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Sammanfattning 
 
 
En försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning pågår 2008-2011 för att skapa 
erfarenheter inför den gymnasiereform som planeras att genomföras till hösten 2011.  
 
Syftet med denna undersökning är att se vilka möjligheter till lärande, förbättrade studieresultat 
och otraditionella yrkesval som finns i en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 
genom att beskriva och förstå de upplevelser av lärande, socialisation och genusmönster som 
elever, handledare och lärare har vid denna utbildning.  
 
Undersökningen är att betrakta som en fallstudie då det handlar om en lokal variant av 
försöksverksamhet vid en skola. Studien genomförs med enkät där 17 elever, 10 handledare och 
7 lärare som är involverade i verksamheten svarade.  
 
Resultaten visar att både elever, handledare och lärare upplever att undervisning och 
handledning sker genom uppgifter som ger balans mellan rutin och problemlösning. De 
upplever även att det råder interaktion mellan undervisning och praktik och att undervisningen 
utgör en del av produktionen.  
Enligt elever, handledare och lärare kännetecknas verksamheten av elevernas delaktighet i 
arbetsgemenskapen och förväntan på eleverna som yrkesverksamma där metoder som är unika 
för inlärningssituationen utnyttjas. Enligt enkätsvaren från både elever, handledare och lärare 
upplevs de arbetsplatsförlagda uppgifterna öka motivation och de upplevs minska risken för att 
eleverna ska få en praktikchock när de lämnar utbildningen och går ut i arbetslivet . 
Resultaten visar att elever och handledare upplever att socialisationsprocessen, ”fostran”, är 
kopplad till utbildningens praktiska mål vilket i sin tur delvis kan förklara varför elever, 
handledare och lärare upplever att studieformen leder till ökade möjligheter för eleverna att 
slutföra sina studier. 
Enligt flertalet elever, handledare och lärare upplevs studieformen ge ökade möjligheter för 
både flickor och pojkar till otraditionella val av gymnasieutbildning.  
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Inledning 

Lärling är ett samlingsnamn för många olika utbildningsformer som har det gemensamt att man 
lär sig ett yrke på en arbetsplats genom att arbeta tillsammans med någon tidigare yrkesutbildad. 
Utbildningen kan numera finnas i olika varianter. Den kan vara ett rent anställningsförhållande, 
den kan vara en kombination av anställning och gymnasieutbildning och den kan också vara en 
gymnasieutbildning med enbart elevstatus och skolan som huvudman.  
    Våren 2007 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning till hösten 2008 som skulle kunna ligga till grund för planerna på en 
lärlingsutbildning som är en planerad del av gymnasiereformen som skall sjösättas hösten 2011. 
Motiven till gymnasial lärlingsutbildning presenterade utbildningsdepartementet i ett 
pressmeddelande 13 april 2007: Alla vill inte bli akademiker men ändå ha en kvalitativ 
utbildning, vi bör liksom många andra länder matcha ungdomar ut i arbetslivet och till sist 
genom att arbetsplatsförlägga stor del av utbildningen så garanteras moderna yrkeskunskaper. 
     Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper (Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 
94). Vilka förutsättningar för lärande som leder till kunskap har den arbetsplatsförlagda delen av 
en lärlingsutbildning? Gymnasial lärlingsutbildning, om den utformas rätt, har möjligheten att 
ge varje elev stimulerande växelverkan mellan yttre och inre aktivitet och har en unik möjlighet 
att skapa en relation mellan handledare och elev som oftare än någon vanlig skolform skulle 
kunna placera eleven i den för utbildning så fruktbara proximala utvecklingszonen (Jernström 
2002, Strandberg 2006). Men att möjligheter till lärande finns är inte detsamma som att lärande 
uppstår eller att det planerade lärandet genomförs. Att undersöka lärandets olika former i den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är av yttersta vikt för att kunna planera ”rätt” inför ett 
permanentande av studieformen 2011. Med lärande menas i detta sammanhang ”relativt 
varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning” (Ellström 1996).  
    I Lpf 94 så poängteras vikten av en likvärdig utbildning. Detta innebär bl. a att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Gymnasieskolan 
brottas med stora problem med avhopp och sämre möjligheter för elever som inte kommer från 
hem med teoretisk studietradition att genomföra sina studier med högre betygsnivåer (Helldin 
2002). Kan en lärlingsutbildning vara ett alternativ som ökar möjligheten för vissa elevgrupper 
att förvärva både högskolebehörighet med bra betyg och en yrkeskompetens som inte innebär 
risker för praktikchock? Socialisation är i denna uppsats att likna vid den ”fostran” som formar 
elevens personlighet och yrkesidentitet genom införlivande av de vedertagna beteendemönster, 
normer regler och värden som arbetsplatsen ger eleven (NE).      
     Avsnittet om likvärdig utbildning i Lpf 94 har även ett genusperspektiv som kommer till 
följande uttryck: Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Begreppet lärling ger nog för många associationer till manliga 
hantverksyrken. Vad händer i ett genusperspektiv när vi erbjuder ett brett spektra av 
yrkesutbildningar i lärlingsform till våra gymnasieungdomar? Kommer nuvarande ordning av 
manliga respektive kvinnliga yrkesval förändras? Eller kanske studieformen än mer cementerar 
en traditionell syn på manligt och kvinnligt? I uppsatsen används begreppet genusmönster för 



 

 2

att ringa i de faktorer som påverkar vilka yrken män och kvinnor väljer och vad för olika 
arbetsuppgifter män och kvinnor utför i arbetslivet (Connell 2002). 
    Min uppfattning är att försöksverksamheten gymnasial lärlingsutbildning är spännande i ett 
pedagogiskt perspektiv på flera sätt. Den kombinerar den kanske äldsta av studieformer för 
yrkesutbildning med nya moderna tankar kring pedagogik och arbetsliv för att få fram en 
alternativ studieform för framtidens gymnasiala yrkesutbildningar. Kanske är det så att 
lärlingsutbildning med sitt stora mått av individualisering och arbetsplatsförlagt lärande är den 
variant av specialpedagogik som bäst kan möta det förändringsbehov som yrkesutbildning i 
framtidens gymnasieskola så väl behöver (Helldin 2002) för att lyfta fler ungdomar till fullgjord 
gymnasieutbildning och anställningsbarhet.        

Bakgrund 

Lärlingsutbildning i ett historiskt perspektiv 
Lärlingsutbildning har i ett längre historiskt perspektiv varit grundformen för all praktisk 
yrkesutbildning. I samband med det moderna samhällets framväxt under 1800-1900-talen så 
utvecklade olika länder i Europa olika traditioner. Denna historik berör enbart situationen i 
Sverige. 
    Under perioden fram till skråväsendets avskaffande år 1846 så vara enda möjliga 
utbildningsvägen inom hantverksyrken att börja som lärling hos en mäster vilken tillhörde ett 
skrå som både fungerade som branschorganisation och fackförening. Skrået hade monopol på 
yrkesutövningen i städerna. Vid en ålder av 14 kunde pojkar, endast pojkar, börja sin utbildning 
hos en mäster mot en ringa eller ingen ersättning. Varje skrå hade sin förordning som reglerade 
innehåll och utbildningens längd, vanligtvis mellan 3-5 år. 
    Efter avlagt gesällprov vid lärotidens slut så övergick lärlingen till att vara gesäll. Provet som 
fyllde funktionen av examination var praktiskt och krävde att flera av varandra oberoende 
mästare granskade och bedömde arbetsinsatsen. Det godkända provet resulterade i ett 
gesällbrev. För att själv kunna utöva yrket i egen praktik, med egna anställda lärlingar och 
gesäller, var gesällen tvungen att avlägga mästarprov. Kravet på mästarprov för att starta egen 
verksamhet försvann då näringsfrihetsförordningen blev en realitet år 1864. Modellen med 
lärling, gesäll och mästare fortsatte dock att leva kvar inom många hantverksyrken fram till 
nutid. 
    På 1920-talet inrättades lärlingsskolor som gav en basal yrkesteori på fritiden, kvällar och 
helger, för dem som hade fast anställning på ett företag. Denna modell lockade aldrig större elev 
grupper vilken kan förklaras med frånvaro av skolplikt för lärlingar och ett svagt intresse från 
staten.  
    Saltsjöbadsandan kom under 1930-talet och framåt att prägla även utvecklingen av 
lärlingsutbildning. Resultatet blev en kollektivavtalsreglerad lärlingsutbildning som inte heller 
den kom att locka några större elevkullar. Det allmänna utbildningssystemet hade nu börjat 
byggas ut i större omfattning vilket gjorden att företagens ansvar för utbildning av yrkesarbetare 
kom att minska drastiskt. Endast mer snäva hantverksyrken där maskiner och rationaliseringar 
ej slog igenom kom att fortsätta behålla lärling som utbildningsväg. 
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    När de tvååriga yrkeslinjerna blev verklighet på 1970-talet så byggde de på att arbetslivet tog 
emot studenterna efter färdig skola i lärlingsform. Dessa lärlingsavtal kom att betecknas 
färdigutbildningsavtal. Ett visst stöd från samhället till ”klassisk” lärlingsutbildning fanns under 
denna tid. Staten såg till att ge bidrag till strax över 2000 platser inom frisör, snickeri och bygg. 
Platserna var oerhört eftersökta och politikerna motionerade idogt i riksdagen för en utbyggnad 
men i praktiken skedde det motsatta, platserna minskade. 
    Vid mitten av 1980-talet så kom den första försöksverksamheten med gymnasial 
lärlingsutbildning. Formen skulle vara traditionell men huvudmannaskapet skulle delas mellan 
skola och företag. Antagningskravet var genomförd grundskola. Skolan ansvarade för delar av 
yrkesteorin samt svenska, engelska, matematik och lite arbetslivs- och samhällsorientering. 
Eleven var anställd av företaget och företaget erhöll statsbidrag för varje lärlingsplats. Ungefär 
3000 personer fick möjlighet att ta del av denna utbildningsform under 1980-talet varav 2/3 
kom att få utbildningsbevis från byggsektorn. 
     När gymnasieskolan under 1990-talet kom att bli i programform så hamnade 
lärlingsutbildning på det Individuella programmet (IV). Företag och skola delade 
huvudmannaskap och eleven kunde i den skolförlagda delen läsa samtliga kärnämnen, detta var 
dock inget krav. Lärlingsutbildning inom IV har inte fått något genomslag, 39 lärlingar totalt 
1996, vilket kan förklaras med att det inte gått att söka och ej heller uppburit några former av 
statsbidrag för att underlätta genomförandet ute på företagen. 
     1997-2000 så gjordes en ny variant av försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Efter halva 
utbildningstiden skulle eleven erbjudas möjlighet till fortsatta studier med större andel 
arbetsplatsförlagd tid, 1/3 av totala utbildningstiden. Skola, arbetsplats och elev skulle 
tillsammans upprätta ett lärlingskontrakt. Programråd med deltagare från både skola, 
arbetsgivare och fack skulle ta ansvar för utformning av den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen. Statsbidrag med 1500 kr per elev beslutades men detta verkar inte påverkat antalet 
utbildningsplatser i någon större omfattning. 308 gymnasiala lärlingar fanns på våren 2000. 
    År 2000 såg en ny försöksverksamhet dagens ljus. Den kom att benämnas Lärande i 
arbetslivet (LIA). Ungefär en 1/3 av utbildningstiden skulle vara arbetsplatsförlagd och denna 
arbetsplatsförlagda del fick en särskild kursplan på 700 poäng (30 veckor). Huvudman var 
också här skolan och kraven på programråd och lärlingskontrakt fanns kvar. Till denna 
försöksverksamhet höjdes statsbidragen till 15000 kr per elev. Ej heller LIA fick något större 
genomslag. Endast 475 platser har blivit verklighet efter år 2003.  
    Försöket med LIA låg till grund för utformandet av en ny modern lärlingsutbildning som 
skulle sjösättas i och med den planerade gymnasiereformen år 2007 (Gy 07). Denna reform blev 
aldrig verklighet då utbildningsministern valde att skjuta upp reformen till 2011 med en ny 
utredning som grund. Tankarna kring gymnasial lärlingsutbildning från Gy 07 kom dock till 
nytta i den försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning som startat hösten 2008. 
Utformningen av denna försöksverksamhet redogörs för i nästa kapitel (Olofsson & Wadensjö 
2006, Ferm 2008).    
 



 

 4

Försöksverksamhet gymnasial 
lärlingsutbildning start 2008 

Förordningen om försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning 

När nuvarande regering tillsatte gymnasieutredningen med tydliga direktiv att lärlingsutbildning 
där skall vara en av beståndsdelarna i en framtida gymnasieskola så ansåg man samtidigt att det 
fanns skäl att införa en försöksverksamhet för att vinna erfarenheter inför ett permanentande. 
För att regeringen skulle kunna utfärda en ny förordning om försöksverksamhet gymnasial 
lärlingsutbildning blev riksdagen tvungen att på regeringens förslag besluta om ändring i 
skollagen. Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 
utfärdades den 13:e december 2007. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under 
tiden 1:a juli 2008 – 30:e juni 2011. 
     Förordningen gör det möjligt att förena anställning med studier mot yrke men även att 
genomföra studier på arbetsplats utan att anställningsförhållande finns. För att kunna genomgå 
lärlingsutbildning måste eleven först ha blivit antagen till ett nationellt eller specialutformat 
program med yrkesämnen. Det är skolverket (tidigare myndigheten för skolutveckling) som 
efter ansökan avgör vilka skolor och antalet platser som får deltaga i försöksverksamheten. Det 
utgår statsbidrag med 25 tkr per elev och läsår. 
    Syftet med lärlingsutbildningen är ”att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad 
arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få 
fördjupade kunskaper inom yrkesområdet” (Förordning 2007:1349). 
    Utbildningen skall som vanligt nationellt program totalt omfatta 2500 poäng. Eleven kan 
välja att läsa mindre andel kärnämnen än vid nationellt program. Obligatoriskt är 500 p 
bestående av kurserna Sv A, En A, Ma A, Re A samt ämnena Idh, Sh och Hi med 50 poäng 
vardera enligt särskilda kursplaner för just försöksverksamheten. Eleven har rätt att utöka 
kärnämnesstudierna till att totalt omfatta 800 poäng och därmed få möjlighet till allmän 
högskolebehörighet. Det omfattar kurserna Sv B, Nk, Est samt att man byter ut Idh och Sh ovan 
till ordinarie kärnämneskurser vid nationellt program. Den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen skall minst omfatta 1250 poäng och kan utgöras av en för försöksverksamheten 
särskilt utformad kursplan (arbetsplatsförlagt lärande inom lärlingsförsöket ALF 1201) eller 
kursplaner från yrkesutbildningar vid nationellt program. 
    Alla skolor som deltar i försöksverksamheten måste upprätta ett eller flera lärlingsråd. Det är 
fullt möjligt att låta fler program och inriktningar ha ett gemensamt lärlingsråd. Rådet skall 
innefatta representanter för arbetstagare, arbetsgivare, lärare och elever. Även annan 
skolpersonal och andra intressenter från arbetslivet är välkomna. Lärlingsrådet skall bl. a föreslå 
lämpliga arbetsplatser, medverka till att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv samt se 
till att det arbetsplatsförlagda lärandet håller hög kvalité. Rådet skall även hjälpa till med att 
ordna lärlingsplatser, utforma förslag till avtal, säkerställa att arbetsplatserna har kompetenta 
handledare som tar emot eleverna och vara med och bedöma om den arbetsplatsförlagda delen 
av utbildningen motsvarar kraven i läroplan och kursplaner. 
    Handledaren är att betrakta som nyckelperson i utbildningen och som sådan får ”bara den 
anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och även i övrigt bedöms 
som lämplig” (Förordning 2007:1349). 
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    Avtal skall upprättas som reglerar de åtaganden som gäller mellan skola och arbetsplats för 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Utbildningskontrakt skall finnas för varje elev i 
försöksverksamheten. Av detta kontrakt skall framgå vilka delar av utbildningen som skall 
genomföras på arbetsplatsen och hur omfattande dessa delar skall vara. Det skall även framgå 
vilka lärare och vilka handledare som ansvarar för varje del av den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen. 
    De skolor som deltar i försöksverksamheten är förbundna att aktivt delta i olika uppföljningar 
och utvärderingar som kontinuerligt kommer att ske under perioden med försöksverksamhet 
gymnasial lärlingsutbildning (Förordning 2007:1349).        
 

Lokal variant undersökt skola 

Skolan som är föremål för denna undersökning är organiserad i sex olika rektorsområden. Fyra 
av dessa erbjuder yrkesprogram av skiftande karaktär. Under nuvarande läsår deltar alla fyra 
rektorsområden i större eller mindre omfattning i försöksverksamheten med gymnasial 
lärlingsutbildning. Sex olika program har lärlingsutbildning som möjliga val läsåret 08-09; 
bygg-, handels-, hantverks-, hotell & restaurang, industri och medieprogrammet. 
    Alla elever som deltar i försöksverksamheten tillhör ett och samma rektorsområde. Vid det 
rektorsområdet har ett s.k. lärlingscenter bildats för att genomföra elevernas skolförlagda 
kärnämnesstudier. Det rektorsområdet har även ansvar för elevvården. Eleverna i år 1, vilka är 
de elever som deltar i undersökningen, bildar en undervisningsgrupp. De två kärnämneslärare 
som ansvarar för elevernas huvudsakliga kärnämnesstudier detta år är också mentorer 
tillsammans med någon av yrkeslärarna. Varje elev har med denna organisation en mentor för 
skolförlagd del och en mentor för yrkesundervisningen som till övervägande del är 
arbetsplatsförlagd.  
    Alla delar av karaktärsämnesstudierna (yrkesämnen) ansvarar det rektorsområde för som har 
reguljärt nationellt program. Ansvarig person för detta är den yrkeslärare från respektive 
rektorsområde som är mentor för eleven. Yrkesläraren ansvarar för att planera och följa upp 
både skolförlagd och arbetspaltsförlags karaktärsämnesundervisning. Detta sker formellt genom 
att yrkeslärare, elev och ansvarig handledare på företaget tillsammans upprättar ett 
utbildningskontrakt. Yrkesläraren ansvarar även i huvudsak för kontinuerlig fortbildning av 
handledarna ute på företagen. 
    Eleverna är tre dagar i veckan på arbetsplatsen. Yrkesläraren håller kontakt med sina elever 
genom arbetsplatsbesök eller telefonsamtal varje vecka. Vid behov kallar yrkesläraren in eleven 
till skolan för yrkesteori eller viss praktisk grundutbildning. För att säkra innehåll mot mål i 
läroplan och kursplaner så genomför yrkeslärarna kontinuerligt s.k. trepartssamtal (elev, 
handledare och yrkeslärare) för att stämma av lärande och arbetsinsats mot 
utbildningskontraktet, mål och betygskriterier. Yrkesläraren ansvarar i samråd med handledaren 
för betygssättning av karaktärsämnen vid den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.  
    Två dagar i veckan befinner sig eleverna på lärlingscentret för att genomföra i huvudsak 
kärnämnesstudier men även en del programövergripande karaktärsämnesstudier, t ex arbetsmiljö 
& säkerhet. Första året läser alla elever samma kurser oavsett program eller planerad nivå av 
kärnämnesstudier (500-800 poäng). Valet av nivå på kärnämnesstudier är medvetet förlagt till år 
två för att om möjligt öka möjligheterna till att få alla elever motiverade till att läsa in allmän 
behörighet till högskola vilket innebär 800 poäng kärnämnen.     
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Tidigare forskning 

Lärande i arbetsliv 

Samtal på en arbetsplats som del av lärandet 

Synen på det oplanerade och spontana samtalet på en arbetsplats som en lärandeprocess tillför 
mycket då man i studiet av lärandet vid en lärlingsutbildning vill fånga hela lärprocessen. 
Kanske finns här en nyckel till en av de viktigaste faktorerna för inlärning i arbetslivet. Om så är 
fallet måste det få konsekvenser för både elevens och handledarens aktivitet på arbetsplatsen. 
Monica Bjerlöv påvisar i sin avhandling Om lärande i verksamhetsanknutna samtal att lärande 
uppstår i spontana och oplanerade samtal genom att följa upp innehållet i en projektgrupps 
samtal och jämföra dessa med vad som deltagarna i gruppen hade för individuella målsättningar 
samt vad institutionen hade för målsättning. Samordning och kompetenshöjning blev resultatet 
av projektgruppens samtal (Bjerlöv 1999). 

