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Av Jan Volny och Magnus Rosshagen 

Sammanfattning 
Vi har i vårt examensarbete dokumenterat fyra elevers möte med arbetslivet inför och 
under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) på Medieprogrammet. Utifrån 
elevens perspektiv har vi utforskat det gränsland mellan skola och arbetsliv som eleven 
befinner sig i under APU. Vårt teoretiska perspektiv har varit hermeneutiken och vårt 
metodiska angreppssätt fallstudien. Vår egen förförståelse av APU på 
Medieprogrammet består av tidigare forskning, litteraturstudier samt erfarenheter från 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), förstudie till examensarbete och egen 
undervisning. Vi har valt att presentera examensarbetets resultat visuellt i form av en 
dokumentärfilm. Själva är vi övertygade om att en film ger andra dimensioner än en 
text. Även om filmen är en subjektiv version av det sedda och upplevda så är det en 
berättelse utifrån elevens verklighet. Filmen kompletteras med en text som beskriver 
bakgrund, metod och resultat.  

 
Nyckelord 
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Abstract 
 
This degree project documents the meeting of four high-school students with working 
life before and during the practical training period, which is a mandatory part of the 
Swedish media curriculum. We looked into practical training, which we qualify as the 
crossroads between school and working life, from a student’s perspective. We chose to 
approach the problem theoretically via hermeneutics and we used the case study method 
for our field research. The foundation of our pre-understanding of the media 
curriculum’s practical training period lays on previously published research, the study 
of specialist literature, own experience gained during practical training and teaching 
experience at high-schools as well as a pre-study we carried out. We chose to present 
our degree project in a visual form by making a documentary. It is our conviction that a 

 



film provides dimensions beyond those of a text. Our film is a subjective version of 
what we saw and experienced. It is, nevertheless, a tale told from a student’s view of 
reality. The film is complemented by a dissertation describing the background of our 
research, the method we used and the research findings. 

Key words 
Practical training, student’s perspective, film, documentary, media curriculum, case 
study, school/working life 
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Inledning 
Vi har under yrkeslärarutbildningen på Lärarhögskolan intresserat oss för hur 
samverkan skola och arbetsliv fungerar på gymnasieskolans Medieprogram. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen (APU)1 har varit ett återkommande tema i tidigare 
fältstudier och inlämningsuppgifter. Vår egen yrkeserfarenhet inom mediebranschen 
samt litteraturstudier har legat till grund för vår förförståelse av hur APU utvecklats, 
diskuteras och fungerar på programmet. Eftersom vi båda utbildar oss till lärare inom 
Media är det ett kunskapsområde som varit intressant att fördjupa sig i.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi haft möjlighet att diskutera 
APU på Medieprogrammet med lärare, elever, studie- och yrkesvägledare och 
skolledning vid tre gymnasieskolor i Stockholms län. Vi har även besökt eleverna på 
APU-platser och samtalat med deras handledare. Flera intressanta slutsatser har 
framkommit i de olika diskussionerna. Samtliga anser att APU på Medieprogrammet 
fyller en viktig funktion om APU-platsen är relevant för utbildningen och 
handledningen fungerar bra. De elever som lyckas få en bra APU skaffar sig nya 
kunskaper och erfarenheter som i vissa fall kan leda vidare till ett arbete. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen spelar också en viktig roll i elevens 
socialisationsprocess. Det är betydelsefullt att unga inkluderas i den sociala 
gemenskapen på en arbetsplats skriver Utbildningsdepartementet (2000) i en rapport. 
Samtidigt är det långt ifrån alla elever på Medieprogrammet som får en fullständig 
APU. Den senast kända uppföljningen från Skolverket (1998) visar att endast 29 % av 
eleverna på programmet kan erbjudas APU i den omfattning som gymnasieförordningen 
föreskriver. Statistiken innebär att Medieprogrammet visar näst sämst resultat av de 
tretton nationella programmen med yrkesinriktning. Det finns förstås flera orsaker till 
att det är svårt att få ut elever från Medieprogrammet till relevanta praktikplatser. 
Skolverket (1998) tar upp problemet med svagt stöd från branschen. Medianätverket 
Syd (2005) tar upp strukturella förändringar i Mediebranschen och geografiska aspekter 
som en bidragande orsak:  

 
Medieprogrammet förbereder för yrkesverksamhet inom en bransch som på många sätt 
skiljer sig från andra yrkesförberedande programs branscher. Mediebranschens verksamhet 
spelar en stor och betydande del i samhället. Arbetsplatserna är ofta små och har (på grund 
av den hård konkurrens) också mycket slimmade organisationen. Geografiskt är det 
dessutom stora delar av branschen koncentrerad till storstäderna. Många som är verksamma 
i Mediebranschen arbetar idag frilansande, som projektanställda eller startar egna företag. 
(Medienätverket, Syd, 2005, s.4). 

 
                                                 
1 I gymnasieförordningen definieras APU som kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en 

arbetsplats utanför skolan. Det är skolhuvudmannen som beslutar hur de 15 veckorna eller mer ska fördelas på de tre 

utbildningsåren. Elever på medieprogrammet ska enligt kursplanerna ha 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning 

(Skolverket, 2005). 
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En överdimensionering av antalet elever på programmet, i förhållande till vad som 
efterfrågas, kan enligt LO (2006) kopplas till medias genomslag för ungdomars 
drömmar i livet. Flera lärare och skolledare på de skolor vi besökt har nämnt en annan 
problembild. Fler omotiverade elever söker till Medieprogrammet nu än tidigare år. 
Orsaken är att det varit förhållandevis lätt att komma in på Medieprogrammet och att 
det inte alltid är elevers förstahandsval. En studie- och yrkesvägledare på en av VFU-
skolorna talade om en ökad konkurrens om praktikplatser från eftergymnasiala yrkes- 
och högskoleutbildningar inom media. 
 
När vi i början av den tredje terminen på Lärarhögskolan genomförde en förstudie inför 
examensarbetet kom vi fram till att vi ville fokusera på elevens möte med arbetslivet. 
Elevperspektivet glöms ofta bort i utvärderingar och rapporter kring samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Under APU befinner sig eleven i ett gränsland mellan skola och 
arbetsliv. Skolans värld gör sig påmind genom sin kontroll. Eleverna ska rapportera om 
sina arbetsuppgifter till läraren. Handledaren på arbetsplatsen ska sköta närvarorappor-
tering som ska lämnas till skolan efter avslutad praktik. Ute på arbetsplatsen ställs andra 
förväntningar och krav. Eleven ska introduceras till nya arbetsuppgifter och den sociala 
gemenskapen på en arbetsplats. Arbetslivets ställer även andra krav än skolan när det 
gäller flexibilitet kring arbetstid. Detta upplevs ofta som en omställning för eleven som 
vant sig vid skolans schemalagda tid. Mötet med arbetslivet under APU innebär för 
många elever en möjlighet att skaffa sig nya kunskaper och få in en fot i Medie-
branschen. Det kan även vara ett tillfälle att vidga perspektiven förlägga APU-perioden 
utomlands i läroplanen för de frivilliga skolformerna står det följande:   
 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för 
att skapa internationell solidaritet samt för att förbereda för ett samhälle med täta kontakter 
över kultur- och nationsgränserna (Skolverket, 1994, s.6). 

