning för att uppnå en bra kvalitet på 
utbildningen. Per Erik Ellström, vars perspektiv vi använt oss av i vår studie, förordar en syntes 
mellan lärande i ett kognitivt och kontextuellt perspektiv. Där det kognitiva lärandet står för de 
mera teoretiska, grundläggande kunskaper som ofta är en förutsättning för att ta till vara på de 
möjligheter som finns med det kontextuella lärandet. Till exempel för att kunna tolka och 
reflektera över erfarenheter och att lösa problem som uppkommer i verkliga situationer. 

Personlig reflektion Helena 

När jag för ca ett halvår sedan började samtala med Kristian om examensuppsatsen, kändes det 
så självklart (för oss båda) att studien skulle ha någonting med eleverna och APU platserna att 
göra. Efter mycket diskuterande, fram och tillbaka, känns det nu roligt att ha jobbat med 
någonting som vi verkligen undrade över. Visst har det varit jobbigt, men samtidigt kan jag med 
glädje känna att det har givit mig någonting. Det roligaste har varit att analysera intervjusvaren, 
det enda som fattades var mera tid. Jag upplevde verkligen en aha-upplevelse, när polletten en 
dag trillade ner och jag såg helheten och dessutom fick ett svar på vår frågeställning. Jag tror 
med detta att i mitt fortsatta arbete som lärare på en restaurangskola, kommer jag att ha 
användning för dessa kunskaper på ett utvecklande sätt för både mig och mina elever. 

Personlig reflektion Kristian 

Jag tycker att både arbetet med och resultatet av denna studie är intressant. Resultatet kan jag ta 
med mig och försöka att omsätta i min egen undervisning. Det känns som att jag fått en helt 
annan förståelse för hur elever faktiskt resonerar när det gäller karaktärsämnesundervisningen. 
Min förhoppning är att jag ska kunna göra undervisningen i mitt ämne, plåt och svets, mera 
intressant och utvecklande. Om det är möjligt att höja motivation och delaktigheten bland 
eleverna är jag övertygad om att nivån på kunskaperna kan höjas. Detta gagnar i slutänden alla, 
elever, skola och näringslivet.   

Framtida arbete 

Det kan verka attraktivt ur en ekonomisk synvinkel att lägga ut en större andel av eller hela 
karaktärsämnesundervisningen på företag. Yrkesutbildningarna är dyra att driva och den 
tekniska utvecklingen gör att maskinparken snabbt tappar i aktualitet. Men om alternativet är att 
kvaliteten på utbildningen och därmed kompetensen på arbetskraften försämras kanske det är 
dags att tänka om. Vi anser att det är angeläget att det forskas i frågor om yrkesutbildning. Det 
behövs underlag om beslut ska fattas om utbildningars utformning, objektivt underlag. Det har 
pågått försöksverksamhet på flera skolor i Sverige med lärlingsutbildning, där största delen av 
karaktärsämnesundervisningen läggs ut på företag. Där borde det finnas underlag att studera och 
dra nytta av. Hur har det fungerat för eleverna i allmänhet? Hur har det fungerat för svaga eller 
omotiverade elever? Är det möjligt att jämföra nivån på kunskaper mellan elever som deltagit i 
dessa försöksskolor och elever i de ordinarie yrkesförberedande programmen? Hur är det med 
bredden på utbildningen när det läggs på en arbetsplats? Vad anser det lokala näringslivet om 
försöket? Vad anser eleverna om utbildningen? 
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På en av de gymnasieskolor som ingår i vår studie genomförs från och med hösten 2008 försök 
med lärlingsutbildning. Det ger en fantastisk möjlighet att studera och jämföra de båda 
utbildningsformerna sida vid sida på samma skola. Möjligheter finns också för lärarna och 
handledarna att dra nytta av varandras erfarenheter. 
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Bilaga 1 

Observation1 

Det är en relativt liten restaurang, där matlagningen genomförs i ett kök där man har översikt över 
både kallskänken, kött- och fisksidan samt luckan där framtagning av maten sker. Diskrummet är 
ett avskilt rum, men angränsar till köket. 
 