Lärande i arbetsliv – en balans mellan reproduktion och utveckling    

Det framkommer i senare års forskning, hävdar Ellström (1996), att det finns klara pedagogiska 
skäl till att flytta lärande från formella utbildningar till lärande i arbetslivet. Detta för att mycket 
lite av det som formella utbildningar lär ut kan överföras och tillämpas i vardagligt arbete. Ett 
intressant konstaterande sett ur ett lärlingsperspektiv är att effektivt lärande förutsätter att 
individen/eleven är delaktig och aktiv i den gemenskap där den nyvunna kompetensen skall 
praktiseras.  
    Viktigt att förstå enligt Ellström är att lärande för att vara effektivt behöver bestå av både 
”kognitiv inlärningsteori” (generella kunskaper överförda genom verbala instruktioner) och 
”situated learning” (kunskapen som skall överföras är kontextbunden och en social process). 
Använder man sig av båda modellerna sammankopplade så finns stora möjligheter till en 
fungerande praktik i arbetslivet men också en förberedelse för att kunna hantera nya eller 
okända situationer. 
    För att vara framgångsrik med det arbetsplatsförlagda lärandet krävs att arbetsplatsen och 
individen/eleven har möjlighet att röra sig i det spänningsfält som finns mellan rutin och 
reflektion. Kan här skolan kanske hjälpa till med reflektion på de rutiner som lärs in på 
arbetsplatsen? Målet är ju en balans mellan rutin – reflektion och anpassning – utveckling. 
    För att lärande skall uppstå på en arbetsplats krävs det att det finns uppgifter med 
lärandepotential för individen/eleven. Här har skolan en nyckel roll att identifiera dessa på 
elevens arbetsplats. Grupprocessen i arbetslaget kan ofta ha en avgörande betydelse för om 
lärande skall kunna uppstå på en arbetsplats. Här gäller det också att finna en balans mellan 
olika deltagare, inte alltför heterogent men inte heller alltför homogent (Ellström 1996). 
 
Ellström (2004) pekar på två sätt att skilja på villkoren på hur vi lär på en arbetsplats. Dessa 
tankar grundar sig på tidigare nämnda reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande. De 
begreppen Ellström använder här kallas utförandets respektive utvecklingens logik. I 
utförandets logik premieras ett reproduktivt lärande som fokuserar på att uppnå väl inlärt och 
rutineserat handlande. Obs, detta är inte självklart något negativt, tvärtom ofta. Det är ett 
effektivt sätt att klara av avancerade uppgifter snabbt men ändå ha kvar en känsla av stabilitet 
och trygghet. Det skapar också tid och energi över till mer kreativa uppgifter vilket blir nästa 
logik. Utvecklingens logik utmärks av en strävan mot reflektion och innovationer samt strävan 
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mot alternativa synsätt och arbetssätt som skall kunna möta upp mot nya krav och nya 
situationer. Lärandet här präglas av utvecklingsinriktning där det egna handlandet ges möjlighet 
till stor handlingsfrihet. 
    Viktigt att betona här är att det enligt Ellström bör råda balans mellan dessa båda logiker. För 
en gymnasial lärlingsutbildning är detta viktigt. Hur kan vi vara med och påverka förhållandena 
på en arbetsplats så att eleven i sin utbildning upplever en balans mellan utförandets - och 
utvecklingens logik? 
 

Lärlingens lärande 

Elisabeth Jernström (2000) vill med sin avhandling Lärande under samma hatt förklara, 
beskriva och förstå hur lärandet går till i en lärandesituation mellan mäster, gesäll och lärling 
genom att genera en lärandeteori. Kontexten är tillverkning av hattar.  
    Även Jernström betonar tankar kring ”situated learning” som fruktbara för att förstå och 
förklara lärandeprocesser på en arbetsplats, som tidigare visats även Ellström gör. Den 
gemensamma nämnaren i denna lärandeteori är kontextens betydelse i lärandet . En direkt följd 
av detta blir att Jernström bland många andra lyfter fram Vygotskijs berömda proximala 
utvecklingszon. Tanken att individen/eleven lär bättre när han/hon arbetar med någon som 
behärskar en för individen/eleven svår men inte helt främmande uppgift passar ju som hand i 
handske i ett lärlingsperspektiv. 
    I avhandlingens resultat kan man se ett antal teoretisk begrepp som är användbara i arbetet 
med införandet av en lärlingsutbildning. Tillsammans utgör dessa begrepp grunden för en 
lärande teori för lärande i arbetsliv. Lärandelära kallar Jernström det begrepp som fångar in 
aktörernas syn på hur lärandet gått till, tecknen på att man lärt sig något och de strategier som 
man använt sig av för att lära sig. Det andra begreppet är Bekantgörandelära som Jernström 
menar är de strategier som någon av aktörerna använder för att göra någon annan bekant med ett 
lärandeinnehåll. Begreppet växte fram då handledarna var obekväma med begreppet 
undervisning som de ansåg var mer skola och lärare än de kände sig bekväma med. 
Det antika begreppet Metis, kanske enklast förklarat som ”know-how”, vill Jernström lyfta fram 
som centralt i en diskussion kring lärande i praktiken. Metis blir då i detta sammanhang 
handledarens förmåga att göra lärlingarna bekanta med denna ofta svårfångade kunskap som 
skiljer ett mästerstycke från ett mediokert utförande och att detta mästerstycke utförs på ett sätt 
som av utövaren är att betrakta som harmoniskt och balanserat med stora inslag av intuition.  
    Den genererade teorin som avhandlingen landar i blir att oavsett om vi ser på en lärling, 
mäster eller forskare så är dragen i lärandeprocessen gemensamma sett över tid; lärandet börjar 
med att lyssna och går vidare med att observera, välja verktyg, pröva, fråga, reflektera, 
dokumentera för att till sist i bästa fall leda till innovation (Jernström 2000).   

Mästarlära 

Mästarlära kan, hävdar Klaus Nielsen och Steinar Kvale i Mästarlära – lärande som social 
praxis (1999), omfatta ett brett spektra av verksamheter. Från rent hantverk, det vi oftast 
förknippar med detta, till konstnärer och visdomsförmedling. Även detta tangerar Jernströms 
teori om lärandeprocessen som densamma för både lärling, mäster eller forskaren. Mästarläran 
kan uppfattas som individcentrerad eller decentrerad. Den individcentrerade infallsvinkeln 
fokuserar på förhållandet mellan mästare och lärling för att beskriva lärandet. Det decentrerade 
synsättet betonar deltagandet i en praxisgemenskap som det avgörande för lärandeprocessen. 



 

 8

    Den läroprocess som sker via en mästarlära gör ingen åtskillnad mellan lärande och 
användandet av det lärda. Här är det Deweys allmänna princip om ”lärande genom handling” 
som styr processen enligt författarna. Lärandet sker genom träning, vägledning och uppsikt med 
det gemensamma draget att det sker direkt utan formell verbal undervisning.  
    Mästarlära kan enligt författarna betraktas utifrån fyra olika teoretiska infallsvinklar. Ett 
antropologiskt synsätt leder till uppfattningen att lärandet är invävt i vardagens praktik och inte 
kan isoleras till utbildningssituationer. Ser man till ett filosofiskt perspektiv så blir mästarlära 
det som används på avancerad lärandenivå och där krävs upprepad praktik i konkreta 
situationer. Den nivå på lärande som det filosofiska perspektivet beskriver är en jämförbar 
storhet med begreppet Metis som Jernström använder i sin lärandeteori. Endast nybörjare har 
någon användning av inlärning som bygger på regler och fakta. Den psykologisk- pedagogiska 
infallsvinkeln kommer fram till att mästarlära bygger i huvudsak på social inlärning med 
imitation och identifikation som medel för lärande. Till sist har vi den historiska infallsvinkeln 
till mästarlära som enligt författarna ger viktiga erfarenheter, från skråväsende och 
industrisamhällets framväxt, för att ge en bredare förståelse för mästarlärans relevans i dagens 
utbildningar.  
    Författarna betonar på samma sätt som Strandberg att de former av lärande som uppstår vid 
mästarlära också borde framgångsrikt kunna användas vid skolutbildning. Man borde kunna 
framgångsrikt kunna varva utbildning, förmedling och integration i form av mästarlära. Detta 
förutsätter en varvad utbildning mellan perioder på arbetsplats och teoretisk utbildning på skola. 
    Den kognitiva mästarläran med sina olika lärandetekniker såsom modellinlärning, 
ställningsbyggande, reflexion baserad på observation och vägledande och stödjande 
lärardeltagande bör enligt författarna framgångsrikt kunna överföras till klassrummet. Den bör 
också vara en självklar teoretisk grund för planering och utvärdering av en gymnasial 
lärlingsutbildning.   
    Avslutningsvis redovisar artikeln några orsaker till det stora intresse som mästarlära idag har. 
En är att dagen skolsystem har uppenbara problem. Elevmotivation och praktikchock är 
problem vi tror oss kunna komma förbi med mer lärlingsutbildning. En annan orsak är ökad 
misstro mot generella sanningar som dykt upp i det postmoderna samhället som gör att misstron 
mot massundervisning ökat och intresset för tryggheten i en individuell mästarlära ökat. I spåren 
av det postmoderna har också hyllningen av det decentraliserade och lokal trätt fram. Även här 
blir då mästarlära en lockande lösning på individens problem i relationen till sin miljö. 
Mästarläran kan som teori vara ett bidrag till att ifrågasätta lärandet i skolan och de 
förutsättningar som dess utbildningstänkande bygger på (Nielsen & Kvale 1999). 
 

Problembaserade lärprocesser 

Problembaserad skolutveckling (PBS) är en metod som enligt Hans-Åke Scherp (2008) 
förväntas kunna belysa och initiera förändringar i skolverksamheter med utgångspunkt i 
vardagsfrågor. Fokus för denna form av skolutveckling är lärprocessen och elevernas lärmiljö.  
    Det är viktigt att förstå att lärande är en process som pågår hela tiden och att kvalitén i 
lärandet är helt beroende av hur man strukturerar och organiserar lärprocessen. Viktigt är att 
finna en gemensam förståelse för det egna uppdraget, ”gemensam meningsskapande helhet”, 
och med hjälp av detta studera problem i den egna verksamheten som hjälper en att se mönster, 
både positiva och negativa. Dessa mönster ligger sedan till grund för analyser av den egna 
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verksamheten som leder till förändring och utveckling . Ansvaret för att tidigt se dessa mönster i 
en försöksverksamhet som gymnasial lärlingsutbildning är stort på berörda skolor. 
    En av grundtankarna med PBS är att betrakta problem ur de perspektiv man själv kan 
påverka. Detta leder till mindre känsla av vanmakt och ställer krav på den egna organisationen 
att agera och ta ansvar för att förbättra situationen. Skolutveckling enligt PBS är alla de 
situationer och miljöer där vardagsproblem diskuteras. Vardagsproblemen blir med detta synsätt 
något värdefullt som absolut inte får slarvas bort utan skall användas som en kraft i 
skolutvecklingsprocessen.  
    För att kunna skapa förutsättningar för grupper av pedagoger och skolledare att få vägledning 
av sina erfarenheter måste man som tidigare nämnts skapa en gemensam meningsskapande 
helhet; en gemensam helhetside. Signifikativt för en pedagogisk helhetside är att den beskriver 
hur man ser på sambandet mellan lärprocessen och vad man vill uppnå. Utformningen av 
helhetsideen behöver därför vara så att den upplevs som relevant för merparten av de angelägna 
problem man möter i verksamheten. De som är berörda av helhetsideen bör också vara 
medskapare av densamma (Scherp 2008).  
   

Vygotskij och praktiskt lärande 

Leif Strandberg (2006) konstaterar, med stöd av Vygotskijs teorier, två självklarheter som 
skulle förändra vårt skolsystem från grunden om vi tog dem på allvar. Den ena, inre aktivitet 
föregås alltid av yttre aktivitet, är en maxim som i sig själv är ett helt pedagogiskt fundament. 
Men en teori behöver också en praktisk tillämpning och där passar nästa ”Strandbergska” 
självklarhet in; bilmekaniker blir man lättast på en bilverkstad.  
    Den syn på lärande som Strandberg presenterar passar väl med motiven till gymnasial 
lärlingsutbildning. Elever har inte saker mer eller mindre ”i huvudet” utan det är i sitt faktiska 
och praktiska liv som lärandet och kunskapen uppstår. Lärandet är en socio-kulturell-historisk-
praxis vilket betyder att jag först lär mig tillsammans med andra det jag sedan kan göra själv. 
    Strandberg betonar; precis som både Ellström och Jernström tidigare, vikten av det situerade 
lärandet. Därav det till synes självklara svaret tidigare på vilken plats man bäst blir 
bilmekaniker. I praktiken är dock plats och utbildning väldigt sällan ”väl” situerade vilket 
betyder att frågan ”var är du?” borde vara en pedagogisk fråga, även på en gymnasial 
lärlingsutbildning, med mer tyngd om vi vill uppnå ökat lärande.  
    För att lärande ska kunna optimeras presenterar Strandberg en checklista med fem aspekter 
för det pedagogiska rummet. Till att börja med bör vi fråga oss vilka möjligheter till samspel, 
interaktioner, som rummet ger. Därefter behöver vi kolla vilken typ av aktivitet som är möjlig 
eller omöjlig att genomföra i rummet. Den tredje frågan blir att kolla upp vilka verktyg, 
artefakter, som eleverna har tillgång till i rummet. Efter detta bör vi fråga oss vilka 
förväntningar på utveckling som eleverna ges tillgång till, här kallat utvecklingshopp. Till sist 
kommer vi till alla framgångars nyckel; kreativitet. Finns det utrymme för elevernas 
innovationer?  Kan rummet förändras genom elevernas aktivitet? Hur hitta former för analys av 
elevernas pedagogiska rum vid en lärlingsutbildning? Strandbergs syn på utvecklingszonen som 
ett rum och en relation där eleven kan överskrida sin förmåga med hjälp av en handledare i 
samarbete med eleven och därmed skapa ett vidare rum passar väl in med grundtankarna för en 
gymnasial lärlingsutbildning. Gör det tillsammans! Detta blir honnörsorden för all 
skolverksamhet, även den som annars av tradition brukar betraktas som individuell; reflektioner, 
knepiga problem, prov mm. 
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    Strandberg anser att det är djupt olyckligt och felaktigt att utbildningssystemet som en 
konsekvens av den industriella revolutionen genomförde en skilsmässa mellan manuella och 
intellektuella förmågor. Tvärtom, hävdar Strandberg, borde relationen mäster – lärling vara en 
förebild för all form av lärande, inte bara inom traditionellt hantverk. Allt lärande är till sin 
natur något mycket praktiskt, där yttre aktiviteter bildar råmaterial som transformeras till inre 
processer (Strandberg 2006).     
 

Socialisation i skola och arbetsliv 

Utbildningssystemet har aldrig officiellt formulerat någon målsättning som går att koppla till 
legitimering av en existerande social ordning, snarare tvärtom. Så för att finna denna funktion 
bör man som Bourdieu & Passeron i sin bok Utbildningssystemets ideologiska funktion fråga sig 
två saker (Berner, Callewaert & Silberbrandt 1977). För det första vilken dold målsättning man 
kan finna genom en objektiv analys av de delar som är utbildningssystemets praxis vilka ger det 
dess sociala funktion? Man bör även fråga sig vilka betingelser eller omständigheter som gäller 
för systemet och hur dessa griper in för att systemet skall uppfylla sin dolda funktion? 
    Det dolda mål man finner om man frågar sig ovanstående är att skolan fungerar som en 
diskret överförare av privilegier hos vissa grupper från generation till generation. Denna 
målsättning kan bara existera under förutsättning att följande uppfylls; ett allmänt accepterande 
att utbildningssystemet är neutralt och att individen bara bedöms efter flit och begåvning samt 
att utbildningssystemet här obestridlig rätt att meddela undervisning som individen är skyldig 
att motta. 
    Utbildningssystemet lär enligt Bourdieu & Passeron ut förbluffande lite praktisk kunskap 
utan ägnar övervägande del av tiden åt sin sociala funktion där personer med viss typ av 
uppväxtbetingelser är extremt gynnade. En central faktor i denna process är det som kallas 
habitus vilket Bourdieu beskriver så här; ”ett system av varaktiga och överförbara 
förhållningssätt som, samtidigt som det integrerar individens alla tidigare erfarenheter, i varje 
givet ögonblick fungerar som en matris för individens sätt att uppfatta, värdera och agera.”  
  Det som gör oss blinda för detta system är den naturvidriga uppfattningen att kultur är något 
medfött. De som har fått fina examensbevis och fantastiska karriärer kan hänvisa till begåvning 
och meriter, inte orättvisa och de som blir socialt vanlottade fås att förstå att det är rättvist då 
deras begåvning och meriter inte räcker till mer (Berner, Callewaert och Silberbrandt 1977). 
    Vilken dold målsättning kan en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning komma att bära och 
vilken habitus bör elever ha för att klara denna studieform?  
 