 
Slutligen vill vi i denna inledning nämna något om formen för denna studie. 
Lärarhögskolan har uppmuntrat till nya redovisningsformer för examensarbetet. Det kan 
handla om att göra en produkt istället för text. Detta kan vara särskilt aktuellt för oss 
som utbildar oss till yrkeslärare. Vi besitter kunskap utifrån sitt yrke som kan ge 
värdefulla dimensioner till ett examensarbete. Vi har därför valt att presentera studiens 
resultat i form av en film. Eftersom det inte har funnits någon rutin kring denna 
arbetsform på Lärarhögskolan har vi försökt att hitta en balans mellan film(produkt) och 
den textbaserade delen av studien. Vår målsättning har varit att göra en fungerande 
dokumentärfilm och en kortare vetenskapligt hållbar text kopplad till filmen.  
Den ram vi diskuterade inledningsvis med Ingrid Berglund, vår handledare på 
Lärarhögskolan, var att filmen skulle motsvara ungefär 80 % av arbetet. Således skulle 
den skrivna delen motsvara 20 % av den totala arbetsinsatsen. I slutändan har film- och 
textarbetet inneburit långt mer än den givna ramen på 10 veckor. Vi vill ändå betona att 
textdelen i vårt arbete i sin komplexitet och omfattning inte kan jämföras med ett 
traditionellt examensarbete på c-nivå.  
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Problemformulering 

Arbetets syfte 
Syftet är att undersöka hur fyra elevers APU gestaltas på Medieprogrammet. Genom att 
närma sig kunskapsområdet utifrån elevens perspektiv fördjupas insikten om de känslor 
och förväntningar eleven har inför, under och efter mötet med arbetslivet. Studiens 
resultat, filmen, bidrar till att skapa en diskussion, ge nya kunskaper och en ökad 
förståelse kring varför så många elever inte genomför en för Medieyrket relevant APU.  

Forskningsfråga/ problemformulering 
Hur upplever fyra elever på Medieprogrammet mötet med arbetslivet inför och under 
sin APU?  

Genom att utgå från elevens perspektiv vill vi skildra de rädslor, drömmar och 
förväntningar som infinner sig i mötet med arbetslivet under APU. Med elevernas 
individuella reflektioner och reaktioner vill vi förmedla ökad insikt om hur det känns att 
vara i deras situation. Vår egen förförståelse består av erfarenheter från branschen, 
möten med elever och lärare under VFU. Förförståelsen har tillsammans med förstudie, 
litteraturstudier och aktuell debatt legat till grund för valet av frågeställning. 
Gestaltandet av fyra elevers upplevelser före och under APU anser vi ger en bra inblick 
i hur andra elever på Medieprogrammet upplever sin APU.  
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APU på Medieprogrammet 
De bestämmelser om arbetsplatsförlagd utbildning (APU) som för närvarande gäller 
återfinns i gymnasieförordningen 5 kap, 17  och 18 § (UFB 2 1997/98). Enligt dess 
bestämmelser ska APU förekomma på alla nationella program med yrkesämnen och 
omfatta minst 15 veckor och varje vecka motsvara 24 timmars undervisning (Skolverket 
1998). I Skolverkets slutförslag (2006) för den framtida gymnasieskolan GY07, som 
redovisades till den tidigare socialdemokratiska regeringen2 den 3 oktober 2005, står 
följande i programmål för Medieprogrammet.  

 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) har en central roll för att skapa helhet i programmet. Det ska 
ge kompetens och en ökad förståelse för den yrkesverksamhet som programmet förbereder 
för. Organisationen av APL skall ske i samverkan med det lokala arbetslivet. Varje elev ska 
få minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Endast elevernas tid ute på arbetsplatsen 
räknas som APL. 

 

Förslaget har varit omdebatterat och väckt flera reaktioner. I ett öppet brev till 
statsekreterare Johnny Nilsson den 7 november 2005, skriver Medienätverket Syd, som 
representerar ca 160 lärare och skolledare inom media i södra Sverige, en vädjan till 
regeringen att allvarligt överväga en ändring av APL på Medieprogrammet. De anser 
liksom många andra branschföreträdare, lärare och skolledare inom medier att program-
met i GY07 borde ses som ett både yrkes- och studieförberedande program. Kvantitets-
kraven på 15 veckors praktik som existerar på de yrkesförberedande bör därmed avskaf-
fas. Dåvarande skolministern, Ibrahim Baylan, tog intryck av det stora antalet e-post 
från lärare och elever ute i landet, som var bekymrade över att arbetsgivarna inte vill ta 
emot praktikanter från Medieprogrammet. Han förberedde ett förslag som gick ut på att 
helt eller delvis ta bort kravet på praktik och uttryckte följande i en intervju.  
  

Det finns goda skäl att klassificera Medieprogrammet som ett studieförberedande program. 
Då blir det helt andra krav på arbetsplatsförlagt lärande och vi kan släppa kravet på 15 
veckors praktik. (Tenfält, 2006 s.14).  

 
Baylans förslag verkställdes aldrig. Kravet på 15 veckors APU kvarstår och 
Medieprogrammet fortsätter att räknas som yrkesförberedande. Det är särskilt viktigt att 
skola samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen föreskriver 
läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994).  Samverkan mellan skola 
och arbetsliv har varit en omdiskuterad fråga när det gäller alla gymnasieskolans 
yrkesförberedande utbildningar. Tanken var att de yrkesförberedande utbildningarnas 
status skulle höjas i samband med att alla gymnasieprogram omvandlades till treåriga i 
                                                 
2 Stora delar av förslaget kring GYO7 har rivits upp av den nytillträdda borgerliga regeringen.  
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mitten av 1990-talet. Tillströmningen har uteblivit och effekten har gett motsatt resultat. 
De allra flesta väljer studieförberedande gymnasieprogram och de är allt färre som går 
yrkesförberedande. Robert Höghielm professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm menar att intresset för den praktiska förtrogenhetsmässiga kunskapen har fått 
stå tillbaka på bekostnad av en övertro på den teoretiska kunskapen.  
 

I sin iver att anpassa alla kärnämneskurser till varandra började man att släppa den relativt 
nära anknytningen som funnits till arbetslivet inom de gymnasiala yrkesutbildningarna. Detta 
är ett problem särskilt med tanke på att skolan har sin egen kultur som skiljer sig från 
arbetslivskulturen (Höghielm, 2006, s. 38).  

 
I de utvärderingar, rapporter, debattinlägg kring APU som vi tagit del av finns flera 
förslag på lösningar för hur samarbetet mellan skola och arbetsliv ska förbättras. 
Myndigheten för skolutveckling (2003) lyfter fram framgångsfaktorer som ett 
fungerande programråd och handledareutbildning. Den näringspolitiska enheten inom 
LO (Lindqvist, 2006) framhåller vikten av att satsa på regionala utbildningscentra. LO 
vill även certifiera arbetsplatsen som tar emot elever och framhåller kollektivavtal, bra 
arbetsmiljö och utbildade handledare som krav för certifiering (Lindqvist, 2006). Den 
numera nedlagda gymnasiereformen GY07 ville med den nya lärlingsutbildningen få 
skolor att se arbetslivet som en potential till den egna verksamheten. Genom en naturlig 
koppling till arbetslivet skapas tydligare mål bilder av vad utbildningen syftar till. Detta 
kan bidra till att fler elever än idag avslutar gymnasiestudier med behörighet till vidare 
studier och arbete enligt Skolverket (2006). 
 

Ur ett svenskt perspektiv har lärlingsutbildningen också aktualiserats genom ett missnöje 
med nuvarande gymnasieutbildning och specifikt svårigheter att hitta APU-platser för alla 
elever (Höjlund mfl., 2005, s. 94). 

 
Inom Medieprogrammet har ett av problemen varit att skaffa relevanta APU-platser till 
eleverna inom Mediebranschen. En av orsakerna är det svaga stödet från branschen, en 
annan orsak kan vara i vilken utsträckning skolan och lärarna hjälper eleverna att skaffa 
APU. Vissa av de skolor som vi besökt under VFU och förstudie har avsatt delar av 
lärar-, studie- och yrkesvägledartjänster till att hitta relevanta APU-platser till eleverna. 
Dessa skolor lyckas i högre grad än andra att få ut ett större antal elever på 
arbetsplatsförlagd utbildning. Enligt Skolverket (1998) har programmet tillsammans 
med Elprogrammet sämst stöd från respektive branscher. Detta påverkar inslussningen 
till arbetslivet och svårigheten att hitta relevanta APU-platser. Statistiken från 
Skolverkets utvärdering som presenteras i inledningen visar att 29 % av eleverna på 
programmet kan erbjudas APU i den omfattning som gymnasieförordningen 
föreskriver. Enligt LO (Lindqvist 2006) saknas en egentlig arbetsmarknad direkt efter 
gymnasiet för ungdomar som gått Estetisk eller Medieutbildning på gymnasiet.  
 