Eleven vi kallar henne Karin är i skolan en medelpresterande elev och är frånvarande emellanåt. 
Denna dag är Karins första dag som hon praktiserar i köket.  
I köket är det två kockar som arbetar, en i kallskänken och köksmästaren i varmköket. 
Köksmästaren Lena är den personen som ansvarar för Karin. 
När vi kommer in i observationstillfället arbetar alla närvarande med olika saker i köket. 
 

Karin får i uppdrag att skära grönsaker. Lena berättar att grönsakerna skall tärnas i lika stora 

tärningar, och berättar att hon skall skära dem och sedan skall de läggas i kokande vatten, som 

Lena kokar upp under tiden som Karin skär grönsakerna. När Karin har skurit färdigt säger 

Lena att Karin kan lägga i grönsakerna i vattnet och berättar att grönsakerna skall blancheras i 2 

min.75 Karin lägger i grönsakerna och går därifrån. Ställer sig vid dörröppningen till köket äter 

en macka. Den andra personalen arbetar med olika saker i köket. Lena säger till Karin att hon 

kan fiska upp grönsakerna. Karin står och äter sin macka, läser på en matsedel och svarar inte.  

Efter en stund säger Lena till igen: 

– Du måste ta upp grönsakerna nu. 

Karin fortsätter att äta och läser på matsedeln. Den andra kocken säger samma sak med hög ton 

och Karin tittar upp och säger: 

– Va, jaha, och så går hon in i köket.  

– Nu har det gått mer än 2 min! 

Karin tar upp grönsakerna som Lena har sagt till om. Lena säger till Karin att bryna på 

grönsakerna. Karin gör det och lägger dem i en bunke. Lena säger till Karin att göra i ordning 

efter sig, att städa undan på bänkar mm. och ta ut sakerna till disken. 

Karin går ut med sakerna som hon har använt till disken, kommer tillbaka till köket. Lena säger 

ingenting till Karin så Karin går iväg till disken igen. Kommer tillbaka, städar skärbrädat som 

hon har använt och frågar efter en disktrasa. Men Lena berättar att de inte använder disktrasor 

av hygieniska skäl, hon ska använda dig av papper att tork av med när du har diskat skärbrädan. 

Karin gör det och går iväg. 

Efter ett tag kommer Karin tillbaka och frågar om hon kan göra någonting. Lena säger till Karin 

att plocka fram dill och citron som ska användas till dagens lunch berättar Lena. Karin blir 

tillsagt att plasta in lite råvaror och det gör Karin och går sedan iväg till disken. När Karin 

kommer tillbaka ställer sig Lena och Karin och tittar på dagens meny och pratar om vad det är. 

Lena säger till Karin att hon ska blanchera savojkål, som ska användas till savojkålsknyten. 

Lena förklarar hur hon skall göra: 

                                                      
75 När man blancherar så kokar eller förväller man livsmedlet en kort stund. 



 

 1 

– Lägg bladen i kokande vatten endast ett litet tag, sedan när du tar upp dem är det viktigt att de 

sköljs i kallt vatten, annars tappar de färg. 

Karin börjar med att titta om vattnet kokar som Lena har ställt på spisen. Lena säger till Karin 

om flera saker: Nu kan du lägga i bladen, nu kan du trycka ner bladen lite så alla kommer under 

vattenytan, nu kan du ta upp bladen, nu måste du skölja av bladen i kallt vatten. 

Karin gör varje gång som hon blir tillsagd att göra. 

 

Vid ett annat tillfälle samtalas det om matlagningen i skolans storkök. Karin går samtidigt 

omkring i köket och knappar på sin mobiltelefon. Karin säger att hon tycker att den ”stationen”, 

då de är i storkök i skolan är tråkig.  

Kocken frågar varför hon tycker det. Karin knappar på sin mobiltelefon, tittar upp på kocken 

och svarar: 

– Det bara är det, sedan fortsätter hon knappa på mobiltelefonen en liten stund till sedan 

plockar hon undan den. 