Jan Carle utvecklar i sin artikel Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion Bourdieus 
tankar kring utbildning (Månsson 2003). Det moderna samhället är att kalla för 
utbildningsorienterat med vilket menas att utbildning, bildning, är grunden för en hög social 
position. Men att få denna bildning är inte bara en fråga om kunskapsinhämtning utan är till 
största delen en fråga om anpassning för den som inte kommer från rätt miljö. Här använder 
Bourdieu begreppet reproduktion för att beskriva vad relationen lärare – elev egentligen handlar 
om vilket är överföring, omvandling och tillägnande av ett symboliskt kapital som är en 
förutsättning för en hög social position. Kunskapen som förmedlas är inte bara en utantilläxa 
som vi vid en ytlig betraktelse kan och vill tro utan handlar om en internalisering av de sociala 
koder som eliten besitter. Utan denna förmåga hjälper varken drömmar, strävan eller pengar, 
men det går troligtvis lättare med en stark ekonomi. 
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     Just i detta luras vi av att det är rätt att skolan behandlar alla ”lika”. Om det är så att vi alla på 
grund av olika social bakgrund har olika möjlighet att inhämta och omforma skolans sociala kod 
så kommer vi också att ha olika chans att på ett bra sätt klara av skolgången i denna 
”likabehandlande” skola. De utan ”medfödd” kod har då givetvis sämre förutsättningar. 
    De undersökningar som Bourdieu genomfört av skolsystemet visar just det att medelklassens 
övre del är de som drar vinstlotten i form av bra betyg som leder till högre utbildningar. Man 
har också lyckats övertyga samhället om att bygga ut de utbildningar som kräver ett stort mått 
av kulturelltkapital och därmed kan man kontrollera den sociala reproduktionen till viktiga 
sociala positioner. 
     
Även Helldin (2002) är inne på samma tankar i sin bok Specialpedagogik och sociala problem i 
skolan. Som bakomliggande faktor till gymnasieskolans problem har vi en historisk 
utbildningstradition där det teoretiska favoriseras och betecknas som ”viktigare” vilket 
missgynnar grupper ur en annan tradition än den där den teoretiska bildningen är vardag . Vi har 
byggt upp stora utbildningssystem och samtidigt monterat ned lärandemiljöer i arbetslivet. 
   Enligt Helldin så visar forskning kring studieresultat och social bakgrund följande resultat; 
sambandet mellan börd och framgång är entydigt: börd gynnar! Den viktigaste faktorn för 
studieavbrott är den sociala. Barn till ensamstående föräldrar, arbetslösa föräldrar och samt 
föräldrar med utländsk bakgrund har hög avbrottsfrekvens. Skälen till avbrott har varit följande; 
studiesvårigheter, sviktande intresse, dålig trivsel, felval, skoltrötthet, för lång skolväg, dåliga 
framtidsutsikter, föredrar arbete, utlandsstudier, sociala skäl. Betygsnivåerna på de teoretiska 
programmen är klart kopplade till socialgruppstillhörighet vilket i praktiken innebär att vi med 
nuvarande system i princip spärrar möjlighet till högra studier för barn från socialgrupp 3. 
    Mycket tyder på att den valfrihetsreform som gymnasieskolan genomgått befäster en 
ogynnsam hierarkisk ordning. Det är i klartext bara de mest gynnade som kan dra fördel av 
denna reform och den stämmer överhuvudtaget inte med visionen om en skola för alla . En 
intressant slutsats, som kanske borde höra hemma i kapitlet genusperspektiv, kring sambandet 
mellan betyg och framgång i arbetslivet som stort korresponderar med varandra är enligt 
Murray att flickor som klarar skolan väl inte belönas i arbetslivet (Helldin 2002). Helldin drar 
samma slutsats som Bourdieu; ”Gynnade positioner i samhället reproduceras av skolan” vilket 
är både irriterande och en skamfläck för systemet. 
    Slutsatsen Helldin drar av den stora andelen elever som tar del av Individuella programmet, 
vilket är likhetstecken med att inte genomföra studier som leder till allmän högskolekompetens 
och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, är att gymnasieskolan måste byta paradigm 
från individer med problem till ett alternativt betraktelsesätt av sin egen verksamhets 
utformning för att kunna möta alla elever (Helldin 2002).  

Genusmönster i skola och arbetsliv 

I boken Om genus utvecklar Connell (2002) sin syn på olika genusarrangemang i olika miljöer 
som benämns genusmönster. Exempel på detta är skolgården med sin flick- och pojksida, vem 
som gör vad på en arbetsplats; kvinnor på kontoret och män ute i verkstaden. Sådana här 
mönster kallas genusregimer. Undersökningar visar att genusregimer är ett vanligt inslag i 
organisationers liv. Dock är inte dessa mönster för evigt cementerade utan de går att förändra 
men förändringen bjuder nästan alltid på motstånd. 
    Betraktar man genusarrangemang i större mönster än organisationer och över längre tid så 
väljer författaren begreppet genusordning för att beskriva detta. Oftast är mönstret i 
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genusregimen i överensstämmelse med den allmänna genusordningen men kan också avvika. 
Var och med vilken hastighet skiljer sig markant mellan olika samhällssektorer. Dessa 
genusarrangemang, genusordningen eller genusregimer, hänger ihop eller skiljer sig åt i 
relationer oavsett om det handlar om ett färre antal människor, grupper eller organisationer. 
Dessa relationer kan också vara indirekta via marknader eller media. Även mellan samma kön 
återfinns relationer som går att koppla till genus.  
    Skapandet av genusrelationer sker oavbrutet i vardagen men vi är inte fri att skapa dem hur vi 
vill utan är hårt styrda av både synliga (lagar) och osynliga (normer och värderingar) regler. 
Varje samhälle utvecklar relationsmönster som är giltiga över tid som kallas struktur. 
Utformningen av denna sociala struktur ger möjligheter och konsekvenser för de genusregimer 
som är möjliga i en viss organisation vid en viss tidpunkt. För att strukturerna skall bestå krävs 
oavbrutet social handling. Strukturerna sett i ett genusperspektiv är fyra dimensioner; 
maktrelationer, produktionsrelationer, känslomässiga relationer och symboliska relationer. 
Dessa dimensioner blandas och interagerar självklart ständigt men de är utomordentliga verktyg 
för att kunna analysera och förstå en komplicerad verklighet (Connell 2002). 
    .     
Hirdman (2001) förklarar i boken Genus – om det stabilas föränderliga former grundligt sin syn 
på genusordningen i världen från antiken fram till våra dagar med hjälp av ett formelsystem, 
genusmönster, som väl närmast är att likna vid ett slags algebra. Grundformeln i detta teoretiska 
bygge är A – icke A. Med detta menas att mannen är A och det mänskliga medan kvinnan är ett 
”icke A” vilket betyder att hon inte är mänsklig utan hamnar i samma värdegrupp som djuren, 
hon är icke närvarande. 
    Ur denna grundformel utvecklas en jämförelsens formel; A – a. Även här blir A mannen och 
nu som det fullkomligt mänskliga och kvinnan blir a vilket står för något mänskligt men med 
något som fattas. Kvinnan, a, är en ofullkomlig man. 
    Den tredje formeln som utvecklats från ovanstående i ett historiskt perspektiv är A – B. 
Fortfarande är A mannen och självklart mänsklig medan B blir kvinnan. B blir en mänsklig 
skepnad med andra egenskaper som mannen inte har. Tanken är att A och B med sina olika 
egenskaper kompletterar varandra till det som tillsammans bildar det fullkomligt mänskliga. 
Vad A respektive B innehåller för egenskaper och hur de förhåller sig till varandra kan man 
diskutera men det viktiga med denna formel är att förstå att A respektive B aldrig blir lika och 
att detta är ett värde i sig. Jag väljer att kalla detta för särartstänkande. 
    Till ovanstående formel/mönster kan sedan 1970-talet följande politiska kontrakt läggas till; 
jämställdhet. Innhållet i denna totala diskurs inom politiken var att män och kvinnor ska ha 
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Makt och inflytande skall fördelas jämt och 
samma möjlighet till ekonomiskt oberoende skall gälla för både män och kvinnor. 
Arbetsmarknaden skall erbjuda samma villkor, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter 
oavsett kön (Hirdman 2001). 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se vilka möjligheter till lärande, förbättrade studieresultat 
och otraditionella yrkesval som finns i en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 
genom att beskriva och förstå de upplevelser av lärande, socialisation och genusmönster som 
elever, handledare och lärare har vid denna utbildning.  
 
Det man redan vet, andra forskares antydan till svar; på vad som är positivt för lärande i 
arbetsliv, hur socialisationsprocesser verkar inom utbildning samt hur genusmönster tar form 
utgör grunden för min ambition att fånga elevers, handledares och lärares upplevelser av 
detsamma. 
 
Vad jag är ute efter är skapa underlag för en skolutvecklingsprocess av en försöksverksamhet 
med gymnasial lärlingsutbildning inom i huvudsak lärande i arbetsliv men också till viss del 
utröna vilken roll försöksverksamheten kan ha i utbildningsväsendets uppdrag gällande 
likvärdig utbildning i perspektiven socialisation och genus.  
 
Följande frågeställningar kring elevers, handledares och lärares upplevelser av den 
arbetsplatsförlagda delen av en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning ligger till 
grund för undersökningen: 

- I vilka former och i vilken omfattning tycker elever, handledare och lärare att det sker 
lärande bland eleverna? 

- Hur tycker elever, handledare och lärare att inlärningssituationen påverkar motivation 
och yrkesroll? 

- Hur tycker elever, handledare och lärare att socialisationsprocessen påverkar studiernas 
resultat?   

- Vilka genusmönster kan elever, handledare och lärare skönja och hur tycker de att dessa 
påverkar elevernas möjligheter till otraditionella yrkesval? 

Metod 

Utformning 
Då syftet med uppsatsen kräver att de tre grupperna elever, handledare och lärare som är 
involverade i försöksverksamheten får möjlighet att redovisa sina upplevelser så har jag valt att 
genomföra studien med enkät. Både för att tiden ska räcka till samt för att få större möjligheter 
till jämförelser mellan elever, handledare och lärare.  
    Undersökningen är att betrakta som en fallstudie då det är en studie av en lokal variant av 
försöksverksamhet vid en skola. Undersökningen är att se som deduktiv då den utgår från en 
teoretisk grund som leder till ett antal hypoteser kring lärande, socialisation och genusmönster 
vilka utgör riktlinjerna för datainsamlingsprocessen i form av enkäter och deras utformning.  
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    Undersökningen är kvantitativ till sin karaktär då den i stort följer de steg som enligt Bryman 
(2002) är typiska för metoden; en teoretisk grund som leder vidare till utformning av 
undersökning och val av undersökningsgrupp som utmynnar i empiriska data som bearbetas, 
analyseras till ett resultat som ligger till grund för slutsatser och diskussion. 
    I någon mån kan undersökningen också hävdas ha en kvalitativ karaktär då det som 
undersöks är respondenternas upplevelse av lärande, socialisation och genusmönster. Bryman 
kallar, med hänvisning till Gubrium & Holstein (1997) denna strävan efter att fånga upplevelser 
och erfarenheter hos individer för emotionalism. Vad undersökningen syftar till är att tolka de 
upplevelser som respondenterna har av en viss miljö, arbetsplatsen, under en viss period, läsåret 
08-09. Även detta är enligt Bryman att betrakta som ett kvalitativt angreppssätt.        

Enkät 
Målsättningen med enkätens innehåll och utformning är att med hjälp av den som verktyg ha 
möjlighet att uppfylla uppsatsens syfte. Merparten av innehållet i enkätens frågor vilar på det 
som framkommer i kapitlet tidigare forskning. Nedan följer en redovisning av enkätens frågor i 
elevperspektiv med inledande teorihänvisningar (Elevenkäten som den presenterades för 
eleverna finns att ta del av i bilaga 2). Enkäterna till handledare och lärare har samma innehåll 
och utformning men vissa semantiska justeringar har gjorts för att passa den roll respondenten 
har i verksamheten.  
 
Lärande i arbetsliv 
 
Det oplanerade samtalet på en arbetsplats som en lärandeprocess (Bjerlöv 1999): 

- Är du delaktig i samtal och diskussioner på arbetsplatsen?  
- På arbetstid? På raster?  
- Tillför dessa samtal något i ditt lärande? 

 
En arbetsmiljö som gagnar aktivitet genom delaktighet och gemenskap (Ellström1996 och 
Strandberg 2006): 

- Upplever du att handledare, arbetskamrater och arbetsledare/chefer gör dig delaktig i 
både arbetsuppgifter och gemenskap? 

 
Effektivt lärande på en arbetsplats genom kombination av kognitiv inlärningsteori och situated 
learning (Ellström 1996 och Nielsen & Kvale 1999): 

- På vilket/vilka sätt lär du dig främst nya arbetsuppgifter på din arbetsplats? 
- Muntliga instruktioner? Skriftliga instruktioner? Praktisering? Annat sätt? 

 
Balans mellan uppgifter som är rutin och uppgifter som innehåller möjligheter till utveckling, 
problemlösning och reflektion (Ellström 2004):  

- Vilken typ av arbetsuppgifter får du utföra på din arbetsplats? 
- Rutin? Utveckling/Problemlösning? Annan uppgift? 
- Anser du att det är balans mellan rutin och utveckling/problemlösning? 

 
Lärandesituationer som präglas av proximal utvecklingszon (Jernström 2000): 

- Upplever du att arbetsuppgifterna kräver handledare/arbetskamrater för att lösas? 
 
Lärlingsutbildningens möjligheter till ”metis” kompetens (Jernström 2000): 
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- Upplever du att handledaren ger dig strategier/arbetssätt att lösa till synes svåra 
uppgifter på ett sätt som gör uppgifterna enkla efter en tid? 

 
Lärprocessen i ett sammanhang där lärandet och användandet av det lärda är intimt förknippade 
– ”Mästarlära” (Nielsen & Kvale 1999): 

- Sker ditt lärande på arbetsplatsen med hjälp av uppgifter som också kommer till 
praktisk användning i produktionen? 

- Skiljer handledaren på undervisning och praktiskt utförande? 
 
Lärlingsutbildning som metod för att öka motivation och minska risken för ”praktikchock” 
(Nielsen & Kvale 1999): 

- Upplever du att uppgifterna på arbetsplatsen ökar motivationen till lärande? 
- Upplever du att uppgifterna på arbetsplatsen minskar risken för praktikchock? 

 
Utbildningens vardagsproblem som utgångspunkt för skolutveckling (Scherp 2008): 

- Upplever du att handledare och lärare tar sig an problem som du tar upp eller som 
uppstår för att förändra och utveckla dina möjligheter till lärande? 

 
Praktiska erfarenheter som utgångspunkt för teoretisk reflektion (Strandberg 2006): 

- Upplever du att handledare och lärare tar vara på dina praktiska 
arbetsplatserfarenheter vid teoretiska inslag i undervisningen? 

 
Förväntningar på elever i en lärlingsutbildning (Strandberg 2006): 

- Upplever du att handledare, arbetskamrater och arbetsledare/chefer har förväntningar 
på dig som yrkesverksam i företaget?  

 
 
Socialisation i skola och arbetsliv 
 
Betoning på sociala kompetenser som ej är kopplade till elevens yrkesutövning (Bourdieu 
1977): 

- Upplever du att tid på arbetsplatsen ägnas åt ”fostran” som inte går att koppla till ditt 
yrkesval? 

 
Lärlingsutbildning som möjlighet att ge elever med mindre andel teoretisk studietradition ökade 
chanser till måluppfyllelse i gymnasieskolan (Bourdieu 1977 och Helldin 2002): 

- Upplever du att yrkesgymnasium med arbetsplatsförlagda studier passar dig bättre än 
yrkesgymnasium med traditionellt skolförlagda studier? 

- Tror du chansen är större för dig att genomföra en gymnasieutbildning som är 
arbetsplatsförlagd jämfört med en skolförlagd? 

 
Bristen på jämnåriga i större delen av studietiden (elev önskemål efter testenkät): 

- Hur upplever du bristen på jämnåriga kamrater på arbetsplatsen? 
 
 
Genusmönster i skola och arbetsliv 
 
Lärlingsutbildningens möjligheter eller brister till likabehandling i ett genus perspektiv (Conell 
2002 och Hirdman 2001): 
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- Upplever du att studieformen lärling underlättar val av ett för tjejer respektive killar 
otraditionellt yrke? 

- Upplever du att gemenskap och arbetsuppgifter på din arbetsplats är lättare att delta i 
och utföra för just tjejer eller omvänt för just killar?  

Undersökningsgrupp 
Respondenterna som besvarat enkäten är alla involverade i försöksverksamheten med gymnasial 
lärlingsutbildning vid samma skola under försöksverksamhetens första år. Respondenterna är 
elever vid försöksverksamheten, handledare ute på företagen som deltar i försöksverksamheten 
samt lärare vid försöksverksamhetens skolförlagda del och lärare som ansvarar för elevens 
yrkesutbildning både på skolan och ute på företagen. Alla elever (17) och lärare (7) har besvarat 
enkäten. 10 handledare av 17 möjliga har lämnat in besvarad enkät. Genom att ta med de tre 
olika grupperna av respondenter i undersökningen så ges möjligheter till jämförelse av 
upplevelser av lärande, socialisation och genusmönster i det arbetsplatsförlagda lärandet ur tre 
olika perspektiv; elev, handledare och lärare. 
 