Programmet förutsätter vidare studier för att kunna arbeta inom målyrke eller bransch. 
Långsiktigt kommer den rådande obalansen mellan utbud och efterfrågan bara att öka med 
nuvarande utbildningsmönster ( Lindqvist, 2006, s. 17). 
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Enligt en rektor vi talade med under arbetet med förstudien fyller Medieprogrammet en 
viktig funktion som utbildningsalternativ för skoltrötta elever som vill satsa på en 
mindre teoretisk utbildning. Samtidigt skiljer sig medieyrket från övriga mer praktiskt 
inriktade yrkesutbildningar i sin struktur. Media spelar en stor och viktig roll i vårt 
samhälle och i skapandet av vår världsbild. Den franske filmregissören Godar 
formulerade det så här: ”Varje kamerainställning är ett moraliskt ställningstagande” 
(SFI, 2006)  
 

 I dagens värld av bilder i TV, reklam och tidningar är den centrala betydelsen att lära sig 
behärska det visuella språket. Att ”läsa” och tolka bilder är inte en förmåga som utvecklas av 
sig själv, den måste man arbeta med. Bildspråket synes framöver bli en allt viktigare form för 
kommunikation och påverkan (Skolverket, 2002, s. 71).  

 
Vi har i vår förstudie till examensarbetet undersökt hur eleverna själva upplever mötet 
med arbetslivet under APU. Eleverna är ofta inte medvetna om den debatten kring APU 
på Medieprogrammet och vad som skapat förutsättningarna för deras situation. 
Samtidigt tvingas de hantera situationen konkret i sin vardag. Elevernas spontana 
reaktioner är just därför intressanta att studera. Förstudien visade sig ge en mer positiv 
bild av APU på Medieprogrammet än vad som framkommit i litteraturstudier, rapporter 
och debattartiklar. Det har därför varit intressant att fördjupa studien av hur eleverna 
själva uppfattar APU perioden.  
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Förhållningssätt och metod 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt 
Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt i studien som omfattar den hermeneutiska 
processens fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring 
(Gustavsson, 2003). En av orsakerna till varför är att det går att anpassa till vår 
fallstudiebaserade forskningsmetod. Genom hermeneutiken har vi kunnat utnyttja vår 
egen förförståelse av hur APU på Medieprogrammet fungerar. Per-Johan Ödman (2003) 
tar i sin text ” Hermeneutik och forskningspraktik” upp följande.  

 
Den hermeneutiska processen pendlar alltså mellan närhet och distans, förklaring och 
förståelse. Och i tolkningar lägger vi slutligen fram vår förförståelse, så som förklaringarna 
modifierat den, gjort den tydligare eller utlöst den. Tolkning blir på detta sätt syntesen mellan 
förklaring och förståelse, och förförståelsen utgör det fundament på vilket hela den 
hermeneutiska processen vilar (Gustavsson, 2003, s. 76-77). 

 

Birgit Lendahls Rosendahl (2004) skriver att utgångspunkten och målet för hermeneu-
tisk forskning är förförståelse. Förförståelsen av det fenomen man studerar utgör grund-
förutsättningen för att en förståelse ska komma till stånd. 

 
Målet för ett hermeneutiskt tolkningsarbete är att nå förståelse för människors handlingar, 
tankar och intentioner och i sin yttersta form för deras existentiella situation. Vad är det då för 
kunskap som nås och hur ska den användas? Hermeneutik besvarar frågan ” Vad betyder 
något för någon?” Det betyder att forskaren söker vilka innebörder eller vilken betydelse ett 
visst fenomen har för en unik människa eller en grupp människor i ett speciellt sammanhang 
(Lendahls Rosendahl, 2004, s. 51). 

 
Vår förförståelse kring hur eleven upplever APU på Medieprogrammet består, som 
tidigare nämnts i inledningen av vår egen yrkeserfarenheter från Mediebranschen och 
våra litteraturstudier av kunskapsområdet. Samtal med elever, lärare och skolledare 
under VFU och under arbetet med förstudien har även gett intressanta kunskaper. Vi har 
även besökt elever och handledare ute på arbetsplatsen. Den förförståelsen vi skaffat oss 
är en förutsättning för att kunna besvara frågeställningen. Genom att använda ett 
hermeneutiskt förhållningssätt kan vi i studien ge en bild av elevens ”den Andres” 
(Lendahls Rosendahl, 2004) perspektiv kring frågeställningen.  

 

En hermeneutisk teori skall uttrycka en individs eller grupp individers livsvärld. Detta gör den 
genom att innehålla termer som beskriver hur individen eller individerna i gruppen uppfattar 
sin situation. Dessa termer står i relation till varandra, för att på så sätt uttrycka på vilket sätt 
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uttrycka på vilket sätt de olika uppfattningarna är relaterade till varandra (Hartman, 1998, s. 
164) 

 
Vi har i vår studie valt att skildra en grupp elevers möte med arbetslivet under den 
arbetsplatsförlagda utbildningen. Resultatet av vår studie presenteras i form av en film. 
Filmen presenterar elevernas livsvärld, situation och hur deras uppfattningar är 
relaterade till varandra.  

 

Metod 
Som metodiskt angreppssätt för att närma oss frågeställningen har vi valt fallstudien.  

 
Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när 
det rör sig om komplexa fenomen (Gustavsson, 2004, s. 116). 

 
Fallstudiebaserad forskning bygger på kvalitativa studier snarare än kvantitativa 
(Gustavsson, 2003). Detta för att närma sig mer komplexa fenomen eller för att utforska 
nya områden. Vi har valt denna kvalitativa metod för att vi anser att elevperspektivet är 
dåligt utforskat när det gäller APU på Medieprogrammet. Fallstudiebaserad forskning 
har även fungerat bra med tanke på vårt val att presentera studiens resultat i form av en 
dokumentärfilm. De praktiska råd marknadsföringsprofessorn, Evert Gummesson 
(2003) ger vid fallstudier får man med på köpet när man gör en film. Han rekommen-
derar att man dokumenterar fallen snabbt, spelar in intervjuer och gärna videofilmar. 
Nyckeln till kvalitativ forskning är jämförelse anser Gummesson (2003). Våra fyra 
elevkaraktärer reagerar väldigt olika och hamnar i skilda situationer fast utgångspunkten 
är densamma: De är 18 år och ska ut på praktik från gymnasieskolans Medieprogram i 
Stockholm hösten 2006. Gummesson (2003) ser också fallstudier som en möjlighet att 
fånga in verklighetens komplexitet och låta den berätta sin egen historia utan att trycka 
på existerande begrepp och teorier. Genom att följa elevernas utveckling under två 
månader dokumenterar vi förändringar hos eleverna och fångar in verklighetens 
komplexitet.  

 

Vi har utnyttjat våra yrkesmässiga kunskaper inom film och foto och har, som tidigare 
nämnts, presenterat studiens resultat visuellt i form av en dokumentärfilm. Vi är över-
tygade om styrkan i att använda filmmediet i en vetenskaplig studie. Vi anser att filmen 
på effektivt och direkt sätt kan förmedla känslor och nyanser i elevernas tankar och 
reflektioner kring mötet med arbetslivet. Istället för färdiga svar vill vi ge en mer 
komplicerad och tolkningsbar bild av verkligheten. Detta ger också betraktaren utifrån 
egna erfarenheter och förförståelse en möjlighet att själv skapa sig en bild av verklig-
heten. Detta kan i sin tur vara en utgångspunkt för en diskussion. Vi har även reflekterat 
över de fallgropar som man kan hamna i vid användandet av gestaltande media. Vår 
egen bakgrund påverkar våra val av scener och bilder, genom kamerainställningar och 
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redigering som kan bidra till en subjektiv beskrivning av elevernas möte med 
arbetslivet. Den franske sociologen Pierre Bourdieu tar upp problematiken:  

 
Den metafor som oftast används för att förklara dessa kategorier, de vill säga osynliga 
strukturer som organiserar det varseblivna och bestämmer vad man ser och inte ser är 
”glasögon”. De här kategorierna är en produkt av vår uppfostran och utbildning, vår historia 
och så vidare. Journalister har sina speciella glasögon som kommer dem att se vissa saker 
och inte andra- men också att se vad de ser på ett särskilt sätt. De företar ett urval och gör 
en konstruktion av vad de har valt ut (Bourdieu, 1998, s. 33). 