Efter en liten stund går Karin fram till Lena och frågar om det är något hon kan göra. Lena 

säger att hon får stå och titta lite. Karin ställer sig vid sidan och äter en macka till. 

Lunchen drar igång, Karin står och tittar vid sidan, men då det inte är så mycket att göra får 

Karin andra uppgifter. 

Lena plockar fram små skålar, visar för Karin på 2 stycken skålar hur hon skall spreja fett i 

dem. Karin fortsätter att smörja in de resterande skålarna med fett. Lena säger åt Karin att ta 

fram savojkålen (som Karin tidigare blancherat)och grönsakerna (som Karin tidigare har stekt) 

hon gör det. Lena förklarar hur Karin skall lägga kålbladen i skålarna, fylla med de stekta 

grönsakerna och vika över kålen så att det blir små knyten. Detta förklarar Lena med alla 

råvaror framför dem. Karin ber Lena: 

– Kan du bara visa på en. Lena visar hur hon skall göra, säger samtidigt att hon skall välja de 

största bladen, trycka ner grönsakerna lite.  

– Okey, säger Karin och fortsätter med de andra skålarna. 

Lena jobbar med att ta fram lunchen till gästerna i restaurangen och Karin står och gör 

savojkålsknytena. Ibland kommer Lena fram och tittar lite. Lena säger från andra sidan köket: 

– Pressar du ner grönsakerna ordentligt? 

– Jaa då, svarar Karin. 

Lena kommer fram och tittar. 

– Jaa, bra, men här på några, är bladen lite för små, så vi får försöka skarva lite.  

Lena skär lite från de bladen som är kvar och skarvar med dem, samtidigt som Karin tittar hur 

hon gör. Lena går ifrån och Karin gör likadant med bladen som Lena visade. Lena kommer 

fram och tittar, säger att det ser bra ut. Säger åt Karin att plasta in skålarna en och en. Förklarar 

för Karin att de skall in i ugnen innan servering till gästerna. Men nu skall de in i frysen och 

sedan tar de fram skålarna från frysen och ställer i ugnen när gästerna skall ha just den 

maträtten76. Karin gör som hon blir tillsagd och sedan städar hon upp och går ut till disken. 

 
 
 

                                                      
76Helstekt renytterfilé med blåbärssky samt rostade rotfrukter i savoykål. (349:-) Serveras även till 

vegetarisk rätt: Terrin med savoykål & rotfrukter serveras med wokade grönsaker & rödvinsreduktion 

samt klyftpotatis (189:-). 
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Observation 2 

Det är en relativt liten restaurang, där matlagningen genomförs i ett kök där man har översikt över 
både kallskänken, kött- och fisksidan samt luckan där framtagning av maten sker. Diskrummet är 
ett avskilt rum, men angränsar till köket. 
 
Eleven, vi kallar honom Pelle är en elev som i skolan är mycket studiemotiverad och har höga 
betyg. Han har praktiserat i köket i 2½ vecka och i dag är hans sista dag i köket (innan byte till 
serveringspraktik). 
 
Denna dag är det två kockar som arbetar i köket, en i kallskänken och en i varmköket. 
Köksmästaren Lena, är den personen som ansvarar för Pelle. Denna dag arbetar hon i kallskänken. 
När vi kommer in i observationstillfället arbetar alla närvarande med olika saker i köket. 
 

Pelle står vid en arbetsbänk och skär gurka, tomater och sallad. Lägger det i varsina byttor och 

ställer in dessa i kylen. Han skalar och hackar lök, Lena säger från andra sidan spisarna: 

– Det blev aningen för stort skuret! 

– Okey, svarar Pelle och fortsätter att hacka, nu i mindre bitar och lägger även löken i en bytta 

och ställer in den i kylen. Pelle plockar bort, och torkar undan på det ställe han har arbetat på. 

Går ut till disken med sakerna han har använt och har andra diskade saker med sig tillbaka som 

han ställer på olika platser i köket. 