Genomförande 
Som tidigare nämnts följer uppsatsen de steg som enligt Bryman (2002) är typiska för en 
undersökning av kvantitativ karaktär. Redan till en början var föremålet för undersökningen 
klar. Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning var i egenskap att vara just 
försöksverksamhet med syfte att skapa erfarenheter inför ett permanentande av studieformen i 
kommande gymnasiereform en pedagogisk verksamhet som berättigade till undersökningar av 
ett otal olika perspektiv.  
    Lärande blev tidigt ett huvudspår och tankar kring likvärdig utbildning gav arbetet två 
stickspår i form av socialisation och genusmönster. Det faktum att försöksverksamheten ännu ej 
pågått ett läsår satte tydliga gränser för vad som var möjligt att undersöka. Olika former av 
kunskaps och färdighetsjämförelser var för tidigt att genomföra. Fokus blev istället upplevelser 
av lärande, socialisation och genusmönster. Då syftet börjat ta form påbörjades arbetet med 
litteraturfördjupning för att skapa den teoretiska grund som uppsatsen vilar på. Huvudspåret 
lärande fokuserades mot olika former av positivt arbetsplatsförlagt lärande. Stickspåren 
socialisation och genusmönster försöker belysa alternativa möjligheter till få fler grupper av 
elever att slutföra utbildning och höja betyg samt bryta mönster av traditionellt kvinnligt 
respektive manligt vid val av yrkesutbildning.     
    Litteraturfördjupningen resulterade i kapitlet tidigare forskning . Ur innehållet i kapitlet 
tidigare forskning har enkätens frågor till övervägande del utformats. Enkäten testades först 
både på elev och på lärare innan slutlig utformning fastslogs. Vid svarstillfället för elever och 
lärare har jag deltagit både för att förklara syftet med undersökningen samt för att svar på frågor 
som uppstod. Handledarna har fått information om enkäten av yrkeslärarna. 
    Resultat av enkäterna har förts in i tre olika datamatriser, en för varje undersökningsgrupp. 
Data har därefter sammanställts och presenteras i tabeller som utgår från enkätens frågor. Varje 
tabell innehåller resultatet från de tre undersökningsgrupperna för att underlätta jämförelser 
mellan dem. De kommentarer som redovisas är ett urval där kriteriet för redovisning varit hur 
väl kommentarerna anknyter till frågan i enkäten.  
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Etiska överväganden 
För att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som finns inom humaniora och 
samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet 2002) har alla deltagare i undersökningen fått ett 
missivbrev där dessa principer behandlas (Se bilaga 1).  
    Jag har i missivbrevet informerat om syftet med min studie och på vilket sätt resultaten 
kommer att användas. I missivbrevet framkommer att allt deltagande i min studie är frivillig och 
förutsätter att man aktivt samtycker. I missivbrevet framkommer även att de insamlade 
uppgifterna kommer redovisas i text, tabeller och diagram där inga enskilda personers svar kan 
utläsas. Ingen del av studiens resultat kommer att användas till annat ändamål än till underlag 
för föreliggande studie. Alla deltagare kommer att ges möjlighet att ta del av studiens resultat. 
    Skolans rektor har tagit del av missivbrevet och enkäternas utformning och har givit 
undersökningen sitt godkännande. 

Resultat 

Lärande i arbetsliv 
Den mest omfattande delen av undersökningen berör olika former av lärande som kan ske vid 
en arbetsplats vid gynnsamma omständigheter. Undersökningen har som grund Ellströms(1996) 
allmänna definition av lärande: Relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som 
ett resultat av individens samspel med sin omgivning. 
 
Undersökningens kontext motiverar också Ellströms något mer utvecklade tankar kring vad 
lärande innefattar. Arbetsplatsförlagt lärande är: 
- en kontinuerlig pågående process 
- som kan vara avsiktligt planerad och medveten, men som även kan vara omedveten, dvs. ske 
”bakom ryggen” på individen; 
- vars resultat kan vara positiva i form av en utvidgad eller ökad kompetens; 
- men som även kan innebära negativa konsekvenser i form av t ex passivisering, underordning, 
minskad kompetens (dekvalificering).  
 
 
Vid en arbetsplats som ger eleven möjlighet till delaktighet och gemenskap är samtalet en viktig 
del. Samtalet är exempel på ”bakom ryggen” lärande som eleven tar del av omedvetet. Att 
samtal på en arbetsplats kan ha en kompetenshöjande effekt visar tidigare forskning på (Bjerlöv 
1999). Därför ställdes fyra frågor om elevens delaktighet i samtal och diskussioner på 
arbetsplatsen. Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår av tabell 1a, 
1b, 2a och 2b.  
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Tabell 1a. Elevens delaktighet i samtal och diskussioner på arbetsplatsen och på arbetstid 
Delaktighet i 
samtal på 
arbetstid 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 15 7 7 
Nej 2 3  
Totalt 17  7 7 
 
Tabell 1b. Tillför samtalen och diskussionerna något i elevens lärande? 
Tillför samtalen 
något i elevens 
lärande? 

Lärlingselever 
n=14 

Handledare 
n=6 

Lärare 
n=7 

Tillför lärandet 11 6 7 
Tillför ej lärandet 3   
Totalt 14 6 7 
Resultatet i tabell 1a och tabell 1b visar att nästan alla lärlingselever upplever sig delaktiga i 
samtal och diskussioner på arbetstid. Handledarna upplever att drygt hälften är delaktiga i 
samtal och diskussioner på arbetstid. Lärarna tror fullt ut på elevernas delaktighet i samtal och 
diskussioner på arbetstid. En något olika bild av delaktighet i samtal och diskussioner på 
arbetstid råder mellan elever och handledare. En övervägande majoritet av respondenterna, 
oavsett grupp, anser att delaktighet i samtal och diskussioner på arbetstid tillför något i elevens 
lärande.  
 
Kommentarer från enkäter; exempel på lärande i samtal på arbetstid: 
Lärlingselever 

Ja, jag är med och förstår. Sen frågar de mig om saker och så. 

Får en helhet av vad vi ska göra. 

Hur jag kan göra bättre. 

Handledare 

Allt i yrket och samhället. 

Lärlingseleven frågar om kampanjer, upplägg och marknadsföring. 

Blir en i laget. Lär sig arbeta efter muntlig genomgång. 

Lärare 
Lär sig yrkeskulturen i yrket samt den sociala delen. 

Den sociala kontexten för lärande. Djupare förståelse – samtal i avslappnad form, t ex 

personalfest eller luncher.  

 
Kommentarerna tyder på att samtalen på arbetstid leder till insikter om helheten på arbetsplatsen 
och yrket snarare än detaljkunskaper.  
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Tabell 2a. Delaktighet i samtal och diskussioner på arbetsplatsen och på raster 
Delaktighet i 
samtal på raster 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 13 8 6 
Nej 4 2  
Totalt 17 7  6 
 

Tabell 2b. Tillför samtalen och diskussionerna något i elevens lärande? 
Delaktighet i 
samtal på raster 

Lärlingselever 
n=12 

Handledare 
n=8 

Lärare 
n=5 

Tillför lärandet 6 5 5 
Tillför ej lärandet 6 3  
Totalt 12 5  5 
Resultatet i tabell 2a och 2b visar att en övervägande majoritet av respondenterna, oavsett 
grupp, upplever eller tror att eleverna är delaktiga i samtal och diskussioner på raster. Dock 
finns en viss tveksamhet hos elever och handledare. Handledare och lärare upplever och tror till 
övervägande del att dessa samtal och diskussioner leder till lärande hos eleven. Eleverna själva 
är mer tveksamma, lite mer än hälften av dem som svarat anser att delaktighet i samtal och 
diskussioner på raster leder till lärande. 
 
Kommentarer från enkäter; exempel på lärande i samtal på raster: 
Lärlingselever 

Ja, man lär sig mycket av gubbarna som jobbat 40 år. 

Diskussion om nya produkter. 

Förfina olika tekniker. 

Jag brukar oftast lära mig nya marknadsknep. 

 
Handledare 

Lärlingseleven frågar om dagsplanering, utbildning och kampanjer. 

Lärare 
Eleven blir allmänbildad i olika samhällsfrågor. 

Ja, den sociala utvecklingen. 

Kommentarerna tyder på att elever och handledare upplever samtal på raster som möjlighet till 
lärande kring dagsaktuella jobbfrågor. Lärarna tror att samtalen leder till lärande kring 
samhällsfrågor och socialisation på arbetsplatsen.   
 
 
För att det kompetenshöjande samtalet skall kunna uppstå så är som tidigare nämnts delaktighet 
och gemenskap förutsättningar. Ellström(1996) och Strandberg(2006) hävdar att förutom detta 
krävs även en miljö som gagnar aktivitet där nyvunna kompetenser kan praktiseras för att kunna 
förverkliga ett positivt lärande på arbetsplatsen. Därför ställdes en fråga om elevens delaktighet 
i arbetsuppgifter och gemenskap. Hur elever, handledare och lärare svarade på denna fråga 
framgår av tabell 3.  
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Tabell 3. Elevens delaktighet i arbetsuppgifter och gemenskap 
Delaktighet i 
arbetsuppgifter 
och gemenskap  

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 15 10 7 
Nej 2   
Totalt 17 7 7 
Resultatet i tabell 3 visar total enighet mellan handledare och lärare kring upplevelsen eller tron 
på elevens delaktighet i arbetsuppgifter och gemenskap. Även de flesta elever upplever sig vara 
delaktiga i arbetsuppgifter och gemenskap. 
 
Kommentarer från enkäter; exempel på delaktighet i arbetsuppgifter och gemenskap: 
Lärlingselever 

Ger mycket om jobb info. 

De ger mig svårare uppgifter och vi pratar ofta 

Låter mig vara med. 

 
Handledare 

Lärlingseleven är alltid en i gruppen, hon gör samma uppgifter som alla andra och oftast 

samtidigt. 

Arbetar i grupp med samma uppgifter som de anställda. 

Utför arbetsuppgifter som annan personal. Är med på personalevenemang. 

Lärare  
Eleven kan förstå processerna i arbetsuppgifterna. Gemenskap kan vara möten, luncher, 

firande av medarbetare när de fyller år mm. 

I de flesta fall. Alltså där handledaren är engagerad, t ex på en restaurang där man gör om 

menyer för att eleven ska få med allt från ”poängplanen”. 

 
Kommentarerna visar på att elever, handledare och lärare poängterar värdet av att vara med i allt 
på samma sätt som de anställda, både arbetsuppgifter och samkväm.  
 
 
För att ett lärande på en arbetsplats skall vara effektiv krävs både verbal generell genomgång 
(kognitiv inlärningsteori) och ”lärande genom handling” (situated learning). Detta för att ge 
eleven möjligheten att både klara uppgifterna på arbetsplatsen och vara rustad för framtida nya 
eller okända situationer (Ellström 1996, Nielsen & Kvale 1999). Därför ställdes två frågor om 
vilka metoder som används för att lära nya arbetsuppgifter samt hur stor andel i procent av 
arbetstiden som olika moment krävde. Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor 
framgår av tabell 4a och 4b. 
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Tabell 4a. Metoder som används för att lära nya arbetsuppgifter 
Sätt att lära sig 
nya arbets-
uppgifter 

Lärlingselever 
n=17 

 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Muntliga 
instruktioner 

15 10 6 

Skriftliga 
instruktioner 

6 3 1 

Praktik 13 9 7 
Annat sätt  2 5 
Totalt 34 18 19 
 
Tabell 4b. Genomsnittlig andel tid i procent som olika metoder använts (m) för att lära sig nya 
arbetsuppgifter 
Sätt att lära sig 
nya arbets-
uppgifter 

Lärlingselever 
n=17 

 

Handledare 
n=9 

Lärare 
n=7 

Muntliga 
instruktioner 

44 
 

54 32 

Skriftliga 
instruktioner 

15 10 10 

Praktisering 54 63 56 
Annat sätt   20 
Totalt    
Resultatet i tabell 4a och 4b visar att muntliga instruktioner och praktik är de metoder som både 
elever, handledare och lärare upplever och tror dominerar lärandet till nya arbetsuppgifter. 
Andelarna i procent, muntliga instruktioner runt hälften, skriftliga 1/10 och praktik runt hälften, 
ger nästan samma resultat med reservation för en viss mindre tro till muntliga instruktioner som 
metod hos lärarna.  
 
Kommentarer från enkäter; exempel på annat sätt som leder till lärande: 
Handledare 

Ser och upprepar vad personal gör. 

Egna idéer. 

Lärare 
Genom att se hur handledaren gör. 

De ser vad som ska göras, härmar. 

Visa, instruera. 

Kommentarerna visar på att gemensamt för handledare och lärare är att de ser imiterandet som 
en verksam alternativ metod som leder till lärande. Eleverna angav inga exempel på alternativa 
lärande metoder. 
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Enligt Ellström är det av största vikt att lärandet på en arbetsplats präglas av balans mellan 
uppgifter som är rutin och uppgifter som innehåller möjlighet till utveckling, problemlösning 
och reflektion där eleven upplever ett stort mått av handlingsfrihet (Ellström 1996, Ellström 
2004). Därför ställdes tre frågor om elevens typ av arbetsuppgifter, hur stor andel av arbetstiden 
dessa uppgifter krävde i procent samt om balans rådde mellan rutin och 
utveckling/problemlösning. Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår 
av tabell 5a, 5b och 6.  
 
Tabell 5a. Typ av arbetsuppgifter på arbetsplatsen 
Vilken typ av 
arbetsuppgifter 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Rutin 16 9 7 
Utveckling 
/problemlösning 

12 6 7 

Annan uppgift 4 3 2 
Totalt 32 18 16 
 
Tabell 5b. Genomsnittlig andel av arbetstid i procent (m) för olika arbetsuppgifter 
Vilken typ av 
arbetsuppgifter 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=7 

Lärare 
n=7 

Rutin 61 74 74 
Utveckling 
/problemlösning 

40 40 24 

Annan uppgift 19 45 5 
Totalt    
Resultatet i tabell 5a visar på en total enighet bland respondenterna om att arbetsplatserna 
erbjuder både rutin- och utveckling/problemlösningsuppgifter. Resultatet i tabell 5b visar föga 
förvånande att rutin är den uppgift som upptar större delen av arbetstiden men andelen 
utveckling/problemlösning är också hög enligt alla tre grupperna.    
 
Kommentarer från enkäter; exempel annan uppgift: 
Elever 

Ta hand om kunder. 

Hjälpa i serveringen. 

 
Handledare 

Skapar gruppscheman samt andra dokument vid behov. 

Följer upp kampanjer och resultat. 

 
Kommentarerna tyder på att möjligheten att bedöma hur på ”annan” en uppgift är beror helt på 
elevens ordinarie arbetsbeskrivning. 
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Tabell 6. Balans mellan rutin och utveckling/problemlösning 
Balans rutin och 
Utv./problemlösn. 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=9 

Lärare 
n=4 

Ja 13 6 3 
Nej 3 3 1 
Totalt 16 9 4 
Resultat i tabell 6 visar att alla tre respondentgrupperna upplever eller tror till övervägande del 
att det råder balans mellan rutin- och utveckling/problemlösningsuppgifter. 
 
Kommentarer från enkäter; exempel på balans mellan rutin och utveckling/problemlösning: 
Elever 

Varje måndag och tisdag är det utveckling/problemlösning och varje onsdag är det rutin. 

 
Handledare 

När lärlingseleven börjar förstå rutiner och visar egna initiativ börjar problemlösningen ta 

fart, de går hand i hand. 

Kan ännu inte rutin varför rutin är utvecklande. 

För att arbeta med problemlösning måste man först lära sig rutinerna. 

Lärare  
Rutin kommer utav en form av utveckling/problemlösning 

Både handledare och lärare visar i kommentarerna på en samsyn gällande sambandet mellan 
rutin – utvecklings/problemlösning. De verkar dock ej helt eniga om vad som kommer först.  
 
I Elisabeth Jernströms (2000) av avhandling ”Lärande under samma hatt” så betonas 
lärandesituationer som präglas av Vygotskijs berömda proximala utvecklingszon, en för eleven 
svår men inte helt främmande uppgift som utförs med stöd av en handledare, som den mest 
fruktbara varianten av lärande en arbetsplatsförlagd utbildningsform kan erbjuda. Därför 
ställdes en fråga om eleven får arbetsuppgifter som kräver handledare för att lösa och en fråga 
om hur stor andel i procent av arbetstiden som dessa handledda uppgifter upptog. Hur elever, 
handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår av tabell 7a och 7b.  
 
Tabell 7a. Kräver arbetsuppgifterna handledare för att lösas? 
Handledare för att 
lösa 
arbetsuppgifter 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=6 

Aldrig    
Ibland 15 9 6 
Alltid 2 1  
Totalt 17 7 6 
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Tabell 7b. Genomsnittlig andel av arbetstid i procent (m) för stöd att lösa arbetsuppgift 
Handledare för att 
lösa 
arbetsuppgifter 

Lärlingselever 
n=10 

Handledare 
n=6 

Lärare 
n=5 

Ibland 44 43 54 
Resultatet i tabell 7a och 7b visar på enighet om att arbetsuppgifterna ibland kräver handledare 
för att lösas samt att ungefär hälften av arbetstiden krävdes till detta. 
 
Jernströms (2000) avhandling utmynnar i en teori kallad ”lärandelära” för arbetsplatsförlagt 
lärande av lärlingsformat. Ett av de centrala begreppen i denna teori är Metis vilket i Jernströms 
teoribildning står för ett know-how som varje yrkesperson har inom sitt gebit vilket gör att till 
synes svåra uppgifter löses på ett enkelt sätt och med hög kvalité. Därför ställdes en fråga om 
handledaren ger eleven strategier och uppgifter att uppnå Metis kompetens samt hur stor andel i 
procent av arbetstiden dessa uppgifter upptog. Hur elever, handledare och lärare svarade på 
dessa frågor framgår av tabell 8a och 8b.  
 
Tabell 8a. Ger handledaren strategier att lösa ”svåra” uppgifter enkelt (metis)?  
Strategier att lösa 
svåra uppgifter 
enkelt 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=6 

Ja 15 8 6 
Nej 2 2  
Totalt 17 10 6 
 
Tabell 8b. Genomsnittlig andel av arbetstid i procent (m) för stöd till metis strategier 
Strategier att lösa 
svåra uppgifter 
enkelt 

Lärlingselever 
n=8 

Handledare 
n=4 

Lärare 
n=4 

Ja 78 70 49 
Resultat tabell 8a och 8b visar på att nästan alla respondenter upplever eller tror att handledaren 
ger strategier som leder till Metis kompetens. Elever och handledare upplever att detta upptar ¾ 
av arbetstiden medan lärarna tror att det klaras av under hälften av arbetstiden. 
 