 
Resultatanalysen beskriver mer ingående framväxten och bearbetningen av de scener 
som tillsammans utgör den färdiga filmen. I diskussionsavsnittet reflekterar vi över 
styrkan och svagheten i vårt val av metod.  

Urval 
Under arbetet med förstudien intervjuade vi och filmade tio elever i årskurs 3 på 
Mediagymnasiet i Nacka strand, Kärrtorps gymnasium och Botkyrka Mediecenter som 
är en del av Tumba gymnasium. Samtliga elever i urvalsgruppen skulle snart påbörja sin 
APU och fick själva berätta om sina tankar kring den kommande praktikperioden. 
Några av eleverna hade tidigare erfarenheter från APU i årskurs 2, för andra var det 
första gången. Vid intervjutillfället hade några redan ordnat praktikplatsplats medan 
andra sökte platser. Under den andra delen av urvalsprocessen gick vi igenom samtliga 
intervjuer. Vi valde sedan ut fyra elever från de tre skolorna: Solmaz Shahi från 
Kärrtorps gymnasium, Johan Nilsson från Botkyrka Mediecenter samt Josefine Dermer 
och Anton Lindberg från Mediagymnasiet. Det som styrde vårt urval var elevernas 
förmåga att framför kameran reflektera kring den arbetsplatsförlagda utbildningen. Vi 
valde även elever som kompletterade varandra genom sina skilda personligheter, kön, 
sociala och kulturella bakgrunder.  

 

Elevintervjuerna har kompletterats med lärarintervjuer vid de tre skolorna. Vi har även 
intervjuat handledare ute på arbetsplatserna. Vårt urval ger inte en genomsnittlig bild av 
en elev på Medieprogrammet. Vi anser dock att våra medverkandes tankar, drömmar 
och känslor kan spegla en generell bild av många elever i samma situation 

Uppläggning och genomförande 
Genom att filma eleverna vid olika skeenden, före, under och i några fall efter APU har 
vi fångat elevens känslor och förväntningar inför möte med arbetslivet under dessa 
skeenden. När eleven lämnar skolans trygga miljö och går ut på APU så befinner sig 
eleven i ett gränsland mellan skola och arbetsliv. Det är detta tillstånd vi vill beskriva i 
filmen. De tankar och förväntningar som kom fram i förstudiens elevintervjuer har legat 
till grund för de scener som växt när vi filmat och redigerat materialet. Vi har själva 
styrt upplägget och innehållet i scenerna. Parallellt med filmandet har vi fört loggbok 
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där vi beskriver och reflekterar över arbetsprocessen bakom scenerna och vår egen roll i 
mötet med eleverna under intervjuer. En del av de scener vi hoppats kunna få med i 
filmen har inte gått att genomföra. I fallet Solmaz så hade vi förhoppningen att kunna 
resa med henne till Iran och dokumentera hennes APU-utomlands. Vi bokade biljett och 
planerade för avresa. När vi i en intervjusituation frågade Solmaz om vi kunde resa 
med, svarade hon diplomatiskt, att hon själv tyckte det vore kul, men trodde att det 
skulle bli svårt. Hennes släktingar är traditionsbundna och har konservativa värderingar 
och det skulle inte bli helt lätt om det dök upp två svenska män och filmade henne på 
plats i Iran. Hon skulle i alla fall fråga sina föräldrar. Ett negativt besked från Solmaz 
innebar att vi fick lägga ner planerna på att resa ner till Iran och inkludera hennes resa i 
vår film.  

I fallen Josefine och Anton har problemet varit dubbla roller. Magnus som har skött 
kontakten mellan filmtillfällena är också lärare till dessa elever i fotografisk bild på 
Mediegymnasiet, där han jobbat deltid under höstterminen 2006. Svårigheten har varit 
att hitta en bra balans mellan lärarrollen och elevens roll som deltagare i studien. I 
perioder då det har varit svårt att få kontakt med Josefine har maktställningen som lärare 
varit ett medel i kommunikationen. Enligt Magnus har det samtidigt varit svårt att ställa 
samma krav på de egna eleverna som deltar i studien. I Antons fall har 
kommunikationen fungerat bättre och relationen lärare och elever har inte upplevts lika 
problematisk. Vår egen roll vid intervjutillfällena har förstås påverkats av de dubbla 
rollerna som beskrivits i fallen Josefine och Anton eftersom dessa elever står i särskild 
beroendeställning till sin lärare. Denna problematik har delvis också funnits i fallet 
Solmaz som lärde känna Magnus när han under VFU var lärarkandidat på Kärrtorps 
Gymnasium. Vi går djupare in på denna problematik under rubriken etiska aspekter och 
i examensarbetets slutdiskussion.  

 

Redigering av filmmaterialet 

Vi började bygga upp resultatet av vår studie, filmen, redan under arbetet med 
förstudien. Filmen bygger på fältstudier av fyra ungdomar möte med arbetslivet. Vi 
följer dem före och under deras APU. De filmade scener som utgör grunden för den 
färdiga filmen har byggts upp i olika steg: förberedelser, filmande och redigering. I 
förberedelserna av varje scen har vi kontaktat eleverna, tänkt ut vilka frågor vi ska ställa 
och hur vi visuellt ska presentera scenen. Det kan t ex handla om i vilken miljö scenen 
ska filmas. När vi  har filmat scenen är det viktigt att få eleven och andra inblandade att 
känna sig avslappnade inför kameran. Det gäller också att bild och ljud fungerar och att 
vi täcker upp med bilder som kan användas i redigeringsprocessen. Det är i själva 
redigeringen som scenerna växer fram. Tolv timmars material ska komprimeras till en 
22 minuter lång färdig film. Det handlar om att göra olika val. Vilka bilder fungerar, 
vilka bilder ska bort, ljud och bild ska samspela och synka. Hur mycket ska eleven vara 
i bild när han/hon pratar? Vad är viktigt att ha med av de han/hon säger? Det är i 
redigeringen vi analyserat och tolkat data. I slutproduktionen har de olika scenerna förts 
samman och bildar tillsammans den färdiga filmen. Detta har inneburit att filmade 
scener med lärare och skolansvariga valts bort i redigeringen. Under materialbearbet-
ningsprocessen har vi haft stöd av vår externa handledare Gunnar Källström vid 
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Dramatiska institutet. Gunnar, som har stor erfarenhet av att jobba med rörlig bild och 
filmfoto har bidragit med goda råd och väglett oss genom processen. Vi har även haft 
möjlighet att visa scener för våra studiekamrater och handledare på Lärarhögskolan, 
dessa synpunkter har också varit till stor hjälp.  

Parallellt med bearbetningen av det filmade materialet har vi kontinuerligt fört en 
loggbok som beskriver själva arbetsprocessen. Svårigheten i själva arbetsprocessen har 
varit att begränsa materialet och bygga upp en fungerande historia som beskriver 
forskningsfrågan.  

Eftersom vårt val av metod handlar om att göra en dokumentär film vill vi även i denna 
reflektion över metodprocessen ingående beskriva hur vi arbetat fram scen för scen. Vi 
har valt en scen där Solmaz (fallstudie 2, scen 2) är på Kulturhuset och ser en fotout-
ställning. Syftet är att läsaren av texten ska kunna följa de processer som lett fram till 
scenens bakgrund, framväxt och få en inblick i filmnings- och redigeringsprocessen. 
Dessa faktorer ligger till grund för den färdiga scenen som tillsammans de andra 
scenerna utgör den färdiga filmen.  

 

Scen 2 ( 2006-11-21) Scenen inleder med en exteriör bild på Kulturhuset. Solmaz går 
runt och tittar på fotografen Sanna Sjöswärds utställning ”Rötter” och berättar om sin 
egen resa till Iran där hon ska dokumentera sina släktingars vardag. Hon talar också 
om Sannas bilder och vilka av utställningsbilderna som berör henne mest.   