 

Lena berättar att de ska göra en maträtt som används på A´la carte matsedeln. Lena ställer sig 

bredvid Pelle och ger information om hela receptet på en gång. Hon förklarar vad som ska 

brynas, när det skall hällas på vätska och vilka kryddor han ska använda sig av. Pelle står och 

lyssnar, säger mm då och då och nickar ofta när han tittar på Lena. Lena använder fackuttryck 

när hon pratar med Pelle. Pelle frågar vilken kastrull han skall använda och börjar arbeta. 

Ibland kommer det en fråga från Pelle: 

– Ska jag göra så här? Han får lite mera information och fortsätter att arbeta. Lena kommer 

fram till Pelle, tittar på vad han har gjort och vad han gör och säger att det ser bra ut. Ställer 

kastrullen vid kanten av spisen och säger att den kan stå där. Pelle plockar undan sakerna han 

har använt och går ut till disken med dem. 

När Lena står och pratar med en annan person frågar Pelle: 

– Kan jag steka potatisen nu? 

– Jaa, jättebra, svarar Lena. 

Klockan är 11.40 och den första lunchbeställningen kommer in. Personalen arbetar i köket. 

Pelle står vid en bänk inne i köket och tittar. Emellanåt plockar han med några grönsaker torkar 

av om personalen har spillt, går ut med disk. Vid somliga tillfällen säger personalen till Pelle: - 

Du kan göra en sallad. Du kan göra buketter av kryddorna som ska läggas överst på tallrikarna. 

Pelle gör sakerna som han blir tillsagd att göra. Efter det tar Pelle fram lök och skär den som 

tidigare och lägger den i byttan som förut var uppfylld, men nu är tom. Likadant gör han med 

tomaterna. 
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Observation3 

Del 1 
Vi har utfört en observation på Hotell-& Restaurangprogrammet, där årskurs 3 är i produktion. Det 
vill säga eleverna har en restaurang där de lagar maten och serverar till gäster. 
Vi observerar i Restaurangköket som är en del av ett ännu större kök. Restaurangköket är ett stort 
rum med många bänkar runt om och flera spisar i en ö i mitten. Det är ett ”öppet kök” vilket menas 
att Restaurangens lucka77 är öppen mot gästmatsalen. 
 
När vi kommer in i observationen är klockan 10.45 och restaurangen öppnar om 45 min. Som 
dagens fisk har de makrill på matsedeln och läraren har tidigare sagt åt eleverna att endast göra 5 
portioner med makrill. De skulle heller inte göra klart fiskarna, då det var för tidigt. Efter att läraren 
hade sagt det gick hon därifrån en stund och när hon kommer tillbaka är 25 port. färdiga, ca.45 min 
innan öppning. 
 

– Men hallå, säger läraren. Vad kostar makrillen? Ca… 

Läraren går iväg och hämtar ett papper, det är följesedeln där priserna står. 

– Den kostar 500: - utan moms! Det blir 25: - per portion som ni har gjort… det är vad ni har 

slösat nu, säger läraren! 

En elev tar fram en miniräknare och en annan elev kommer fram till honom. Den ena eleven 

frågar den andra hur mycket momsen är. – Den ligger väl på 25 %, svarar den andra eleven. 

De står tillsammans och räknar en stund. Sedan säger de högt till de andra i köket: 25: - per fisk 

kostar det. 

– Då är det endast fisken, säger läraren. Sen är det ju alla andra råvaror som ni använder. Det är 

köksekonomi säger hon högt. 

En annan lärare kommer in i köket. 

– Hör ni ni, vem betalar det här, säger han. 

– Du, säger flera elever och skrattar. 

– Är ni på arbetsplatsen så får ni sparken! 

Den andra läraren börjar förklara köksekonomi och eleverna står och lyssnar och några arbeta 

samtidigt. 

Vi som observerar ställer frågan: 

– Vad skulle ha hänt på praktikplatsen? 

– Det skulle aldrig ha hänt, säger flera elever. 

– Varför då? 

– Vi skulle aldrig få hela ansvaret för ex. dagens fisk. Där får man ett moment som man gör 

klart, sen säger man till att man är klar och får ett nytt moment att göra. 