I en lärlingsutbildning där eleven genomför övervägande delen av yrkesutbildningen på en 
arbetspalts under en handledares uppsikt så blir det en form av lärande som Nielsen & Kvale 
(1999) väljer att kalla Mästarlära. Centralt för en sådan Mästarlära är att lärprocessen sker i 
former där lärandet och användandet av det lärda är intimt förknippade. Eleven lär i så kallat 
”skarpt läge”, lärandet är en del av arbetsplatsens produktion och undervisning och praktiskt 
utförande kan ej åtskiljas utan är delar av en helhet. Därför ställdes fyra frågor om eleven får 
uppgifter som leder till lärande som är kopplade till produktionen och en hur stor andel av 
arbetstiden dessa uppgifter upptog. Ytterligare en fråga ställdes om handledaren skiljer på 
undervisning och praktiskt utförande och en hur stora andel av arbetstiden som handledaren 
skiljer på undervisning och praktiskt utförande. Hur elever, handledare och lärare svarade på 
dessa frågor framgår av tabell 9a, 9b, 10a och 10b.  
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Tabell 9a. Lärande med uppgifter som används i produktionen?  
Uppgifter som 
används i 
produktionen 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=9 

Lärare 
n=7 

Ja 9 8 7 
Nej 2 1  
Vet ej 5   
Totalt 16 7 7 
 
Tabell 9b. Genomsnittlig andel av arbetstid i procent (m) med uppgifter som används i 
produktionen. 
Uppgifter som 
används i 
produktionen 

Lärlingselever 
n=4 

Handledare 
n=5 

Lärare 
n=5 

Ja 74 85 78 
Resultat tabell 9a och 9b visar att alla handledare och lärare upplever eller tror att eleverna får 
uppgifter som används i företagens produktion. Eleverna upplever i majoritet detsamma men 
några är tveksamma eller till och med nekande till detta. Däremot råder enighet om att andelen 
arbetsuppgifter som är en del av produktionen uppgår till ¾ av arbetstiden   
 
Tabell 10a. Skiljer handledaren på undervisning och praktiskt utförande? 
Skilja på 
undervisning och 
praktiskt utförande 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 12 5 3 
Nej 4 5 4 
Totalt 16 10 7 
 
Tabell 10b. Genomsnittlig andel av arbetstid i procent (m) där handledaren skiljer på 
undervisning och praktiskt utförande. 
Skilja på 
undervisning och 
praktiskt utförande 

Lärlingselever 
n=7 

Handledare 
n=3 

Lärare 
n=2 

Ja 66 58 30 
Resultaten i tabell 10a och 10b visar att något mer än hälften av handledarna och lärarna 
upplever eller tror inte att handledaren skiljer på undervisning och praktiskt utförande. Bland 
eleverna däremot upplever ¾ att handledaren skiljer på undervisning och praktiskt utförande. 
Uppskattningen av tid där handledare skiljer på undervisning och praktiskt skiljer sig markant åt 
mellan respondent grupperna. Man bör observera att endast 1 handledare och två lärare har valt 
att uppskatta andel av arbetstid i denna fråga.   
 
Mästarlära som utbildningsform kan också enligt Nielsen & Kvale (1999) vara lösningen på en 
del av skolsystemets problem i form av bristande motivation till lärande och praktikchock efter 
genomförd utbildning. Därför ställdes två frågor; ökar arbetsplatsförlagda uppgifter 
motivationen till lärande samt minskar lärande med arbetsplatsförlagda uppgifter risken för 
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praktikchock efter genomförd utbildning? Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa 
frågor framgår av tabell 11 och 12. 
 
Tabell 11. Ökar motivationen till lärande genom uppgifter på arbetsplatsen? 
Ökad motivation 
genom uppgifter 
på arbetsplatsen? 

Lärlingselever  
n=16 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=6 

Ja 7 5 3 
Nej 1   
Ibland 8 5 3 
Totalt 16 10 6 
Resultatet i tabell 11 visar på att en övervägande majoritet av både elever, handledare och lärare 
upplever eller tror att uppgifter på en arbetsplats ökar motivationen till lärande helt eller ibland. 
Endast en elev anser att det inte finns någon koppling mellan uppgifter på arbetsplatsen och 
motivation till lärande. 
 
Tabell 12. Minskar risken för praktikchock genom uppgifter på arbetsplatsen? 
Minskar risken för 
praktikchock 
genom uppgifter 
på arbetsplatsen? 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=9 

Lärare 
n=6 

Ja 8 6 6 
Nej 3 1  
Till viss del 5 2  
Totalt 16 9 6 
Resultatet i tabell 12 tyder på att lärarna tror fullt ut på uppgifter på arbetsplatsen som metod för 
att minska risken för praktikchock. Elever och handledare är lite mer återhållsamma dock 
konstaterar de flesta att risken för praktikchock minskar i vart fall till en viss del.  
 
Problembaserad skolutveckling (PBS) bygger på tanken att vardagsproblem i lärandet är något 
värdefullt som måste lyftas fram och betraktas som utgångspunkt i skolutvecklingsprocesser 
(Scherp 2008). Därför ställdes en fråga om handledare och lärare tar sig an elevens problem på 
arbetsplatsen för att utveckla elevens möjligheter till lärande (tabell 13).  
 
Tabell 13. Tar sig handledare och lärare an problem för att utveckla lärandet? 
Tar sig handledare 
och lärare an 
problem för att 
utveckla lärandet? 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=7 

Lärare 
n=7 

Ja 13 10 7 
Nej 4   
Totalt 17 10 7 
Resultatet i tabell 13 visar på att handledare och lärare är eniga om att de upplever eller tror att 
de tar sig an problem för att utveckla elevers arbetsplatsförlagda lärande. Hos eleverna har en 
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majoritet samma upplevelse men ca ¼ upplever inte att handledare och lärare tar sig an deras 
problem för att kunna utveckla deras möjligheter till lärande. 
 
Kommentarer från enkäter; exempel på hur handledare/lärare tar sig an problem för att utveckla 
lärandet: 
Elever 

Handledaren lyssnar och tar upp det med högre chefer. Med lärarna vet jag inte. 

Dom söker fibersvetsningskurser till mig. 

 
Handledare 

Tar tag i problem direkt på plats, oftast utan yrkeslärare. 

Lärare  
Flytta praktiken från dag till kväll för en elev. 

Vi pratar mycket om motivation och det fria valet, också om det egna ansvaret. Ibland 

uppstår problem med att eleverna inte tar ansvar för sin utbildning. 

Håller mig ajour med både elev och handledare. 

Samtal vid problem, idéer till sätt att arbeta på. 

Kommentarerna tyder på att individuella praktiska lösningar utifrån samtal mellan parterna 
verkar vara metoden som används när problem är utgångspunkten för ett utvecklande av elevens 
arbetsplatsförlagda lärande.  
 
 
Leif Strandberg (2006) är, liksom tidigare nämnts Elisabeth Jernström, inspirerad av Vygotskij. 
Den maxim för effektivt lärande som Strandberg förfäktar är att inre aktivitet föregås alltid av 
yttre aktivitet. Tar en gymnasial lärlingsutbildning vara på de möjligheter till teoretisk reflektion 
över praktiska övningar som utbildningsformen erbjuder? Därför ställdes en fråga om 
handledare och lärare tar vara på elevens praktiska erfarenheter vid teoretiska inslag i 
undervisningen. Hur elever, handledare och lärare svarade på denna fråga framgår av tabell 14.  
 
Tabell 14. Handledare och lärare tar vara på praktiska erfarenheter vid teoriundervisning? 
Handledare och 
lärare tar vara på 
praktiska 
erfarenheter vid 
teoriundervisning? 

Lärlingselever 
n=15 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 10 8 4 
Nej 5 2 3 
Totalt 15 10 7 
Resultat i tabell 14 visar på att handledarna upplever nästan alla att de tar vara på praktiska 
erfarenheter vid teoriundervisning. Elever och lärare verkar däremot vara lite mer tveksamma. 
1/3 av eleverna och nästan hälften av lärarna upplever inte att praktiska erfarenheter tas till vara 
vid teoriundervisning.  
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Kommentarer från enkäter; exempel på hur handledare/lärare tar vara på praktiska erfarenheter 
vid teoriundervisning: 
Elever 

Handledaren gör det hela tiden men jag har inte märkt ngt från lärarna. 

Lärare X brukar alltid använda sig av arbetsplatserfarenheter som exempel och jämförelser i 

många ämnen. 

 
Handledare 

Vi refererar alltid allt till det praktiska i butik. 

Lärare  
Genom att prata om konkreta arbetsmoment, samt visa material mm. 

Speciellt i ämnet arbetsmiljö och säkerhet, men även i engelska där man kan ”färga” 

undervisningen. 

Kommentarerna tyder på ett naturligare förhållande mellan praktik och teori mellan elev och 
handledare än mellan elev och lärare. 
 
Strandberg (2006) hävdar att elevernas möjlighet till aktivitet som leder till lärande är helt 
avhängigt de förväntningar vi ställer på dem i lärandesituationen. Därför ställdes en fråga om 
vilka förväntningar som yrkesverksam skola och arbetsgivare har på eleven i en gymnasial 
lärlingsutbildning. Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår av tabell 
15.    
 
Tabell 15. Förväntningar på eleven som yrkesverksam i företaget? 
Förväntningar på 
eleven som 
yrkesverksam i 
företaget? 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 13 10 5 
Nej 3  2 
Totalt 16 10 7 
Resultatet i tabell 15 visar på att elever och handledare upplever fullt ut eller nästan fullt ut att 
företagen har förväntningar på eleverna som yrkesverksamma i företagen. Hos lärarna kan man 
skönja en mindre tveksamhet men även där tror de flesta att företagen har förväntningar på 
eleverna som yrkesverksamma.  
 
Kommentarer från enkäter: exempel på förväntningar på eleven som yrkesverksam i företaget: 
Elever 

Ibland tror de jag jobbat på firman i 5 år! 

Att få spela in ljud och sång med olika artister. 

De ger mig uppgifter som är lite svårare än andra. 

Handledare 
Önskan är att få fram en till kontorist på företaget med intresse av allt inom ekonomi och 

administration. 
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Ja, ibland tror chefen att eleven är yrkesman. 

Vi vill att han skall växa in i arbetet och eventuellt bli en ny medarbetare i framtiden. 

Lärare  
Många vikarierar på sitt företag på lov och efter utbildningstid. 

Alla tre respondent grupperna visat tydligt i sina kommentarer att de upplever och tror på 
eleverna som yrkesverksamma i företagen.  
 
Övriga tankar lärande i arbetsliv jämfört med skola: 
Elever 

Roligare att jobba än att sitta i skolan och jobba i sina böcker. 

Man får vara med mer, man får veta hur det är på just den branschen. 

Mycket roligare och man tröttnar inte. 

Det är roligare med lärande i arbetslivet för där skojar dom i alla fall lite och förklarar lite 

bättre och förklarar tills man kan helt.   

Mycket bättre! 

 
Handledare 

Som sagt så är det lättare att förstå vad man ska med teorin om man även får se det i 

praktiken. Man får en bättre syn på vad yrket handlar om, om man själv får vara delaktig. 

Praktiskt lärande bättre på arbetsplatsen. 

Bra för ungdomar att komma ut i arbetslivet under skolgång för att få en inblick i hur det 

fungerar ute i arbetslivet. 

I vissa fall är lärlingssystemet en absolut förutsättning för en individ att komma vidare med 

positiv motivation. 

Lärare 
Eleven kan se lärandet mer verkligt. Vad jag har lärt mig och i vilket sammanhang. 

Det är hårdare krav i arbetslivet. 

Bättre verklighetsförankring. 

Man märker att eleverna mognar snabbare. En risk med lärlingsutbildningen är att 

utbildningen blir smal. Å andra sidan blir lärlingseleverna duktigare på ett specifikt område. 

Om vi får skolan ta ansvar och sköta dom regelbundna besöken på arbetsplatserna är denna 

skolform väl anpassad för många elever. 

 
Övriga kommentarer visar att eleverna betonar glädjen i studieformen. Handledare och lärare 
betonar studieformens betydande verklighetsförankring. 
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Socialisation i skola och arbetsliv 
Är det bara det praktiska som skolan lär ut? Enligt Bourdieu är det praktiska bara en del av vad 
som förmedlas. En stor del av förmedlingen består i förfining av olika sociala kompetenser, 
habitus, som en del elever redan grundlagt i hemmet. Skolan blir därmed en reproduktion av 
social fördelning då inte alla har samma chans i denna inte helt tydliga men ack så viktiga del av 
skolans innehåll (Berner, Callewaert och Silberbrandt 1977). Gymnasial lärlingsutbildning är 
också en del av det allmänna utbildningssystemet. Ägnar sig denna utbildningsform också åt 
andra målsättningar än ren praktisk yrkesutbildning? Går även här att finna betoning på 
förfining av sociala kompetenser, ”fostran”, som inte är direkt kopplade till elevens 
yrkesutövning? Därför ställdes två frågor; en fråga om eleverna upplevs genomgå fostran som ej 
går att koppla till yrkesutövningen och en fråga om denna eventuella fostran var att betrakta 
som omfattande eller ringa. Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår 
av tabell 16a och 16b.  
 
Tabell 16a. ”Fostran” som ej går att koppla till yrkesutövning 
Ägnas tid till 
”fostran” som ej 
går att koppla till 
yrkesutövning 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=7 

Ja 3 3 7 
Nej 13 7  
Totalt 16 10 7 
 
Tabell 16b. Omfattning av ”fostran” som ej går att koppla till yrkesutövning. 
Omfattning av 
”fostran” som ej 
går att koppla till 
yrkesutövning. 

Lärlingselever 
n=8 

Handledare 
n=5 

Lärare 
n=7 

Lite 6 3 2 
Mycket 2 2 5 
Totalt 8 5 7 
Resultaten tabell 16a och b visar att elever och handledare är nästan eniga om upplevelsen att tid 
ej ägnas åt fostran som ej går att koppla till yrkesutövningen. Av de elever som upplever att tid 
ägnas åt fostran som ej går att koppla till yrkesutövningen anser de flesta att det sker i liten 
skala. Svårt att tolka vad handledarna som upplever att fostran sker anser om dess omfattning. 
Lärarna däremot tror alla att tid ägnas åt detta och de flesta anser även att det sker i stor 
omfattning.  
 
Kommentarer från enkäter; exempel på ”fostran som ej går att koppla till yrkesutövning: 
Handledare 

Tider, bli man, ta ansvar, bli Svensson. 

Lärare 
Tider, när man börjar och slutar, hur man bemöter varandra i olika samtal.. 

Jobba på, kom i tid, lyssna. 
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Jag hoppas det. De är fortfarande tonåringar och behöver vägledas. 

Socialt, ta individuellt ansvar för kollektivet 

Kommentarerna ger samma besked som tabell 16. Lärarna anser fostran som ej går att koppla 
till yrkesutövningen vara något positivt medan elever och handledare ställer sig oförstående.  
 
Både Bourdieu (Berner, Callewaert och Silberbrandt 1977) och Helldin (2002) hävdar att 
skolsystemet med sin betoning på teoretiska utbildningar gynnar elever från hem med 
studietradition. Kan en utbyggnad av lärandemiljöer i arbetslivet ha en positiv inverkan på 
elever från familjer med begränsad teoretisk studietradition möjlighet till att slutföra 
gymnasiestudier med goda betyg? Därför ställdes två frågor; en fråga om arbetsplatsförlagda 
studier passar bättre än skolförlagda studier och en fråga om chanserna att genomföra studierna 
upplevdes vara större vid en arbetsplatsförlagd utbildning jämfört med en skolförlagd 
utbildning. Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår av tabell 17 och 
18.  
 
Tabell 17. Passar arbetsplatsförlagda studier bättre än skolförlagda studier? 
Passar arbetsplats-
förlagda studier 
bättre än skol- 
förlagda studier? 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=7 

Lärare 
n=6 

Ja 15 6 6 
Nej 1 1  
Totalt 16 7 6 
Resultat i tabell 17 är näst intill absolut samstämmigt. Både elever, handledare och lärare 
upplever och tror att arbetsplatsförlagda studier är bättre för eleverna än skolförlagda. 
 
Kommentarer från enkäter; varför/på vilket sätt passar arbetsplatsförlagda studier bättre än 
skolförlagda studier? 
Elever 

Man får vara ute på arbetsplats 3 dagar i veckan (mindre skola…..). 

Man vänjer sig vid arbetslivet. Det blir inte lika stor chock när man går ut gymnasiet. 

Annars skulle jag bli skoltrött. 

Jag hade inte orkat 5 dagar i skolan och det känns som om jag lär mig mer när jag jobbar 3 

dagar i veckan. 

 
Handledare 

På grund av att man bättre ser helhet och förstår alla delar av yrket. 

Studier på arbetsplats är enda alternativet för eleven. 

Lärande i praktiken kan i viss mån ge en bredare kunskap inom ett specifikt område. 

Lärare 
Eleven kan se ett bättre sammanhang vad han/hon utbildar sig till. 
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Jag tror att eleverna på lärlingsprogrammet mognar snabbare än elever på traditionellt 

yrkesprogram. 

Varva praktik och teori. 

Elever vill göra saker efter 9 års institution.  

Kommentarerna visar att eleverna betonar skoltrötthet medan handledare och lärare betonar 
yrkesinsikt och helhetsperspektiv som skäl till varför arbetsplatsförlagda studier är bättre än 
skolförlagda studier. 
 
Tabell 18. Större chans att genomföra utbildning som är arbetsplatsförlagd? 
Större chans att 
genomföra 
utbildning som är 
arbetsplats-
förlagd? 

Lärlingselever 
n=17 

Handledare 
n=6 

Lärare 
n=6 

Ja 15 5 5 
Nej 2 1 1 
Totalt 17 6 6 
Resultat i tabell 18 visar att både elever, handledare och lärare upplever och tror nästan alla att 
arbetsplatsförlagd utbildning ökar chanserna att genomföra utbildningen.   
 
Kommentarer från enkäter; varför/på vilket sätt större chans att genomföra utbildning som är 
arbetsplatsförlagd 
Elever 

Annars skulle jag bli skoltrött. 

Jag blir på bättre humör och orkar mer i skolan om jag jobbar. 

Man får kontakter inom branschen, man lär sig arbeta på en professionell nivå, man lär sig 

arbetsuppgifter praktiskt och inte på ett papper eller muntligt. 

För att det är på riktigt. 

Handledare 
Variation och praktik ger en jämnare och roligare vardag. Det är lättare att förstå vad man 

ska med teorin till om man även ser det till praktiken. Obs, måste vara kombinerad då 

skolförlagd studietid ger eleven tid till att fördjupa sig i yrket mer. 

Eleven kommer ut i arbete vilket kan vara skönt efter nio års skolarbete.   

Lärare  
Genom att eleven är ute på en arbetsplats och kan förstå teori bättre som eleven läser i 

skolan. 

Motivation och utmaningar som stämmer bättre med elevens vilja och ambition. 

Synligare resultat och koppling mellan arbete och skola. 

Kommentarerna visar på att känslan av att ”det är på riktigt” av alla tre grupper framhålls som 
framgångsfaktor för att chanserna att genomför utbildning som är arbetsplatsförlagd är större än 
på skolförlagd utbildning. 
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Vid genomförandet av testenkät så gav elev förslag på frågan om hur bristen på jämnåriga 
kamrater vid en arbetsplatsförlagd utbildning kunde uppfattas. Därför ställdes frågan hur 
eleverna upplevde bristen på jämnåriga kamrater på arbetsplatsen. Hur elever, handledare och 
lärare svarade på dessa frågor framgår av tabell 19.  
 
Tabell 19. Upplevelse av brist på jämnåriga kamrater på arbetsplatsen? 
Upplevelse av 
brist på jämnåriga 
kamrater på 
arbetsplatsen? 