 
Scenens bakgrund och framväxt 
Under den första intervjun med Solmaz scen 1 (2006- 10-10) berättade hon att 
fotografen Sanna Sjöswärd inspirerat henne att resa till Iran och ta egna bilder av sina 
släktingar. Eftersom utställningen ”Rötter” med Sannas bilder från Iran visades på 
Kulturhuset ville vi ta vara på möjligheten att använda utställningen som en visuell 
introduktion till Solmaz egen resa till Iran. Det visade sig sedan vara en ganska 
omständlig process att få till ett möte med Solmaz på Kulturhuset. Från början tyckte 
hon det var svårt att hitta tid för att ställa upp och skickade följande besked i ett e-post 
meddelande:  

 
Tyvärr så tror jag inte att jag kommer kunna bli filmad något mer, jag har väldigt mycket att 
tänka på och att få ännu mer att tänka på är inte mitt mål. Jag måste fokusera på skolan och 
det jag ska få gjort innan resan. Tack så mycket för alla goda råd. Jag hör självklart av mig så 
fort jag kommit tillbaks från resan (utdrag ur e-post från Solmaz 2006-11-05). 

 
Efter ett telefonsamtal, där vi förklarade betydelsen av att hon medverkade med scenen i 
filmen, ändrade hon sin inställning och till slut fick vi filma henne på Kulturhuset. 
Innan vi filmade ringde vi till marknadschefen på Kulturhuset och bad om tillstånd att 
få filma där.   

 

Filmandet av scenen 
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Solmaz går omkring med sin kompis och tittar på utställningen. De tittar på en 
informationstext om utställningsbilderna och pratar med varandra om bilderna. En av 
oss filmar medan den andra sköter ljudet. Efter en stund byter vi arbetsuppgifter. 
Solmaz går omkring och betraktar bilderna ensam. Hon redogör känslosamt vilket 
intryck Sanna Sjöswärds bilder ger henne och om vad hon själv vill förmedla i bilderna 
från sin egen resa. Som komplettering filmar vi en sekvens när hon åker ner för 
rulltrappan och tar sedan närbilder på och gör panoreringar (kameraåkningar) i 
utställningsbilderna. Några sekvenser får vi filma om. Efter två timmar är vi nöjda med 
resultatet och avslutar med att ta en exteriör bild på Kulturhuset. 

Här följer ett citat ur Jan Volnys loggbok (2006-11-21) med reflektioner kring filmandet 
av scenen:  

Solmaz filmades ikväll på Kulturhuset. Jag var trött. Hon hade en kompis med sig. Blond, fin 
kontrast som vi borde gjort något bättre av. Svår miljö med detta utställningsljus uppifrån. 
Borde regisserat Solmaz hårdare, tagit mer bilder när det går, hittat fler bildlösningar. Idéerna 
kommer för sent ibland. Vi har helt klart material så att vi klarar oss, ska ju bara bli en kort 
övergång.   

Redigering av scenen 
Vi väljer att inleda med en exteriörbild på Kulturhuset och sedan en bild där Solmaz 
åker ner för en rulltrappa. När vi tittar igenom de filmade materialet så märker vi att 
sekvensen där Solmaz själv går runt och tittar på bilderna och fungerar bäst. Sekvensen 
ger ett mer tydligt budskap och förmedlar en starkare känsla än den scen där hennes 
kompis var med. Den senare sekvensen känns också mer tillrättalagd. Vi funderar även 
på hur mycket Solmaz ska vara i bild när hon pratar och beslutar oss för att varva 
bilderna på henne med ”inzoomade” kameraåkningar i utställningsbilderna.  

 

Tillförlitlighetsfrågor 

Examensarbetets resultat presentas i form av en film. Målsättningen har varit att göra en 
spännande och levande film och komma personerna i filmen nära. Eftersom vi valt att 
följa några elever så fann vi elevperspektivet mest intressant . Vi har med vårt filmande 
själva velat tränga in i en problematik och under resans gång hitta svar och nya vägar.  

Den optimala förutsättningen hade varit att få följa dessa elever under ett år och under 
den tiden lärt känna dem bättre. Detta hade gjort det mer självklart för dem att obesvärat 
ställa sig framför kameran. Vår förutsättning var att skapa en film på tio veckor. Med de 
förutsättningarna fann vi lämpligt att begränsa oss till ett antal fallstudier. En dokumen-
tärfilm utan elevers livsöden som betraktaren kan få en inblick i skulle vara en död 
berättelse.  

Urvalet av personerna i filmen har skett, som tidigare nämnts, utifrån att de skulle 
fungera framför kameran och att de skulle ha något intressant att berätta. Vi hoppades 
att deras praktik skulle bli intressant och mångskiftande. Att presentera ett arbete som 
dokumentärfilm ger en större trovärdighet än en text. Det som sägs och hörs i en film 
får åskådaren uppleva som det var i verkligheten. Detta till skillnad från en text som 
fungerar mer som en bearbetning av verkligheten. Vår bearbetning har skett genom 
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urvalet i materialet. För den intresserade finns originalmaterialet, ca tjugo timmars 
videoinspelningar, att tillgå.  

Målet har varit att väcka diskussion. De scener vi visat för vår klass på Lärarhögskolan, 
som består av 20 yrkeslärarstudenter med skiftande yrkesinriktningar tyder på att det 
fungerar. Samma scener har gett helt olika tolkningar vilket leder till en intressantare 
diskussion än om tolkningen varit given. Ett konkret exempel är rektorns tal till de 
elever som inte fått praktik. En del tycker att hon plattar till eleverna andra tycker 
eleverna är slappa som inte antar rektorns erbjudanden. Filmen skapas i betraktarens 
öga. Samma scener upplevs på olika sätt. I den gemensamma tolkningen och 
diskussionen skapar åskådarna sig en tillförlitligare och djupare bild av problematiken. 

 

Etiska aspekter 

Med tanke på att de elever (informanter) som deltagit i studien har blivit filmade så har 
det inte varit möjligt att skydda deras integritet. När vi under förstudien intervjuade 
elever så förklarade vi för dem att vi gjorde ett examensarbete och ville filma dem vid 
olika tillfällen inför och under APU-perioden. Eftersom samtliga elever är myndiga så 
har vi inte behövt söka tillstånd från målsman utan vi har haft muntliga avtal med 
eleverna. Detta har inneburit att vi har varit beroende av deras goda vilja att ställa upp. 
Vi har varit medvetna att den exponering det innebär att bli filmad har ställt höga krav 
på eleverna. Trots denna insikt hade vi nog inte räknat med att det skulle vara så pass 
svårt att få till de scener som presenteras i filmen. Vi har ofta reflekterat över om vi 
varit för pådrivande i vår strävan att få vårt material. Som forskare har vi haft en viss 
maktposition. I fallet Josefine och Anton, har problemet varit dubbla roller eftersom 
Magnus Rosshagen är lärare åt de båda eleverna. I detta fall har lärarens maktposition 
inte gått att bortse ifrån. I rollen som lärare är Magnus en auktoritet som betygsätter 
eleverna. I rollen som forskare är Magnus beroende av elevernas vilja till samarbete för 
att sammanställa resultatet av forskningsstudien. Vi har resonerat kring denna 
problematik och med facit i hand kanske det hade varit bättre att välja elever där 
elev/lärare problematiken inte förkommit. De elever som deltagit i studien har fått 
filmrullar, fotopapper och DVD skivor som en kompensation för att de har deltagit i 
studien. Vi har funderat om detta har upplevts som en muta eller fått eleverna att hamna 
i tacksamhetsskuld. Tanken från början var att eleverna själva skulle bidra med material 
till filmen i form av fotografiska bilder och filmade sekvenser och på så sätt fungerat 
som medforskare. Elevernas eget material hade förstås tillfört intressanta perspektiv och 
kunskaper till studien, men den tidsmässiga aspekten och elevernas eget val att inte 
medverka har inte möjliggjord detta. 