 

Läraren säger till att fiskarna måste plastas in, det blir inte gjort, eleverna går iväg och röker. 

När de har kommit tillbaka säger läraren till igen och efter en stund plastar en elev in fiskarna 

(ca.30 min efter första tillsägelsen).  

 

Eleverna arbetar mestadels ensamma, de står och skär olika saker, vispar i kastruller, hämtar 

olika saker. De skrattar och pratar med varandra mest hela tiden. Emellanåt kan man se elever 

                                                      
77En restaurangbänk där servisen hämtar maten som är färdig från köket. 
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som går runt i köket och ställer sig och pratar med de andra. Vad vi kan höra är det inte om 

dagens lunch. Läraren går runt och tittar på vad eleverna gör. Ibland ställer eleverna frågor till 

läraren som hon svarar på och ibland även visar samtidigt som hon förklarar. Emellanåt 

påpekar läraren till eleven hur den ska göra: gör så här i stället, så kan man också göra, eller: 

det ser bra ut. Läraren påtalar vid flera tillfällen att tiden är knapp då restaurangen öppnar snart. 

Läraren säger till en elev att skära bröd. En annan elev säger då: - Jag gör det! 

 

Restaurangen öppnar, och vi märker en förändring i köket. Eleverna pratar och skrattar inte lika 

mycket som tidigare. Det eleverna säger till varandra, handlar nu om dagens lunch. 

 

– Är ditt kött klart eller ska jag vänta lite? 

– Jag tar fram varmrätterna till bord 7? 

– Gästerna vill ha såsen a´part78 till sin fisk! 

Eleverna arbetar mer aktivt än tidigare, ibland springer de mellan spis och bänkar. 

 
Del 2 
Vi som observerar går vidare till ett annat kök, där årskurs 3 elever från Hotell-& 
Restaurangprogrammet har metodmatlagning. 
I metodköket, som är ett rum med 12 stycken spisar samt arbetsbänkar runt om, har en lärare 
lektion med 7 stycken elever. Meningen med denna lektion är att eleverna skall lära sig att stycka 
griskött. 
Alla eleverna har blivit tilldelade en halv bakdel, med ett ben från en gris. 
 

Eleverna är samlade i en halvmåne framför läraren som har en bakdel med ben från en gris i 

handen. Läraren visar var och hur de olika delarna sitter på grisen. Samtidigt som han pratar om 

vad styckningsdelarna heter och vilka olika användningsområden de olika delarna har. Läraren 

frågar även eleverna som gissar vad de olika delarna kan användas till och de sju eleverna 

pratar omedelbart, nästan i munnen på varandra. Eleverna frågar mycket samtidigt som de 

pekar på grisdelen.  

Läraren börjar stycka ut vissa delar. Samtidigt som han skär, berättar han hur de skall göra och 

vad de behöver tänka på. När läraren har skurit ut en del, påpekar han återigen vad delen kan 

användas till eller hur den sitter på grisen.  

– Vilken del av de här (läraren visar upp) sitter mot carrén? 

– Den där det är mera fett marmorerat, sa eleverna och pekade. 

 

 

 

Vi som observerar frågar om eleverna tycker att de har nytta av detta styckningsmoment? Vi får 

ett rungande Jaa tillbaka. 

– Skulle ni ha lärt er detta på APU platsen? 

– Neej, svarar alla elever och en elev tillägger: - Endast i skolan. 

– Tror ni att ni skulle ha tagit till er de här kunskaperna om ni gick i ettan? 

Eleverna har svårt att svara på denna fråga, men kommer gemensamt fram till att de tänker på 

ett annat sätt nu. 

                                                      
78 A´part = vid sidan om. 
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– I ettan hade vi aldrig kunna ha gjort det här, för då hade vi inte vågat ta i köttet, man tyckte ju 

sånt var jätteäckligt då. 

Sedan får eleverna ta varsin grisdel, gå till sina platser och skära/stycka sina egna delar, så som 

läraren har visat och berättat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