Lärlingselever 
n=16 

Handledare 
n=9 

Lärare 
n=5 

Positivt 5 1 1 
Negativt 4  1 
Spelar ingen roll 7 8 3 
Totalt 16 6 5 
Resultat tabell 19 visar att elevernas svar är svårtolkade då det sprider sig nästan jämt över de 
tre svarsalternativen. Handledarna anser nästan alla att bristen på jämnåriga inte spelar någon 
roll. Så även lärarna men det finns de som både kan se både positivt och negativt problematiken 
kring bristen på jämnåriga.   
 
Kommentarer från enkäter; på vilket sätt kan bristen på jämnåriga kamrater på arbetsplatsen var 
positivt eller negativt? 
Elever 

(Positivt) Man har mer att prata om och man ger respekt för de äldre. 

 (Positivt) Alla är trevliga och har en bra inställning. 

(Negativt) Vi har inget att prata om. 

(Positivt) Jag ser inga problem med det. Jag har lätt för att anpassa mig till olika situationer. 

(Positivt) Ju äldre desto visare. 

(Positivt) Då blir det mindre snack och man får mer jobb gjort. 

Handledare 
(Negativt) Kanske behöver eleven någon likasinnad att språka med? 

(Positivt) Det blir ”nya” förebilder att se upp till. 

(Positivt) Kan fokusera på att lära och sluta leka.  

Lärare 
(Negativt) Det kan bli svårare att skaffa en identitet och de kan gå miste om att bredda sin 

jämnåriga umgängeskrets. 

(Positivt) Får känna sig lite vuxna och växer. 

(Negativt) Ej skollikt, viss ensamhet. Lång social acklimatisering. 
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Kommentarerna om på vilket sätt kan bristen på jämnåriga kamrater på arbetsplatsen var 
positivt eller negativt visar på att yrkesmässigt verkar bristen på jämnåriga vara något positivt. 
Det negativa är risken för en känsla av utanförskap.  
 
 
Övriga tankar kring socialisation; ”fostran” till en yrkesidentitet och yrkesgemenskap i arbetsliv 
jämfört med skola: 
Elever 

Man umgås med äldre och brukar inte vara stökig som i skolan. 

Jag får lära mig saker som faktiskt kan komma till nytta IRL (in real life?). 

 
Handledare 

Det är lättare att få en yrkesidentitet på en arbetsplats. 

I praktiken får man lättare en roll i yrket, lättare att se dess rutiner och hänga med än bara 

läsa om det. I praktiken får man själv en chans att uppfatta yrket på sitt vis. 

Skolan = dagis, byggen = verklighet. 

Bra för elever att känna ansvar och framför allt lära sig att ta ansvar i det vuxna livet. 

Lärare 
Eleven måste lära sig koderna snabbare i yrkesgemenskapen. Måste lära sig ett mera vuxet 

språk till andra medmänniskor. 

Det blir lättare att skaffa en yrkesidentitet i arbetslivet. 

Flera elever börjar visa sin yrkesstolthet redan nu. På traditionella yrkesprogram brukar det 

ta längre tid. 

Övriga tankar kring socialisation, ”fostran” till en yrkesidentitet och yrkesgemenskap i arbetsliv, 
jämfört med skola tyder på att resan mot mognad och en yrkesidentitet går snabbare i 
arbetsplatsförlagd utbildning jämfört med skolförlagd utbildning. 

Genusmönster i skola och arbetsliv 
 
I varje organisation, skola eller arbetsplats, så arrangerar sig kvinnor – män/flickor – pojkar på 
olika sätt vad gäller arbetsuppgifter och umgängesformer. Dessa arrangemang kallar 
Conell(2002) för genusmönster. Ska vi betrakta kvinnor respektive män som två jämförbara 
storheter med samma värde men med olika egenskaper som lämpar dem för olika uppgifter i 
samhället, särartstänkande, eller är kvinnor och män fullt ut jämställda i allt och att olika 
former av maktstrukturer gör att vi ännu ej befinner oss i en total jämställdhet (Hirdman 2001)? 
    Hur gestaltar sig genusmönster på en gymnasial lärlingsutbildning? Hur betraktas tjejer 
respektive killars möjligheter att fritt välja yrkesutbildning oavsett kön vid en gymnasial 
lärlingsutbildning? Är denna nygamla utbildningsform en möjlighet att bryta mönster eller 
cementerar den rådande genusregimer och motarbetar möjligheter till jämställdhet? Därför 
ställdes två frågor: Underlättar lärlingsutbildning val av otraditionellt yrke i ett 
genusperspektiv? Är det lättare att delta i gemenskap och arbetsuppgifter för elev som är just 
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flicka eller pojke? Hur elever, handledare och lärare svarade på dessa frågor framgår av tabell 
20 och 21.    
 
Tabell 20. Underlättar lärling val av ett för flickor resp. pojkar otraditionellt yrke? 
Underlättar lärling 
val av 
otraditionellt yrke? 

Lärlingselever 
n=11 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=5 

 Pojkar Flickor Män Kvinnor  

Ja 4 3 3 4 3 
Nej 3 1 1 2 2 
Totalt 7 4 4 6  
Resultat i tabell 20 visar att man bland eleverna kan se att flickorna till ¾ anser att 
lärlingsutbildning underlättar medan pojkarna väger nästan jämt mellan ja respektive nej till om 
lärlingsutbildning underlättar. Bland handledarna så är bilden liknande, kvinnorna anser i större 
utsträckning än männen att lärlingsutbildning underlättar. Totalt sett har grupperna elever och 
handledare till övervägande del upplevelsen att lärlingsutbildning underlättar. Bland lärarna 
väger resultatet nästan jämt mellan ja och nej. 
 
Kommentarer från enkäter; varför/hur då underlättas eller inte underlättas val av ett för flickor 
respektive pojkar otraditionellt yrke 
Elever 

 (Ja) Det är till en början enbart praktik. Elever vågar kanske testa olika könsdominerade 

yrken. 

(Ja) Man kommer in i branschen lättare. 

(Ja) För då får dom prova på olika jobb och då kan dom välja det som känns bäst. 

Handledare 
 (Ja) Då får man chans att bedöma yrket från insidan. 

(Nej) Det finns inga kvinnliga golvläggarlärlingar. 

(Ja) Kan prova på utan grupptryck. 

Lärare 
 (Ja) Väljer eleven skolform lärling så väljer inte eleven lika mycket efter vad kompisar 

tänker gå för program. 

(Ja) Möjligheten till specialanpassning är större. 

(Ja) För att klassen är blandad, både tjejer och killar. Ingen känner sig utpekad. 

 
Kommentarerna är till övervägande del av karaktären att lärlingsutbildning underlättar val av 
otraditionellt yrke. Mindre grupptryck är en förklaring som återkommer bland både handledare 
och lärare. 
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Tabell 21. Lättare att delta i gemenskap och arbetsuppgifter på arbetsplatsen för just flickor 
resp. pojkar?  
Lättare att delta i 
gemenskap och 
arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen för 
just flickor/pojkar? 

Lärlingselever 
n=13 

Handledare 
n=10 

Lärare 
n=5 

 Pojkar Flickor Män Kvinnor  

Ja 2 3 2   
Nej 5 3 2 6 5 
Totalt 7 6 4 6 5 
Resultatet i tabell 21 visar att de flesta av lärlingselevernas pojkar inte anser att det är lättare 
medan flickorna fördelar sig jämt mellan ja eller nej till om det är lättare. Tvärtom är det hos 
handledarna där kvinnorna anser alla att det inte är lättare medan de flesta männen upplever det 
lättare. Sammantaget upplever de flesta elever och handledare att det inte är lättare. Så tror även 
lärarna.      
 
Kommentarer från enkäter; varför/hur då är det lättare att delta i gemenskap och arbetsuppgifter 
på arbetsplatsen för just flickor resp. pojkar?   
Elever 

(Ja) Beroende på person. Mitt yrke är t ex mansdominerat. 

(Nej) Alla umgås med alla och alla får samma uppgifter om de jobbar inom samma område. 

 
Handledare 

(Ja) Har med fysiken att göra 

(Ja) Manligt yrke. 

(Nej) Likvärdiga arbetsuppgifter för tjejer och killar. Könsfördelningen är ganska jämn. 

(Nej) Arbetsplatsen mixad. 

Lärare 
(Nej) Alla företag och branscher arbetar med jämställdhetsfrågor att förbättra och förändra. 

(Nej) varför skulle det vara det? 

 (Nej) Ej genusberoende. 

Kommentarerna tyder på att branscher som har typiskt manliga yrken verkar svårast att bryta 
mönster även för en lärlingsutbildning.    
 
Övriga tankar kring genusmönster; möjligheter till att utbilda sig för flickor respektive pojkar i 
mindre traditionella yrken i arbetsliv jämfört med skola: 
Handledare 

Vill tjejer ha golvjobb finns bra möjligheter för dessa. Men inga tjejer vill praktisera så frågan 

är onödig. 
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Lärare 
Väljer killar/tjejer lärlingsutbildning blir deras yrkesval mera personligt och inte påverkat av 

kompisar. När kompisar väljer till skolförlagd utbildning väljer eleven efter vad kompisarna 

ska gå för utbildning. Det finns grupptryck bland ungdomar som ska börja gymnasiet efter 

grundskolan. 

Det blir svårare eftersom genusmönstret är eftersatt i vissa yrken. 

Att som ensam tjej hamna i en traditionell byggklass kan upplevas besvärligt. 

Lärlingsprogrammet, där elever från flera program träffas i en grupp märks det inte. På 

arbetsplatsen tror jag inte det känns konstigt att vara byggare. Flera av tjejerna i klassen har 

uttryckt en önskan om att gå byggprogrammet.  

Övriga tankar kring genusmönster, möjligheter till att utbilda sig för tjejer respektive killar i 
mindre traditionella yrken i arbetsliv jämfört med skola, visar att möjligheterna finns och blir i 
varje fall inte mindre i en arbetsplatsförlagd utbildning. 
 

Diskussion och slutsatser 

Lärande i arbetsliv 

I vilka former och i vilken omfattning tycker elever, handledare och 
lärare att det sker lärande bland eleverna? 

Hur tycker hur tycker elever, handledare och lärare att 
inlärningssituationen påverkar motivation och yrkesroll? 

 
Vilka upplevelser av lärande kan skönjas nära man betraktar resultaten i min undersökning 
utifrån de teorier som skisserades i kapitlet tidigare forskning? Kan detta lärande beskrivas och 
förstås på ett sätt som gör det möjligt att använda resultaten för att utveckla lärandet i 
försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning? 
    Jag kommer med ovanstående frågeställningar som grund resonera kring mina resultat enligt 
följande teman: utförande, delaktighet, metoder och utveckling. 
 
Utförande 
Vad man gör på en arbetsplats och hur de olika uppgifterna kompletterar varandra är enligt 
Ellström (1996) av yttersta vikt för att uppnå positivt lärande. Resultaten visar på att rutin- 
uppgifter är det som upptar större delen av den arbetsplatsförlagda delen av studierna. 
    Utveckling och problemlösning är också uppgifter som tar en betydande andel av tiden på 
arbetsplatsen. En övervägande del av deltagarna anser att det råder balans mellan rutin och 
utveckling/problemlösning. Bland handledare och lärare finns olika uppfattningar om 
sambandet mellan rutin och utveckling/problemlösning. Några anser att utveckling/ 
problemlösning är första steget mot ett rutiniserat arbetssätt medan andra resonera kring rutin 
som grunden till utveckling och problemlösning.  
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    Utgångspunkten i undersökningen var att en arbetsplats med antingen enbart rutin eller 
utveckling/problemlösning var mindre lyckad sett i ett lärandeperspektiv. Att elever, handledare 
och lärare upplever och tror att det råder balans mellan rutin och utveckling/problemlösning är 
enligt min mening en positiv signal som kan tas som intäkt för att eleverna är placerade på 
arbetsplatser som är stimulerande och har lärandepotential. Att sedan generalisera vidare kring 
ovanstående är nog vanskligt då resultaten inte säger något om vilken typ av rutin- och 
utveckling/problemlösningsuppgifter som eleverna utför. 
    Arbetsplatsförlagda studier som låter vardagens praktiska situationer var en naturlig del av 
undervisningen och med uppgifter som kommer till praktisk användning i produktionen är 
framgångfaktorer i lärandeprocessen (Nielsen & Kvale 1999). Resultaten i föreliggande studie 
visar en diskrepans mellan vad elever upplever och vad handledare och lärare upplever och tror 
när det gäller undervisning kopplat till praktiskt utförande. En övervägande majoritet av 
eleverna anser att handledarna skiljer på undervisning och praktiskt utförande medan mer än 
hälften av handledarna och lärarna anser att de inte gör det.  
    Varför upplever elever och handledare situationen olika? Kanske är det så enkelt att eleven 
anser att en genomgång vid genomförandet av en arbetsuppgift är att skilja på undervisning och 
utförande medan handledaren anser att då råder naturlig koppling mellan undervisning och 
utförande? Större samstämmighet råder kring om uppgifterna som utförs är en del av 
produktionen. Nästan alla deltagare (75 procent) upplevde att uppgifterna som utfördes var en 
del av företagets produktion. Resultatet sammantaget anser jag kan tas för intäkt att lärprocessen 
till övervägande del sker i ett sammanhang där lärandet och användandet av det lärda är intimt 
förknippat.         
    
Delaktighet 
Både Ellström (1996) och Strandberg (2006) menar att positiva lärandemiljöer kännetecknas av 
aktivitet, delaktighet och gemenskap. En arbetsplats som tar på sig ansvaret att handleda en 
lärlingselev har fantastiska möjligheter att erbjuda en direkt tillämpning av nyvunna 
kompetenser men bär samtidigt ett stort ansvar som kräver väl genomtänkta strategier för att få 
aktivitet, delaktighet och gemenskap att bli en del av elevens vardagliga arbete. Resultaten visar 
att handledare och lärare tar denna uppgift på stort allvar vilket medfört att eleverna till 
övervägande del känner delaktiga i arbetsuppgifter och gemenskap. Både lärare och handledare 
poängterar att lärlingseleverna skall vara ”en i gänget” på samma sätt som de anställda både vad 
gäller arbetsuppgifter och samkväm. 
    Lärande på en arbetsplats kan, menar Ellström (1996), var en omedveten process som sker 
”bakom ryggen” på individen. Exempel på detta är de möjligheter till lärande som samtal och 
diskussioner under arbetstid och på raster erbjuder. Spontana och oplanerade samtal har 
potential till att både vara kompetenshöjande och leda till samordningsvinster menar Bjerlöv 
(1999). Undersökningens resultat visar att eleverna känner sig mer delaktiga i samtal på 
arbetstid och raster än handledarna upplever att de är. Kanske uppfattar handledarna eleven som 
utanför om de inte tillför något i samtalet medan eleven upplever delaktighet bara genom att 
lyssna? Både elever, handledare och lärare upplever att delaktighet i samtal och diskussioner på 
arbetstid tillför något i elevens lärandeprocess, mestadels i form av insikter kring arbetsplatsen 
som en helhet. Elever är mer tveksamma till om samtal och diskussioner på raster tillför deras 
lärande något. Handledare och lärare ser rastens samtal som möjlighet till lärande. Exempel på 
lärande från samtal på raster i ett elev och handledarperspektiv är dagsaktuella jobbfrågor. 
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     Till delaktighet, gemenskap och aktivitet bör läggas de förväntningar på individen som leder 
till positivt lärande (Strandberg 2006). Ett starkt motiv för en arbetsplats att ta emot 
lärlingselever är att trygga framtida personalbehov. Med den syn på lärande som Strandberg 
förfäktar kring förväntningar så är det av yttersta vikt att lärlingseleven upplever sig behövd 
både nu som elev och i framtiden som anställd. Resultatet visar mycket tydligt att både elever, 
handledare och lärare upplever förväntningar på eleverna som yrkesverksamma i företagen. 
Detta i sig positiva resultat är laddat med stor risk för besvikelser hos elever som fått oturen att 
hamna i ett företag eller bransch som drabbas av nedskärningar vid tidpunkten för 
gymnasieexamen eller att eleven ej uppnår kompetens som kan leda till anställning. 
Utbildningsformen har i sig ett inbyggt framtidperspektiv där förväntningar på anställning och 
anställningsbarhet kan vändas från något positivt till i vissa fall något mycket negativt.      
 
Metoder 
En central fråga för en arbetsplatsförlagd utbildning är hur lärandet går till. Utgångspunkten har 
varit att ett effektivt lärande uppstår när en kombination av ”situated learning” (kunskapen som 
skall överföras är kontextbunden och en social process) och ”kognitiv inlärningsteori” 
(generella kunskaper överförda genom verbala instruktioner) tillämpas (Ellström 1996, Nielsen 
& Kvale 1999). Svaren i enkäterna visar på en klar dominans av muntliga instruktioner och 
praktik som metod för arbetsplatsförlagt lärande. Skriftliga instruktioner används endast till 10 
procent av tiden medan både handledare och lärare anger imiterandet som en viktig metod.  
    En av den arbetsplatsförlagda utbildningsformens fördelar är möjligheten till ett Vygotskij 
inspirerat lärande enligt Elisabeth Jernström (2000). Hela studieformen bygger på ”den 
proximala utvecklingszonen”, en relation mellan en handledare som behärskar uppgifter och en 
elev som strävar efter att med stöd av handledaren också uppnå kompetens att lösa uppgifter. 
Hur ser det då ut på lärlingselevernas arbetsplatser? Resultatet visar att hela hälften av 
arbetstiden upptas av uppgifter som kräver att elev och handledare samarbetar för att eleven 
skall ha möjlighet att lösa sina uppgifter. Ett resultat som kan tas som intäkt för att handledarna 
tar sin uppgift på allvar samt att eleverna tilldelas uppgifter av avancerad karaktär under en stor 
del av sin arbetsplatsförlagda tid. 
    Att behärska ett yrke är att kunna utföra avancerade uppgifter på ett till synes enkelt sätt men 
samtidigt uppnå hög kvalité. Jernström (2000) väljer att i sin lärandeteori kring 
lärlingsutbildning kalla detta know-how fenomen för metis. Ett lärande i praktiken har 
möjligheter till att uppnå metis kompetens. Frågan är om handledarna har metoder för att 
bibringa denna kompetens till lärlingseleverna. Nästan alla deltagare upplever eller tror att 
handledaren ger eleverna metis strategier. En så stor andel som 50-75 procent av arbetstiden 
uppskattas att dessa strategier används. Ett resultat som stämmer väl med andelen tid som 
handledaren hjälper eleven att lösa uppgifter, proximala utvecklingszonen, och som stärker min 
uppfattning att de flesta elever är på arbetsplatser där de upplever sig utvecklas i sin 
yrkeskompetens. 
    En annan Vygotskijinspirerad tanke som Leif Strandberg (2006) framför är den att inre 
aktivitet alltid föregås av yttre aktivitet. Detta borde leda till en metod som tar vara på elevernas 
praktiska erfarenheter vid teoretiska inslag i undervisningen både vid skolförlagd och 
arbetsplatsförlagd undervisning vid en lärlingsutbildning. Resultatet visar dock att eleverna inte 
upplever att detta sker i någon större omfattning. Av lärarna anser endast hälften att de tar vara 
på elevernas praktiska erfarenheter medan handledarna upplever nästan alla att de tar vara på 
eleverna praktiska erfarenheter vid teorigenomgångar. Vad kan denna diskrepans bero på? Kan 
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det vara så enkelt att eleverna endast anser att teoretisk undervisning sker i den skolförlagda 
delen av utbildningen? Jag tolkar dock resultatet som att här har vi framgångsrik metodik som 
är unik för studieformen vad gäller möjligheter men som kanske inte utnyttjas till fullo.      
 