En annan etisk aspekt vi resonerat kring är på vilket sätt vi skulle presentera de färdiga 
scenerna för eleverna. Vissa känsliga frågor i en scen kanske skulle innebära att eleven 
inte tillät oss att använda scenen. Samtidigt ville vi att de skulle godkänna materialet 
och valde att i den utsträckning det gick att låta dem se och kommentera materialet 
under arbetsprocessen.  

Ett etiskt krav - som dock inte alltid kan tillgodoses - är att den som tolkas får möjlighet att ta 
del av och diskutera tolkningarna med forskaren (Gustavsson, 2003, s 73). 
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Vi upplever dock att den unika inblicken i dessa elevers situation den rörliga bilden 
erbjuder har kompenserat den etiska problematiken. Vi har ju även anpassat oss till 
elevernas kommentarer och vilja att delta.  Samtidigt är vi medvetna om att valet av 
scener och kameravinklar är subjektiva. Uppläggets innehåll styr upplevelsen och kan 
skapa en annorlunda helhetsbild av ”verkligheten”. Vår målsättning har varit att tolka 
materialet och presentera händelserna på ett ärligt sätt. Den som är intresserad har även 
möjlighet att gå in i källmaterialet, originalbanden och göra jämförelser med den klippta 
versionen. Att vi visat de färdigklippta scenerna för deltagarna i filmen och fått deras 
kommentarer ger också ökad garanti för vår tolknings trovärdighet. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien som gestaltas genom filmen. Inlednings-
vis presenterar vi de fyra eleverna som deltagit i filmen. Vi redovisar sedan kortfattat de 
scener som utgör den färdiga filmen. Slutligen analyseras transkriberade delar av 
scenerna utifrån två beskrivningskategorier.  

Presentation av eleverna 
Här följer en sammanfattande presentation av var och en av de fyra eleverna som 
medverkat i filmen. Presentationerna ligger även till grund varför vi har valt att ta med 
just dessa fyra elever.  

 

Johan Nilsson är 18 år och går sista året på Medieprogrammet inriktning Rörlig bild på 
Botkyrka Mediecenter som är en del av Tumba Gymnasium. Här gjorde Jan Volny sin 
VFU under yrkeslärarutbildningen. Vid tidpunkten för vårt första möte med rörlig bild 
klassen var det bara en vecka kvar till praktikperioden och eleverna var upptagna med 
att redigera sina musikvideor. Vi har följt Johans väg fram till praktiken på tv-
produktionsbolaget Strix. 

Solmaz Shahi, 18 år går sista året på Medieprogrammet inriktning Fotografisk bild på 
Kärrtorps gymnasium. Magnus Rosshagen träffade Solmaz hösten 2005 under sin första 
VFU och inspirerade henne att ta vara på möjligheten att resa till Iran och göra sin 
APU-utomlands. När vi under arbetet med förstudien fick höra att hon skulle resa och 
fotografera sin släkt i Iran tyckte vi det var spännande att inkludera henne i filmen. Vi 
har följt Solmaz förberedelser inför resan och tagit del av hennes tankar och känslor 
inför mötet med sina släktingar främmande kultur. Vi har även talat med henne om 
förväntningar kring mötet med arbetslivet under APU. Förutom resan gör Solmaz sin 
APU på ungdomstidningen Gringo. Vi träffade även henne efter resan och avslutad 
APU.  

Anton Lindberg är 18 år och går sista året på Mediagymnasiet inriktning Fotografisk 
bild. Anton är också elev till Magnus Rosshagen som jobbar deltid som lärare i 
Fotografisk bild vid sidan om studierna på Lärarhögskolan. Anton var en av de elever 
som frivilligt ställde upp när Magnus frågade vilka elever i hans klass ville medverka i 
studien. Vi har följt Antons åtta veckor långa APU hos fotografen Klara Granberg.  

Josefine Dermer är 18 år och går sista året på Mediagymnasiet inriktning Fotografisk 
bild. Hon är liksom Anton en av Magnus elever. Josefine hade inte haft praktik i årskurs 
2, men hoppades att inför praktiken i årskurs 3 hitta en praktikplats. I slutändan fick 
Josefine aldrig någon APU. Vi har följt henne under APU-period i årskurs 3 och  lyft 
fram några av de underliggande orsakerna till varför hon inte lyckats komma ut i 
arbetslivet. 
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Beskrivning av filmscenerna 

Här följer en sammanfattande beskrivning av de filmscener var och en av eleverna 
medverkar i samt en redogörelse för när de olika scenerna filmades. Detta ger en 
överblick över arbetsprocessen och tidsramarna. Varje enskild scen beskriver i text på 
ett övergripande plan vad åskådaren ser i filmen.   

 

Johan Nilsson  

Scen 1 (2006-10-19) Läraren Olle Eriksson informerar eleverna om att det snart är dags 
för APU och att han ska informera om vilka praktikplatser skolan kan erbjuda. Johan 
klipper färdigt en musikvideo med några klasskamrater och berättar sedan om sina 
tankar och känslor inför mötet med arbetslivet under APU. Han har fortfarande inte fått 
någon praktikplats, men förväntningarna är stora. Han hoppas att APU ska vara en 
möjlighet att få in en fot i arbetslivet och möjligheten att få komma ut i arbetslivet är en 
av anledningarna till varför han valt Medieprogrammet.  

Scen 2 (2006-11-07) Johan reser med tvärbanan från Liljeholmen. Han ska till TV- 
produktionsbolaget Strix på intervju. Johan är nervös och förväntansfull när han kliver 
in genom dörren till entrén på Strix. Efter intervjun träffar vi honom på perrongen i 
Sickla. Han är lättad och berättar om intervjun som gått bra. Om några dagar ska han få 
besked om han får göra sin APU på Strix.  

Scen 3 (2006-11- 22) Johan har börjat sin praktik på Strix. Han loggar band och berättar 
om hur han trivs på arbetsplatsen. Hans klasskompis Linus har också fått APU-plats på 
Strix och de träffas och äter lunch tillsammans. Vi får träffa Rebecka som tidigare gick 
på Botkyrka Mediecenter fick jobb på Strix efter sin APU. Hon berättar om vilka frågor 
de ställde till Johan under intervjun och vilka krav som ställs på en praktikant. Johan 
berättar om intervjun och sina framtidsdrömmar.  

Scen 4 (2006-12-20) En tidig mörk vintermorgon veckan innan jul får vi följa Johan när 
han gör i ordning sin matlåda och tar bussen för att åka till APU-platsen. Johan är trött 
på morgonen, men glad över att han fått förlängd praktik på Strix.  

 

Solmaz Shahi  

Scen 1 (2006-10-10) Solmaz pratar med några kompisar på skolgården framför 
Kärrtorps Gymnasium. Hon fotar sedan sina kompisar i studion och berättar sedan om 
sin resa till Iran och hur det kommer att vara att som kvinna fotografera där. Hon 
berättar att hon hellre fotar dokumentärt än i studion. Hon reflekterar även kring APU 
och svårigheten att hitta en praktikplats och berättar hur hon fick sin plats på tidningen 
Gringo. Hon står tillsammans med sina kompisar högts upp och blickar ner i skolans 
imponerande ljusgång innan kameran lämnar henne.  

Scen 2 (2006-11-21) Scenen inleder med en exteriör bild på Kulturhuset. Solmaz går 
runt och tittar på fotografen Sanna Sjöswärds utställning ”Rötter” och berättar om sin 
kommande resa till Iran där hon vill dokumentera sina släktingars vardag. Hon talar 
också om Sannas bilder och vilka av utställningsbilderna som berör henne mest.   
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Scen 3 (2007-03-17) Solmaz går mot skolan och fortsätter sedan genom skolans 
korridorer. Hon sitter sedan vid sin dator och redigerar bilder från resan till Iran. Vi får 
se bilder av hennes morfars taxibil, kusinen Aylin och fastern med två döttrar. Solmaz 
summerar sina intryck och pratar om framtida yrkesval.  

 

Anton Lidberg   

Scen 1 (2006-10-20) Anton intervjuas på Mediagymnasiet. Han presenterar sig själv 
och berättar om sin APU-period i årskurs 2 medan han tittar på en kamera. Anton går ut 
från Mediagymnasiet och fortsätter att gå igenom en tunnel mot bussen. Han berättar att 
det var lättare att ringa söka APU i årskurs 3.  

Scen 2 (2006-11-15) Anton visar runt i fotostudion där han gör sin praktik och berättar 
om sina första dagar hos fotograferna Klara Granberg och Tobias ”Knotan” Arnelöv. 
Antons handledare Klara berättar sedan under en kafferast om hur det är att ta emot 
praktikanter från gymnasiet. Anton berättar om sina förkunskaper och skillnaden mellan 
skolan och arbetslivets värld.  

Scen 3 (2006-12-20) Anton har sin sista dag på APU hos fotograf Klara Granberg. Han 
hjälper till vid en fotografering av kläder och accessoarer i studion. När han lämnar 
fotostudion summerar han hur APU-perioden har varit. När han promenerar längs med 
gatorna i Birkastan funderar han på vad han ska hitta på under jullovet.  

 

Josefine Dermer  

Scen 1 (2006-10-20) Josefine sitter på tunnelbanan och berättar att hon inte fick någon 
praktik i årskurs 2. Bilden övergår sedan till en intervjusituation på Mediagymnasiet. 
där hon berättar om förhoppningar att hon ska lyckas få en praktikplats i årskurs tre. 
Josefine berättar även att hon ska till skolan på måndag och få information om APU.  

Scen 2 (2006-10-23) Josefine sitter i en föreläsningssal på Mediagymnasiet tillsammans 
med ett trettiotal andra elever. Rektorn, Barbro Eriksson, håller informationsmöte för de 
elever som inte fått APU. Rektorn pratar om APU som en del av Medieprogrammet och 
om Skolverkets bestämmelser. Hon erbjuder också ett par konkreta uppdrag till elever 
inom foto och grafisk design. Josefine och de andra sitter tysta och passiva.  

Scen 3 (2006-11-15) Josefine befinner sig i Rågsved. Hon tar bilder till sitt 
projektarbete om ”punkens rötter” och säger att hon nästan gett upp hoppet om att få en 
praktikplats. Hon har sitt projektarbete att jobba med i alla fall. Kameran förflyttar sig 
sedan till Högdalen där Josefine tar bilder av lägenheten på Skebokvarnsvägen där 
Joakim Thåström bodde. Hon berättar som sitt projektarbete.  

Scen 4 (2006-12-22) Det är sista dagen på praktikperioden. Josefine är hemma i 
Henriksdal området där hon bor och berättar att det inte var någon idé att hitta en APU-
plats till slut. Hon säger att hon tycker det är meningslöst med APU eftersom den tar 
viktig tid från skolan. Hon berättar sedan om vad hon gjort under den åtta veckor långa 
praktikperioden och om sitt projektarbete. 
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Resultatdiskussion 
I denna resultatdiskussion har vi analyserat materialet och valt ut relevanta uttalanden 
kring APU där eleverna själva beskriver sina förväntningar, känslor och tankar. Utifrån 
dessa för vi en diskussion. De transkriberade delarna är markerade kursivt och kan även 
kopplas till de scener som beskrivs. 

Känslor inför APU 

De fyra eleverna är mer eller mindre nervösa inför mötet med arbetslivet under APU. 
Eleverna befinner sig i gränslandet mellan ungdom och vuxenliv, klivet in i 
vuxenvärlden är både spännande och skrämmande. 
 

Det är som sagt mycket blandade känslor. Nervöst för man ska ut till ett helt nytt ställe. Man 
ska till och med jobba, det är ju inte som i skolan. Jag kan ju bara sluta gymnasiet när jag vill. 
Det känns som det är mer ansvar på ett jobb. Det är som att vara anställd liksom och då har 
jag ett ansvar för arbetsgivaren och jag har ett ansvar för skolan liksom att göra bra ifrån mej 
(Johan scen 1, fallstudie 1). 

 
APU kan också vara en möjlighet att göra något ”på riktigt”, känna sig behövd och 
bidra till att stärka självständigheten. Eleven ser möjligheten att försörja sig själv och bli 
vuxen. I filmen kan vi se en förväntan hos samtliga elever inför den kommande APU 
perioden. Johan talar om sin ansvarskänsla inför arbetsgivaren och inför sin skola.  
Solmaz är fokuserad på sin resa till Iran, men känner viss oro om hon ska trivas på 
tidningen Gringo där hon ska göra större delen av sin APU.  
 

Jag bestämde mig för att söka till olika tidningar som var intresserade av det jag skulle göra, 
åka till Iran. Jag trodde verkligen inte att jag skulle få praktikplats på Gringo, eftersom det är 
en så jättepopulär tidning. Jag tänkte att det skulle vara ganska svårt men det var 
förvånansvärt lätt. Men det är nervöst också om man trivs på arbetsplatsen eller inte (Solmaz 
scen 1, fallstudie 2).  

 
Josefine hoppas att hon ska komma ut på APU i årskurs 3. 
 

Det var ju tråkigt när alla andra hade praktik, man vill ju testa på det själv, men det är svårt 
att få plats. Fast det kanske tar några veckor till, jag kanske får lite mindre praktik än de 
andra, det är i alla fall något bättre än inget. På måndag ska jag hit igen och få lite info om 
hur jag ska söka och så (Josefine scen 1, fallstudie 4) 

 

Tankar kring att inte komma ut på APU 
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När vi började filma trodde vi att det skulle ordna sig med APU även för Josefine. Vi 
försökte hjälpa henne att få APU på en musiktidning, vilket var hennes eget önskemål. 
Magnus ringde runt till några fotografer i musikbranschen. En ung kvinnlig 
rockfotograf svarade att hon gärna ville ta emot Josefine. Vid tillfället var det fem 
veckor kvar på APU-perioden. Josefine hörde aldrig av sig trots att det var en APU-
plats som borde intressera henne. I rapporter, utvärderingar och debattinlägg kring 
APU, som vi tidigare nämnt kommer sällan elevperspektivet fram. Fallet Josefine visar 
tydligt att vissa elever trots stöd från skolan inte vill ut på APU. Josefin ägnar tiden åt 
att läsa upp betyg och göra prövningar i olika ämnen och åt att jobba med sitt 
projektarbete. Josefine säger i filmens slutscen:  
 

”Det var ingen idé och fixa praktik när det bara var någon vecka kvar jag kunde lika gärna 
jobba med projektarbete. Jag tycker det är meningslöst med praktik, man missar ju saker i 
skolan som man behöver göra” (Josefine, scen 4). 

 
Trots att Josefine inte fick någon APU, ser hon det inte som ett misslyckande, hennes 
medverkan i filmen är ett bevis på detta. Kanske ser hon APU-perioden som en 
nödvändig vila bort från skolans och arbetslivets krav. För vår film blev hon en 
nyckelperson i vår strävan att problematisera och hitta olika aspekter på 
forskningsfrågan.  
 

Tankar kring att växa i en framtida yrkesroll 

 
De tre elever som var ute på APU utvecklades både som personer och kunskapsmässigt 
inom yrkesområdet genom mötet med arbetslivet. Här fyller filmens tidsperspektiv en 
viktig funktion när det gäller att förmedla denna utveckling. 
Anton har mognat under sin APU och utvecklas i sin yrkesroll.  
 

Nu så i trean var det inga problem att ringa liksom man förstod ju att förr eller senare så 
måste man börja klara det här och växa upp lite (Anton scen 1, fallstudie 3). 

 
För Solmaz blev inte syftet med resan till Iran det som hon tänkt från början. Samtidigt 
gav resan henne viktiga insikter om sin egen framtida yrkesroll och praktiken på Gringo 
har lett till framtida jobbmöjligheter på företaget.  
 

Nu är foto mer intressant när jag testat att fota i Iran, men jag har aldrig tänkt att det är något 
jag ska satsa helhjärtat på efter gymnasiet. Jag vill volontärarbeta kanske som sjuksköterska 
eller barnmorska för det har jag också alltid varit intresserad av och då kan jag ha 
fotograferandet vid sidan om. I skolan så lär man sig under en lektion. Det här och det här vi 
går igenom, medan här så är det liksom nu jobbar vi och du lär dej något medan du jobbar 
(Anton scen 2). 
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Sammanfattning 
 
Vi anser vi att APU spelar en viktig roll för eleverna på Medieprogrammet. Ute i 
arbetslivet så lär sig eleverna andra saker än i skolan.  