Utveckling 
Det stora centrala utbildningssystemet som gymnasieskolan är en del utav brottas med många 
problem, bl. a bristande motivation hos stora elevgrupper samt risk för praktikchock efter 
examen. Enligt Nielsen & Kvale (1999) skulle en decentraliserad lärlingsutbildning med lokal 
förankring kunna vara en av pusselbitarna för att komma tillrätta med nämnda problem. 
Intressant blir då vad de personer som själva är en del av en lärlingsutbildning upplever kring 
företeelser som motivation och praktikchock hos eleverna när de ska ut i arbetslivet. Alla 
deltagare (utom en elev) tror att motivationen till studier ökar om delar av studierna är 
arbetsplatsförlagda. En övervägande del av deltagarna anser även att risken för praktikchock 
minskar med arbetsplatsförlagda studier.  
    I all verksamhet, men kanske särskilt i en försöksverksamhet, är det av yttersta vikt att 
formerna för lärandet ständigt diskuteras, utvärderas och utvecklas. En metod som passar för 
detta i en lärlingsutbildning som till sin karaktär är olika för varje elev är att använda de 
problem som uppstår som utgångspunkt för utveckling. Metoden används av många skolor 
redan och kallas då problembaserad skolutveckling (PBS) och har som främsta förespråkare 
Hans-Åke Scherp (2008). Hur ser det då ut i den försöksverksamhet som är föremål för denna 
undersökning? Upplever eleverna att handledare och lärare tar sig an de problem som uppstår 
ute på arbetsplatserna för att förändra och utveckla lärandet? Resultatet visar att ambitionen 
verkar vara hög i denna fråga. Alla handledare och lärare är eniga om att tar sig an elevernas 
problem för att utveckla lärandet. Eleverna tycker dock inte att denna ambition slagit igenom. 
Cirka 25 procent av eleverna upplever inte att deras handledare eller lärare tar sig an deras 
problem att utveckla deras lärande. Kanske sker många åtgärder som eleverna inte ser eller så är 
det verkligen så att handledares och lärares ambition inte har fullt genomslag i elevernas vardag 
i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.      

Socialisation i skola och arbetsliv 

Hur tycker elever, handledare och lärare att socialisationsprocessen 
påverkar studiernas resultat?   

 
När man väljer att från statsmaktens sida lyfta ut delar av gymnasieskolans yrkesutbildning ur 
skolan och förlägga den ute på de lokala arbetsplatserna på orten vore det förvånande om detta 
inte fick konsekvenser för skolan som bärare av socialisationsprocesser. De centrala 
utbildningssystemen har av bl. a Bourdieu (Berner, Callewaert och Silberbrandt 1977) 
kritiserats för att lära ut förbluffande lite av vad som rubriceras som kunskap utan mest ägnat 
sig åt ”fostran” i form av dolda reproduktionsprocesser som mest gynnar elever från miljöer 
med studietradition. Hur upplever deltagarna i denna studie att situationen är sett i ett 
socialisationsperspektiv? Ägnar man sig på arbetsplatsen åt fostran som ej går att direkt koppla 
till elevens yrkesval? Elever och handledare är eniga om att nästan ingen tid ägnas åt fostran. 
Om det sker så är det i liten skala. Lärarna däremot tror att tid på arbetsplatsen ägnas åt fostran 
och att det sker i stor omfattning. I kommentarerna till enkäten framkommer även att lärarna 



 

 41

anser denna fostran som något positivt medan elever och handledare verkar helt oförstående till 
frågan. Jag tolkar detta som att Bourdieus tankar om utbildningssystemets dolda roll från 1970-
talet lever kvar även i dagens gymnasieskola och att lärlingsutbildning kan vara en utmärkt 
möjlighet att lyfta upp denna fråga till diskussion. Vad menar egentligen lärare med sin 
ambition att ”fostra” så där i allmänhet och inte bara mot det som kan kopplas mot 
yrkesutbildningen? Vilka värderingar är det som man tror överförs och hur motiverar man dem? 
    Som nämnts ovan så hävdar Bourdieu enligt Berner, Callewaert och Silberbrandt (1977) att 
utbildningssystemet är utformat så att det gynnar grupper med studietradition. Även Rolf 
Helldin (2002) är inne på samma tankar när han hävdar att det teoretiska favoriseras i 
gymnasieskolan vilket leder till att stora elevgrupper får problem att slutföra sin 
gymnasieutbildning. Helldin menar att gymnasiet måste byta paradigm från individer med 
skolproblem till att finna alternativa betraktelsesätt av den egna skolans utformning. Kanske kan 
gymnasial lärlingsutbildning vara ett sådant alternativt betraktelsesätt på yrkesutbildning. Inte 
för att studieformen skulle vara kravlös, snarare tvärtom, men det är andra krav än det enbart 
teoretiska som ställs på eleverna. Vad säger då de som nu är inblandade i en arbetsplatsförlagd 
utbildning. Jo, resultaten är samstämmiga från alla deltagare i undersökning. Både elever, 
handledare och lärare tror att arbetsplatsförlagda studier passar elevgruppen bättre än 
traditionellt skolförlagda studier. Man är också eniga i uppfattningen att arbetsplatsförlagda 
studier ökar för dem möjligheten att genomföra utbildningen. Som exempel på vilket sätt som 
arbetsplatsförlagda studier passar bättre så anges motivation, yrkesinsikt och helhetsperspektiv. 
Som exempel på varför chanserna är större att lyckas anges känslan av att ”det är på riktigt”. 
Självklart kommer aldrig lärlingsutbildning vara den dominerande utbildningsformen men tänk 
om mer av praktiskt lärande tillsammans med andra och mindre av individuella teoretiska 
studier, kunde spridas till andra utbildningsformer. Då kanske vi hittar sätt att få färre elever att 
hoppa av sina gymnasiestudier och fler att genomföra sin utbildning med förbättrade 
studieresultat. 
    En viktig fråga i ungdomars socialisationsprocess är umgänget med andra i samma ålder som 
sig själv. I de flesta fall kommer den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen vara i miljöer där 
brist på jämnåriga råder. Hur ser deltagarna i undersökningen på detta faktum? Eleverna ger 
inget entydigt svar på denna fråga. Gruppen sprider sig jämt över de tre svarsalternativ (positivt, 
negativt, spelar ingen roll) som erbjöds. Handledarna ansåg inte att bristen på jämnåriga spelade 
någon roll och lärarna delades i två läger mellan positivt respektive negativt. Ser man till de 
kommentarer som gavs till frågan verkar den yrkesmässiga delen av utbildningen tjäna på 
bristen på jämnåriga men att man kan se en risk i form av en känsla av utanförskap hos eleverna 
på arbetsplatsen. Jag kan hålla med om att risker finns när tonåringar berövas sitt umgänge med 
andra i samma ålder men vi får inte glömma att minst två dagar i veckan befinner sig våra 
lärlingselever i den skolförlagda delen av utbildningen med idel jämnåriga.     
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Genusmönster i skola och arbetsliv 

Vilka genusmönster kan elever, handledare och lärare skönja och 
hur tycker de att dessa påverkar elevernas möjligheter till 
otraditionella yrkesval? 

 
Att starta en försöksverksamhet med yrkesutbildning utan att anlägga ett genusperspektiv är sett 
till skolans styrdokument en ”omöjlighet” anser jag. Undersökningen har som grund de tankar 
kring genusmönster som Connell (2002) för fram. Genusmönster är i den tolkningen de 
genusarrangemang som olika miljöer skapar i en skola eller en arbetsplats. Jag har också valt att 
beskriva genusmönster utifrån Hirdmans (2001) tankar som går ut på olika formler för att 
förklara särartstänkande kontra jämställdhet. De frågor jag ville undersökningen skulle försöka 
bena ut var om studieformen underlättar att bryta rådande genusmönster eller om den 
cementerar redan gällande ordning och om studieformen underblåser ett särartstänk eller om den 
fungerar som utgångspunkt för ett jämställdhetsarbete.  
    Resultaten visar att bland eleverna upplever hela 75 procent av flickorna att studieformen 
underlättar val av otraditionellt yrke. Pojkarna håller ”bara” med till hälften. Även bland 
handledarna är bilden densamma, kvinnliga handledare anser i större utsträckning än manliga 
handledare att lärlingsutbildning underlättar brytande av genusmönster. Men som hel grupp är 
handledarna övervägande positiva till studieformens möjligheter att bryta rådande ordning. 
Lärarna är lite mer tveksamma, ”endast” hälften tror på lärlingsutbildning som en väg mot mer 
otraditionella val av yrken sett i ett genusperspektiv. Även kommentarerna lutar åt att 
lärlingsutbildning underlättar otraditionella val med den genomgående förklaringen att 
utbildningsformen medför att eleverna slipper grupptryck, den är individualistisk till sin 
karaktär. 
   Undersökningen visar att ute på arbetsplatserna är situationen den att pojkarna till 
övervägande del inte anser att det underlättar att vara just flicka eller pojke. Flickorna är 
däremot lite mer tveksamma och fördelar sig jämt mellan om det underlättar eller inte att vara 
just flicka eller pojke ute på arbetsplatsen. Sammantaget visar resultatet att de flesta deltagarna 
upplever någon form av jämställdhet i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i den 
bemärkelsen att det inte underlättar att vara just flicka eller pojke när det kommer till 
gemenskap och arbetsuppgifter.  
    Min tolkning av resultaten är att lärlingsutbildning trots sitt historiskt sett belastade namn har 
både möjlighet att bryta rådande ordning av genusmönster vad gäller val till gymnasieskolans 
yrkesprogram och att studieformen i sig är en möjlighet att leda eleverna från ett särartstänkande 
till jämställdhet i arbetslivet. Det kommer att bli intressant att följa vad som händer när alla 
yrkesprogram erbjuder studieformen lärlingsutbildning. Kommer de upplevelser denna 
undersökning visar på utvecklas vidare eller kommer allt gå tillbaka? En avgörande faktor kan 
nog vara hur man väljer att arrangera den skolförlagda delen av utbildningen. Ska eleverna 
tillhöra en lärlingsklass med elever från olika yrkesprogram eller ska eleverna inkluderas i 
ordinarie klasser som läser traditionell skolförlagd yrkesutbildning. Jag tror i varje fall inte att 
det senare alternativet kommer underlätta att bryta rådande genusmönster.  
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Slutsatser av undersökning 
Syftet med undersökning är att se vilka möjligheter till lärande, förbättrade studieresultat och 
otraditionella yrkesval som finns i en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 
genom att beskriva och förstå de upplevelser av lärande, socialisation och genusmönster som 
elever, handledare och lärare har vid denna utbildning.  
 
Vilka former av lärande kan man då se, utifrån deltagarnas åsikter, som skulle kunna ligga till 
grund för en skolutvecklingsprocess i försöksverksamheten? 
    Undersökningen visar en verksamhet som tycks skapa balans mellan rutin- och 
utveckling/problemlösnings uppgifter. Resultatet visar också att utförande sker på ett sådant sätt 
att det till övervägande del råder en interaktion mellan undervisning och praktiskt utförande 
med aktiviteter som utgör del av produktionen. Slutsatsen blir att de positiva betingelser 
gällande utförande, på arbetsplatsförlagd utbildning, som tidigare forskning visar på går att 
finna i försöksverksamheten (Ellström 1996, Ellström 2004). Vad vi inte kan se är hur pass väl 
dessa betingelser fungerar i sin uppgift att leda mot kunskapsmål i elevernas kursplaner. 
    De upplevelser av lärandemiljöer i försöksverksamheten som resultatet ger är att eleverna är 
delaktiga i både arbetsuppgifter och gemenskap.  Tidigare forskning visar att just delaktighet är 
ett kännetecken för en positiv arbetsplatsförlagd lärandemiljö(Ellström 1996, Strandberg 2006). 
Forskningen visar även att samtalet vid utförande och på raster har möjlighet att vara en del av 
en arbetsplatsförlagd lärandeprocess (Jernström 2000). Resultatet visar att elever, handledare 
och lärare ser samtalet på arbetsplatsen som situationer då lärande uppstår. Att visa förväntan på 
resultat av eleverna på arbetsplatsen skapar gemenskap och leder till aktiviteter som är en 
nyckel till positivt lärande. Resultatet visar just på att förväntan är stor både från både elever 
och arbetsgivare att eleven skall fungera som yrkesverksam i företaget. Sammantaget visar 
resultatet, i ett delaktighetsperspektiv, på ett stort mått av engagemang från företagen och att 
yrkeslärarna varit framgångsrika i sitt arbete att leta fram arbetsplatser med vilja och förmåga 
till god handledning. 
    Vilka metoder för lärande visar resultatet på? Hur väl kommunicerar dessa resultat mot de 
metoder som tidigare forskning anger som viktiga för ett positivt lärande på en arbetsplats? 
Resultatet visar att utförande och muntliga instruktioner är de dominerande undervisnings-
metoderna för överförande av kunskap som leder till lärande. I denna lärprocess, som enligt 
resultatet är en kombination av praktiska och muntliga instruktioner, visar även resultatet på att 
så mycket som hälften av arbetstiden kräver handledning. Detta resultat kan tas som intäkt för 
att ett kvalitativt lärande sker med metoder som går att likna vi det som i Vygotskij inspirerad 
terminologi kallas ”den proximala utvecklingszonen” (eleven arbetar med någon som behärskar 
en svår men inte helt främmande uppgift). Kvaliteten är så hög i metoderna att handledarna, 
enligt resultatet, ger eleverna möjlighet att fånga den kompetens som kallas metis (Jernström 
2000). Detta betyder att en stor andel av eleverna upplever att de med hjälp av sin handledare lär 
sig utföra avancerade arbetsuppgifter på ett enkelt sätt med hög kvalité. Enligt tidigare forskning 
är metoden att grunda elevernas teoretisk lärande (inre aktivitet) på yttre aktivitet mycket 
effektivt (Strandberg 2006). Tyvärr visar resultaten på att 1/3 eleverna inte upplever att detta 
förekommer i någon större omfattning. Slutsatsen blir att resultatet visar på att de flesta av de 
metoder som tidigare forskning anger som viktiga för ett positivt arbetsplatsförlagt lärande 
förekommer vid försöksverksamheten. Om framtiden visar att dessa metoder även leder till 
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kunskap som går att utvärdera framgångsrikt mot mål i kursplaner så bör dessa metoder lyftas 
fram och utvecklas både i arbetsplatsförlag som skolförlag utbildning. 
    I tidigare forskning framkommer att lärlingsutbildning skulle kunna vara en 
skolutvecklingsprocess som leder till både ökad motivation och minskar risken för praktikchock 
efter examination (Nielsen & Kvale 1999). Resultatet visar att alla inblandade i undersökningen 
upplever och tror att studieformen leder till ovanstående. Vad sedan slutresultatet blir i 
praktiken får framtida utvärdering visa på. Så här i begynnelsen av en försöksverksamhet är det 
av yttersta vikt med lyhördhet för alla de vardagsproblem som uppstår. Enligt tidigare forskning 
är just dessa vardagsproblem grunden i skolutvecklingsprocessen (Scherp 2008). Resultatet 
visar på att lärare och handledare upplever sig ta alla problem som uppstår som anledning och 
underlag för att utveckla elevernas lärande. Tyvärr anger 25 procent av eleverna att de inte 
upplever detsamma. Slutsatsen blir att studieformen har stor potential att höja motivationen och 
minska risken för praktikchock men då kanske lärare och handledare bör bli mer tydliga mot 
elever i sitta sätt att ta tag i vardagsproblem för att utveckla lärandet i den arbetsplatsförlagda 
delen av utbildningen. 
 
Vilken bild ger resultaten av socialisation i försöksverksamheten? En central fråga i detta 
perspektiv var om deltagarna i försöksverksamheten upplevde om den ”fostran” som sker vid 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen var enbart kopplad till yrkesutövningen eller om 
den innehöll inslag som inte går att koppla mot yrket (Berner, Callewaert och Silberbrandt 
1977). Resultatet visar en tydlig skillnad mellan lärare syn och elever och handledares 
upplevelser. Lärarna tror och anser att eleverna på praktiken får en fostran som ej går att koppla 
till yrkesutbildningen medan elever och handledare ställer sig oförstående till detta. 
Ovanstående kan också delvis vara en förklaring till varför resultatet visar att alla deltagare i 
undersökningen upplever att studieformen lärling är ett sätt för gymnasiet att öka 
måluppfyllelsen med att få fler elever att genomföra sina gymnasiestudier fram till examen. 
Sammantaget blir slutsatsen att arbetsplatsförlagd utbildning enligt resultatet är en studieform 
som genom sin kontext i form av miljö och arbetskamrater ger eleverna en tydlig socialisation 
till arbetslivets krav. 
 
Vilka slutsatser kring genusmönster kan man då dra av resultaten i undersökningen? Det verkar 
som om lärlingsutbildning är en form av yrkesutbildning som har inneboende möjligheter till att 
bryta genusmönster genom att eleverna får lättare att göra val av yrkesutbildning som inte 
kopplas till grupp av jämnåriga. Om en elev gjort ett val som bryter genusmönster visar 
resultatet att de har stora möjligheter att komma till en arbetsplats där handledarna och lärare 
anser att jämställdhet råder. Slutsatsen blir att lärlingsutbildning är en studieform som öppnar 
möjligheter till att bryta traditionella yrkesval och kanske kan bidra till en arbetsmarknad som 
går från särartstänkande mot jämställdhetstänkande. 
 
Sammantaget blir att slutsatsen av undersökningens resultat följande: 
Resultaten visar att både elever, handledare och lärare upplever att undervisning och 
handledning sker genom uppgifter som ger balans mellan rutin och problemlösning. De 
upplever även att det råder interaktion mellan undervisning och praktik och att undervisningen 
utgör en del av produktionen.  
Enligt elever, handledare och lärare kännetecknas verksamheten av elevernas delaktighet i 
arbetsgemenskapen och förväntan på eleverna som yrkesverksamma där metoder som är unika 
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för inlärningssituationen utnyttjas. Enligt enkätsvaren från både elever, handledare och lärare 
upplevs de arbetsplatsförlagda uppgifterna öka motivation och de upplevs minska risken för att 
eleverna ska få en praktikchock när de lämnar utbildningen och går ut i arbetslivet . 
Resultaten visar att elever och handledare upplever att socialisationsprocessen, ”fostran”, är 
kopplad till utbildningens praktiska mål vilket i sin tur delvis kan förklara varför elever, 
handledare och lärare upplever att studieformen leder till ökade möjligheter för eleverna att 
slutföra sina studier. 
Enligt flertalet elever, handledare och lärare upplevs studieformen ge ökade möjligheter för 
både flickor och pojkar till otraditionella val av gymnasieutbildning.  
    
Möjligheten till en individualiserad praktikanknuten undervisning och handledning kombinerat 
med möjligheten till en öppen och effektiv socialisation där möjligheter till 
jämställdhetstänkande råder tyder på att gymnasial lärlingsutbildning är en utbildningsform som 
förtjänar epitetet specialpedagogik och som kan vara en modell för att möta det 
förändringsbehov som yrkesutbildning i framtidens gymnasieskola så väl behöver (Helldin 
2002) för att lyfta fler ungdomar till fullgjord gymnasieutbildning och anställningsbarhet.           
 

Förslag till vidare forskning 

Till sist vill jag betona att undersökningen är genomförd när lite mer än en termin av 
utbildningens sex var avklarade och att det är hur elever, handledare och lärare upplever 
utbildningen som resultatet visar. Detta gör att undersökningens resultat är att betrakta som en 
bas för framtida skolutveckling av studieformen vid undersökt skola och andra skolor med 
liknande utformning av verksamheten. För att kunna dra slutsatser av studieformen jämfört med 
vanliga skolförlagda studier krävs vidare forskning där resultat i form av betyg, 
genomförandegrad (examen) och kanske mest intressant; jobb (anställningsbarhet) inom utbildat 
yrke bör utgöra en betydande del. Kanske tar någon vid stafettpinnen och fortsätter detta både 
viktiga och intressanta arbete? 

Framtida utmaningar 
Att resultatet i denna undersökning pekar på stora fördelar med gymnasial lärlingsutbildning får 
inte dölja det faktum att många hinder återstår innan man kan hävda att satsningen är lyckad. 
Sett ur historiskt perspektiv finns det inte mycket som talar för att lärlingsutbildning skulle ha 
goda chanser att utvecklas i Sverige. Dålig tajming mot konjunkturer, bristande regleringar både 
av arbetsliv och skola, ingen eller alltför dålig finansiering är hotbilder som fällt tidigare försök 
att öka det arbetsplatsförlagda lärandet i olika former av lärlingsmodeller (Olofsson & 
Wadensjö 2006). 
    Denna gång ser tyvärr historien ut att upprepa sig. Vi går nu, mycket pga den globala 
finanskrisen, in i en lågkonjunktur som vi kanske inte förstått vidden av. Hittills har den 
undersökta skolan klarat sig väl. Under året har endast en elev blivit av med sin arbetsplats med 
motiveringen arbetsbrist. Klart är dock att konjunkturkänsligheten är en akilleshäl för 
utbildningsformen. När behovet av utbildningsinsatser blir som störst så minskar möjligheterna 
att erbjuda platser. En lösning på detta skulle kunna vara att lärlingsutbildningen ökar sin andel 
av utbildningar till udda yrken, t ex hovslagare, segelmakare mm, och inte bara bygger upp 
stora volymer av platser inom den konjunkturkänsliga byggnads- och verkstadsindustrin. 
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    Bristande regleringar och dålig finansiering är även denna gång ett problem. 
Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning har regleringar (Förordning 2007:1349) 
som om de omsattes fullt ut skulle vara till stor hjälp i utformning och kvalitetssäkring av 
utbildningen. Även finansiellt satsar staten mer denna gång än tidigare; 25 tkr per elev och läsår 
och 3000 kr per elev i en engångssatsning på handledarutbildning. Problemet som jag ser det är 
att dessa satsningar inte samordnas i tillräckligt hög grad. Regleringar och finansiella bidrag 
borde styras mot utbildningens nyckelpersoner handledarna. De bör utbildas, ges möjligheter att 
ta ledigt för att delta på t ex lärlingsråd och de bör premieras ekonomiskt så att 
handledaruppdraget blir ett lockande uppdrag och en viktig del av individens möjligheter till 
karriär. Att vara handledare borde innebära någon form av påbyggnadsutbildning som i sin tur 
leder till högre status. Om inte detta sker riskerar de ungdomar vi skickar ut på 
arbetsplatsförlagt lärande att mötas av brister både i kontinuitet och i yrkesmässighet på sina 
arbetsplatser. 
    Undersökningens resultat tyder på att gymnasial lärlingsutbildning enligt flera elever, 
handledare och lärare skulle kunna vara en väg mot ökad jämställdhet i arbetslivet. En framtida 
utmaning blir då att omsätta detta i praktiken. Vissa branscher, t ex handel och restaurang, kan 
redan nu berömma sig med att kommit en bra bit på väg mot jämställdhet även i den undersökta 
skolan. Andra branscher vid den undersökta skolan, t ex bygg och verkstad, upplever sig vara 
jämställda men kan av olika anledningar inte locka flickor att söka. Att förändra detta är 
självklart inte bara ett uppdrag för lärlingsutbildning utan för hela gymnasiet. Spännande att se 
är hur det kommer att förhålla sig när Barn och fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet 
blir en del av alternativen för lärlingsutbildning. Kommer det omvända jmf med bygg och 
verkstad att råda? Alla säger att möjligheterna är jämställda men mönstren blir kanske ändå 
flickor på utbildningsplatserna?  

Metoddiskussion 
Undersökningen bygger på enkäter till de tre olika grupper, elever, handledare och lärare som är 
involverade i en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning på en gymnasieskola. 
Valet av enkät som metod grundar sig på en övertygelse om att syftet med undersökningen 
uppnås bäst om alla involverade grupper ges möjlighet till att ge sin bild av verksamheten samt 
att möjligheter till jämförelser mellan grupperna blir möjliga. Enkätmetoden har dock vissa 
problem. Mycket kraft går till att samla in ifyllda enkäter. Alla elever (17) och lärare (7) har 
besvarat enkäten. 10 handledare av 17 möjliga har lämnat in besvarad enkät. Problemet blev 
framför allt handledare, den grupp som nästan aldrig befinner sig på skolan utan är spridda på 
ett stort geografiskt område. Även om inte alla handledare har lämnat in enkätsvar så är alla sex 
olika program representerade även bland gruppen handledare. Ett annat problem är att hela 
resultatet bygger på vad respondenterna svarar i enkäterna. Här finns en risk med att de svar 
som framkommer mer representerar en önskan om verkligheten än hur den gestaltar sig ”på 
riktigt”. Möjligheten till att tidigt i utbildningen, termin ett av sex, finna ”hårda fakta” (betyg, 
anställningsbarhet mm) finns inte. 
    Undersökningen bör enligt min mening dock ha hög pålitlighet för just den tidsperiod då 
enkäten genomförts. Tidsfaktorn kommer självklart att förändra resultatet då varje respondent i 
och med denna kommer få nya upplevelser att bygga sina svar på. Jag kan dock inte se några 
motiv till varför inte respondenterna skulle svara på liknande sätt inom en begränsad tidsperiod. 
Enda möjligheten till att de inte skulle göra det är om respondenterna upplevde sig tvungna att 
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svara på frågor de ej förstod. Jag anser att undersökningens praktiska genomförande (se 
missivbrev bilaga 1) som bygger på frivillighet och anonymitet samt den delaktighet och den 
kontakt med respondenterna jag haft antingen före, under eller efter svarstillfället undviker 
nämnda risk för brist i pålitlighet. 
    Enkätens frågor bygger på det som framkommer i kapitlet tidigare forskning. Huruvida 
resultatet har tillförlitlighet är enligt min mening avhängigt om man, som jag tidigare nämnt, 
anser att de upplevelser som redovisas i enkäten är representativa för den verklighet de 
beskriver. Jag ser ingen anledning att inte tro att de upplevelser som redovisas är 
sanningsenliga. I vart fall i ett s.k. fenomenologiskt perspektiv – de är sanna för respondenten 
just då vid undersökningstillfället. Ett problem med frågor av upplevelsekaraktär är att veta hur 
varje individ uppfattar en fråga. Enkäten innehåller begrepp som kan betyda olika saker för 
olika individer, t. ex ”fostran”. Vilken tillförlitlighet har då resultaten om man inte kan veta hur 
varje individ uppfattar olika begrepp i enkäten? Ett olösligt dilemma vid enkätundersökningar 
anser jag. De frågor jag ställer kräver kunskap om en tämligen avancerad begreppsapparat för 
att kunna besvara frågorna. Det medför risker för missförstånd. För att motverka att det uppstod 
missförstånd var jag närvarande när enkäten besvarades av eleverna. Eleverna kunde därför få 
svar på eventuella frågor de hade. Det försök till triangulering, tre olika grupper har besvarat 
enkäten, som undersökningens utformning har borde tala för ett visst mått av tillförlitlighet i 
resultaten. 
     Då undersökningen är att betrakta som en fallstudie så uppkommer frågan om vilken 
överförbarhet som resultaten har? Jag anser att resultaten är överförbara till en ny årskull elever 
på den undersökta skolan vilka kommer att hamna under liknande omständigheter. Jag anser 
även att den modell som den undersökta skolan har för sin försöksverksamhet så pass väl 
uppfyller de kriterier på utformning av försöksverksamheten som skolverket stipulerar att det 
vore konstigt om inte fler skolor bedriver försöksverksamheten med liknande utformning och då 
skulle kunna använda undersökningens resultat som underlag i sin egen skolutvecklingsprocess. 
    Undersökningens frågor bygger på det som redovisas i tidigare forskning om vad som visat 
sig medföra att positivt lärande sker i arbetslivet. Frågorna bygger på tidigare forskning inom 
socialisationsprocesser och genusmönster inom praktikanknuten utbildning. Det som där 
presenteras som ”det man redan vet” är självklart ett urval av författare och riskerar då att spegla 
mina egna värderingar i utbildningsfrågor (är det möjligt att syssla med utbildningsfrågor utan 
att hamna i en värdeteoretisk diskussion som handlar konflikten mellan vad som är sakfrågor 
respektive värderingsfrågor?). Det enda svar jag kan ge för att hävda undersökningens 
objektivitet är att jag bara utgått från väl kända forskares artiklar och böcker. Om det gäller 
mindre etablerade forskare har jag utgått från deras avhandlingar. Risken för brister i 
undersökningens objektivitet ligger inte på enkätens forskningsbaserade grund eller på analysen 
av resultaten utan på själva frågornas utformning anser jag.  
    Valet av undersökningsgrupp, dvs. alla involverade i försöksverksamheten vid en skola, 
gjordes för att få en så allsidig bild av försöksverksamheten som möjligt inom de ramar som 
givits för denna uppsats. Med större ramar för undersökningen hade det varit av stort intresse att 
genomföra liknande enkätundersökningar vid fler skolor med försöksverksamhet gymnasial 
lärlingsutbildning och jämföra resultaten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

 
Till dig som är elev, handledare eller lärare vid  
Försöksverksamheten gymnasial lärlingsutbildning 
 
Som delaktiga i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning har vi i uppdrag att på 
olika sätt utvärdera verksamheten under perioden 2008-2011. Detta både lokalt för vår egen 
skola och nationellt genom obligatoriskt deltagande i skolverkets utvärderingar.  En första del i 
denna utvärderingsprocess blir en enkät som ligger till grund för en undersökning jag genomför 
vid specialpedagogiska institutionen vi Stockholm Universitet. 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och förstå de upplevelser av lärande, 
socialisation och genusmönster som elever, handledare och lärare har vid en försöksverksamhet 
med gymnasial lärlingsutbildning. 
 
Med lärande menas i detta sammanhang ”relativt varaktiga förändringar av en individs 
kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström 1996).  
Socialisation är i denna enkät att likna vid den ”fostran” som formar elevens personlighet och 
yrkesidentitet genom införlivande av de vedertagna beteendemönster, normer regler och värden 
som arbetsplatsen ger eleven (NE). I enkäten används begreppet genusmönster för att ringa i de 
faktorer som påverkar vilka yrken män och kvinnor väljer och vad för olika arbetsuppgifter män 
och kvinnor utför i arbetslivet (Connell 2002). 
    De svar som du lämnar till mig skyddas av sekretesslagen. Endast jag som arbetar med 
undersökningen får se dina svar och jag har tystnadsplikt. Din medverkan är frivillig, men det är 
viktigt att du svarar så att skolan och andra intressenter kan få veta mer om hur 
lärlingsutbildningen fungerar. De insamlade uppgifterna redovisas i text, tabeller och diagram 
där inga enskilda personers svar kan utläsas. 
 
Vill du ha mer information kring undersökningen så ring eller maila gärna till mig. 
Tackar på förhand för din medverkan! 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Enkät elev 

Enkät kring försöksverksamhet lärlingsutbildning: elev 
 

Upplevelser av lärande, socialisation och genusmönster i en 
gymnasial lärlingsutbildning 

 
 
 
1. Personfakta 
 
Tjej  
Kille  
Ålder ______ 
 
2. Är du delaktig i samtal och diskussioner på arbetsplatsen? 
 
            A. På arbetstid? 
 
Nej  
Ja   
 
Om Ja; tillför dessa samtal något i ditt lärande 
Nej  
Ja  
Om Ja; kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
            B. På raster? 
 
Nej  
Ja   
 
Om Ja; tillför dessa samtal något i ditt lärande 
Nej  
Ja  
Om Ja; kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
3. Upplever du att handledare, arbetskamrater och arbetsledare/chefer gör dig delaktig i 
både arbetsuppgifter och gemenskap? 
 
Nej  



 

 

Ja  
Om Ja; kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
4. På vilket/vilka sätt lär du dig främst nya arbetsuppgifter på din arbetsplats? 
 
Muntliga instruktioner  % ? ____  
 
Skriftliga instruktioner  % ? ____ 
 
Praktisering  % ? ____ 
 
Annat sätt  % ? ____ 
 
Exempel på annat sätt:_____________________________________________________ 
 
5.  
A. Vilken typ/vilka typer av arbetsuppgifter får du utföra på din arbetsplats? 
 
Rutin (återkommande uppgifter)  % ? ____  
 
Utveckling/Problemlösning (nya uppgifter)  % ? ____ 
 
Annan uppgift  % ? ____ 
 
Exempel på annan uppgift:__________________________________________________ 
 
B. Anser du att det är balans mellan rutin och utveckling/problemlösning? 
 
Nej  
Ja  
 
Om möjligt beskriv på vilket sätt: 
 
______________________________________________________________________ 
  
 
6. Upplever du att arbetsuppgifterna kräver handledare/arbetskamrater för att lösas? 
 
Aldrig    
 
Ibland  % ? ____ 
 
Alltid   
 



 

 

 
7. Upplever du att handledaren ger dig strategier/arbetssätt att lösa till synes svåra 
uppgifter på ett sätt som gör uppgifterna enkla efter en tid? 
 
Nej    
 
Ja  % ? ____ 
 
 
8. Sker ditt lärande på arbetsplatsen med hjälp av uppgifter som också kommer till 
praktisk användning i produktionen? 
 
Nej    
 
Ja  % ? ____ 
 
Vet ej  
 
9. Skiljer handledaren på undervisning och praktiskt utförande? 
 
Nej    
 
Ja  % ? ____ 
 
 
10. Upplever du att uppgifterna på arbetsplatsen 
 
A. ökar motivationen till lärande? 
 
Ja   Ibland   Nej   
 
B. minskar risken för praktikchock? 
 
Ja   Till viss del   Nej   
 
 
11. Upplever du att handledare och lärare tar sig an problem som du tar upp eller som 
uppstår för att förändra och utveckla dina möjligheter till lärande? 
 
Nej  
Ja  
Om Ja; kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 
12.  Upplever du att handledare och lärare tar vara på dina praktiska 
arbetsplatserfarenheter vid teoretiska inslag i undervisningen? 
 
Nej  
Ja  
Om Ja; kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
13. Upplever du att handledare, arbetskamrater och arbetsledare/chefer har 
förväntningar på dig som yrkesverksam i företaget? 
 
Nej  
Ja  
Om Ja; kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
14. Upplever du att tid på arbetsplatsen ägnas åt ”fostran” som inte går att koppla till ditt 
yrkesval? 
 
Nej  
Ja  
Om Ja;  
 
A. kan du ge exempel? 
 
______________________________________________________________________ 
 
B. i vilken omfattning? 
 
Lite  
Mycket  
 
 
15. Upplever du att yrkesgymnasium med arbetsplatsförlagda studier passar dig bättre än 
yrkesgymnasium med traditionellt skolförlagda studier? 
 
Nej  
Ja  



 

 

Om Ja; varför/på vilket sätt? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
16. Tror du chansen är större för dig att genomföra en gymnasieutbildning som är 
arbetsplatsförlagd jämfört med en skolförlagd? 
 
Nej  
Ja  
 
Om ja; varför/på vilket sätt? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
17. Upplever du att studieformen lärling underlättar val av ett för tjejer respektive killar 
otraditionellt yrke? 
 
Nej  
Varför/hur då? 
 
______________________________________________________________________ 
 
Ja  
Varför/hur då? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
18. Upplever du att gemenskap och arbetsuppgifter på din arbetsplats är lättare att delta i 
och utföra för just tjejer eller omvänt just killar? 
 
Nej  
Varför/hur då? 
 
______________________________________________________________________ 
 
Ja  
Varför/hur då? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 



 

 

19. Hur upplever du bristen på jämnåriga kamrater på arbetsplatsen? 
 
Spelar ingen roll  
 
 
Negativt  
På vilket sätt? 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
Positivt  
På vilket sätt? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
20. Övriga tankar om lärlingsutbildning kring: 
 
A. Lärande i arbetsliv jmf med skola? 
 
 
 
 
 
 
 
B. Socialisation; ”fostran” till en yrkesidentitet och yrkesgemenskap i arbetsliv jmf med 
skola?   
 
 
 
 
 
 
 
C. Genusmönster; möjligheter till att utbilda sig till för tjejer respektive killar mindre 
traditionella yrken i arbetsliv jmf med skola?   
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