 

En bra APU plats och en engagerad handledare kan leda till ett framtida jobb i 
branschen eller motivera eleven till vidare studier inom Media. För att så många elever 
som möjligt ska komma ut på en för yrket relevant APU krävs engagemang och en vilja 
från både bransch, skola och framförallt eleverna själva. En viktig slutsats vi kommit 
fram till är att den enskilde elevens motivation och det stöd skolan erbjuder spelar en 
betydande roll för ett framgångsrikt samarbete med arbetslivet. Vår studie har 
genomförts i Stockholm där representationen av Medieföretag är hög, ute i landet är 
förutsättningarna att hitta relevanta APU platser mer begränsande. Denna reflektion är 
förstås viktig att göra i sammanhanget. Slutligen kan vi nog hålla med LO (2006) om att 
en råder en överdimensionering av antalet elever på Medieprogrammet i förhållande till 
vad som efterfrågas i branschen. En annan problembild enligt lärare och studie- och 
yrkesvägledare och skolledare (som vi även nämner i inledningen) är att fler 
omotiverade elever söker till Medieprogrammet nu än tidigare år. Orsaken är att det 
varit förhållandevis lätt att komma in på programmet och det inte alltid är elevers 
förstahandsval. Detta påverkar förstås även elevernas motivation när det gäller att 
komma ut APU. Om intresse för Media saknas så är motivationen att komma ut på 
arbetsplatser i branschen begränsad.   

Den senaste intagningsstatistiken från de niondeklassare som valt gymnasieutbildning 
för hösten 2007 visar att de tidigare så starka söktrycket till Medieutbildningarna 
minskat rejält i år (Delling, 2007). En nedskärning av antalet platser på landets 
Mediegymnasieutbildningar kan enligt vår åsikt bidra till att höja kvalitén på 
programmet och öka tillgången på meningsfulla APU platser. Trots svårigheten för 
många elever att få ett yrke i branschen efter avslutat gymnasieutbildning så anser vi att 
Medieprogrammet som yrkesförberedande bör finnas kvar. Medieprogrammet är ett bra 
alternativ för mindre studiemotiverade elever och de elever som har den motivation som 
krävs för att satsa på en framtid inom Mediebranschen. Vad det gäller APU så tror vi att 
en större flexibilitet vore önskvärt. Det finns och kommer alltid att finnas elever som av 
olika anledningar inte vill ut i arbetslivet. Detta har vår studie också visat. Dessa elever 
bör erbjudas alternativa lösningar för att deras APU-period ska bli meningsfull.  
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Reflektion över arbetsprocessen  
Att både göra en dokumentärfilm och en vetenskaplig text på tio veckor har inneburit 
hårt arbete. Som vi nämnde i inledningen var inte arbetsformen helt klar från början och 
vi har själva fått hitta en struktur och balans mellan produkten (filmen) och texten. Vår 
målsättning har hela tiden varit att göra en fungerande dokumentärfilm och skriva en 
kompletterande text. Den ram vi fick presenterad från början var att produkten (filmen) 
skulle motsvara ungefär 80 % av arbetet. Således skulle den skrivna delen motsvara 20 
%. Vi har fått lägga ner mer tid på den textbaserade delen än vi trodde från början. Detta 
beror delvis på att vi brutit ny mark. På Lärarhögskolan har det inte funnits några 
inarbetade rutiner för bedömning och upplägg av ett examensarbete som presenteras i 
visuell form. 

Utifrån vår egen yrkeserfarenhet inom foto och film är vi övertygade om att en film ger 
andra dimensioner än en text. Det blir en annorlunda upplevelse när man följer eleverna 
i en film än om man bara hade läst transkriberade citat. Även om filmen är en subjektiv 
version av det sedda och upplevda så är det en berättelse utifrån elevens verklighet. Vi 
har också varit helt beroende utav elevernas vilja till samarbete för att skapa de scener 
filmen utgör. Ett visst bortfall har skett på vägen och vi är medvetna om att den rörliga 
bilden exponerar eleverna på ett annat sätt än en text där de kan förbli anonyma. Från 
början ville vi att eleverna skulle medverka med sina egna bilder och filmade material 
och på så sätt fungera som medforskare. Detta har dock inte varit möjligt på grund av 
tidsbrist och ett svagt intresse från eleverna själva.  

 

Elevernas egna reflektioner 
Här följer några kommentarer från av eleverna själva efter att de fått se de scener där de 
deltagit. Vår målsättning är att hitta ett tillfälle där vi kan samla eleverna för en 
diskussion kring filmen, gärna tillsammans med företrädare från bransch och skola. 
Målsättningen är också att var och en av eleverna ska få se filmen i sin helhet. Hittills 
har bara Johan och Anton sett filmen i sin helhet. Solmaz och Josefine har bara sett de 
scener där de själva deltar, vilket framgår av kommentarerna nedan. Filmen har även 
visat för elever i årskurs två på Mediagymnasiet i samband med att de skulle ut på sin 
första APU-period. De samlade reaktionerna bland eleverna var att filmen gav en bra 
och realistisk inblick i den arbetsplatsförlagda utbildningen på Medieprogrammet. Vissa 
av eleverna tyckte att APU framställdes för negativt och att vi inte borde haft med en 
elev som inte fick APU.   
 
Johan Nilsson:  

Jag reagerade på hur jag själv såg ut i filmen. Stil, rörelser, tix och rösten. Jag är inte van att 
se och höra mig själv och det känns lite jobbigt. Det är ju många etablerade skådisar som 
tycker likadant och klarar inte att se de filmer de är med i. Själv fick jag besked om att jag 
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kunde söka praktik på Strix i sista sekunden. Jag gillade scenen med Linus och Rebecca på 
Strix bäst, fast jag vet inte riktigt varför. Jag tycker det är bra att filmen också tar upp 
svårigheterna med att få praktik. Det skulle vara intressant om vi hade fått se en liknande film 
på skolan innan vår APU 

 
Solmaz Shahi:  

I den första scenen i studion säger jag: Det är typ bara tre stycken som har praktik i vår klass, 
det är jättedåligt. Några veckor innan praktiken hade nästan alla praktik och nu tror jag att 
alla har det. Så det jag säger stämmer inte längre. Vore bra om man kunde ta bort den lilla 
biten. 

 
Anton Lindberg:  

Det var bra filmat och klippt, men musiken gillade jag inte riktigt. Jag tyckte kanske att ni 
borde haft med min handledare lite mer, hon sa många bra saker. För mej skulle det vara 
helt okej att visa filmen för min klass här på skolan. Blandningen av elever ger en bra bild av 
vilka olika APU-platser som förekommer. Tjejen som reste till Iran sa hade många intressanta 
tankar.  

 
Josefine Dermer:  

 Det var roligt att se sig själv. Särskilt scenen från Skebokvarnsvägen gillade jag. Jag vet inte 
om jag skulle vilja att ni visade scenerna för min klass här på skolan, känns lite pinsamt att se 
sig själv prata i bild. Jag måste tänka på saken.  

 

Nya frågor/ vidare forskning 
Vi anser att elevperspektivet sällan lyfts fram när APU på Mediaprogrammet utvärderas 
och debatteras. I vårt examensarbete har vi kommit fram till flera frågor som skulle vara 
intressanta att forska vidare på. Att studera de underliggande orsakerna till varför en 
elev inte vill ut på APU vore ett intressant forskningsområde. Den roll skolan och 
läraren fyller i ett framgångsrikt samarbete mellan skolan och arbetslivet vore också 
intressant att studera vidare. Även geografiska skillnader mellan stad och landsbygd vad 
det gäller tillgång på APU-platser vore ett intressant fördjupningsområde, 
könsperspektivet vore ett annat. Är det lättare för killar än tjejer att möta arbetslivets 
krav och förväntningar under APU? I vår egen studie såg vi den tendensen.  
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