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Abstrakt

Detta  arbete  belyser  hur  elever  som går  andra  året  på  den  kommunala  gymnasieskolans
lärlingsförsök på Omvårdnads samt Barn och fritidsprogrammet uppfattar sitt lärande. 

Lärlingsutbildningen har en lång historia och var fram till år 1846 den enda möjligheten att få
en utbildning inom ett hantverksyrke.  Det politiska intresset för lärlingsutbildning har varit
och är  fortfarande mycket  stort i  Sverige.  En ny gymnasiereform som träder  i  kraft  2011
kommer att permanenta lärlingsprogram. Med anledning av detta pågår sedan 2008 försök
med lärlingsprogram i vissa av skolverket utvalda kommuner. 

Eftersom  vi  som  lärare  kommer  att  verka  inom  de  två  program  som  genomför
lärlingsutbildning på försök föll det sig lämpligt för oss att göra en undersökning om hur de
elever som nu går andra året uppfattar sitt lärande.

Vi har gjort en kvantitativ forskning i form av en enkätundersökning. Vi har utformat enkäten
som  ett  attitydformulär  med  frågor  som  utgjordes  av  påståenden.  Eleverna  gavs  också
möjlighet att ge egna synpunkter och kommentarer till frågorna. 

Resultatet av vår enkätundersökning visar att de allra flesta är mycket nöjda med valet av
utbildning och anser att de lär sig bäst av att praktiskt arbete ute i verksamheten. Det finns
även en del kritik från eleverna för hur utbildningen är upplagd och att arbetsbelastningen
upplevs som mycket hög.

Nyckelord: Lärande, lärlingselever, lärlingsutbildning, uppfattning och upplevelse.
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1. Inledning

Vi går  en utbildning i Professionsinriktat  lärande (PIL)  på Luleå tekniska universitet  med
inriktning mot gymnasieskolans Omvårdnadsprogram samt Barn och fritidsprogram.
Vårt examensarbete handlar om hur eleverna uppfattar sitt eget lärande på den gymnasiala
lärlingsutbildningen  som  ges  i  kommunal  regi.  Detta  kan  komma  till  användning  i  vår
verksamhet  som  lärare,  eftersom  vi  båda  kommer  att  arbeta  på  ett  yrkesförberedande
gymnasieprogram  där  lärlingsutbildning  är  aktuell.  Vi  är  väldigt  intresserade  av
lärlingsutbildningen och främst hur eleverna uppfattar denna typ av lärande.
Vår  nuvarande  utbildningsminister  har  aviserat  att  regeringen  kommer  att  utveckla
lärlingsutbildningen så vi tror att det i hög grad är en del av framtidens gymnasieskola. Redan
i  dag  växer  såväl  kommunala  som  privata  gymnasieskolor  med  inriktning  mot
lärlingsutbildning upp och sannolikheten att vi kommer att arbeta i eller i nära anslutning till
lärlingsutbildningen är stor.

Detta arbete har vi gemensamt genomfört och författat.

2. Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur elever som går den gymnasiala lärlingsutbildningen
uppfattar sitt eget lärande i denna utbildningsform.

I vår studie utgår vi från följande fråga:

• Hur uppfattar eleverna att denna utbildningsform påverkar deras lärande?

3. Bakgrund

”Begreppen lärling och lärlingsutbildning är inte entydiga och kan för olika personer
och ur olika perspektiv stå för olika företeelser. Ordet lärling är positivt värdeladdat och
har kommit att bli ett samlingsnamn för flera olika utbildningsformer där man lär sig ett
yrke  på  en  arbetsplats  genom  att  arbeta  tillsammans  med  någon  mer  erfaren
yrkeskunnig person. Den kan vara baserad på 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” (SOU 2009:85,
s.10).

3.1 Historik

Lärlingsutbildning  har  ur  ett  historiskt  perspektiv  varit  grundformen  för  all  praktisk
yrkesutbildning. Fram till skråväsendets avskaffande år 1846 så var den enda möjligheten att
få en utbildning inom ett hantverksyrke att börja som lärling hos en mäster. Denne mäster
tillhörde ett skrå som fungerade både som branschorganisation och fackförening. Vid 14 års
ålder kunde pojkar, börja sin utbildning hos en mäster mot en liten eller ingen ersättning.
Varje skrå hade sin förordning som reglerade innehåll och utbildningens längd. Utbildningen
varade vanligtvis mellan 3-5 år. 
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Efter lärlingstiden skulle lärlingen avlägga ett gesällprov som bedömdes och godkändes av
flera olika mästare.  Blev lärlingen godkänd på examinationen blev han gesäll  och fick ett
gesällbrev. 

För att gesällen sedan skulle kunna starta egen verksamhet, samt kunna anställa egna lärlingar
och gesäller, var gesällen tvungen att avlägga ett mästarprov. 
När näringsfrihetsförordningen blev en realitet år 1864 försvann kravet på mästarprov. Men
modellen med lärling, gesäll och mästare fortsatte att leva kvar inom många hantverksyrken
fram till nutid. 

I början av 1920-talet startades lärlingsskolor som var inriktade på industri, hantverk, handel
och husligt arbete. Denna utbildning gavs till dem som hade fast anställning och utbildningen
skedde på ledig tid, dvs. kvällar och helger. Det fanns ingen skolplikt för lärlingseleverna och
elevantalet förblev väldigt litet. Under 1930-talet och framåt kom Saltsjöbadsandan att prägla
utvecklingen av lärlingsutbildningen. Denna utbildning blev kollektivavtalsreglerad. Men den
lockade inte heller några större elevkullar (SOU 2008:27). 

När de tvååriga yrkeslinjerna infördes i början av 1970-talet, byggde dessa på att eleverna
skulle vara färdigutbildade till arbetslivet efter skolans slut och lärlingsavtal tecknades med
arbetsgivarna.  Men  det  fanns  endast  ett  begränsat  stöd  från  samhället  till  den  klassiska
lärlingsutbildningen. Staten gav i stället bidrag för att finansiera lärlingsutbildning inom bl.a.
frisör, snickeri och byggområdena. 

På  1980-talet  kom  den  första  försöksverksamheten  med  gymnasial  lärlingsutbildning.
Lärlingsutbildningen  skulle  vara  traditionell,  men  huvudmannaskapet  skulle  delas  mellan
skola och företag.  För att  bli antagen skulle eleven ha fullbordat  grundskolan.  Eleven var
anställd  av  företaget  och  företaget  fick  statsbidrag  för  varje  lärlingsplats.  Ungefär  3000
personer fick möjlighet att ta del av denna utbildningsform, och 70 % av lärlingarna fanns
inom byggsektorn.

Under  perioden  1997-2000  genomfördes  en  ny försöksverksamhet  med lärlingsutbildning.
Den  arbetsförlagda  tiden  påbörjades  när  eleven  genomfört  hälften  av  sin  utbildning,  och
omfattade en tredjedel av utbildningstiden. Ett lärlingskontrakt skulle upprättas gemensamt av
skolan,  arbetsplatsen  och  eleven.  Ett  programråd  infördes,  som  skulle  ge  förslag  till
utbildningsmål och riktlinjer till lärlingskontrakt samt hjälpa till vid placeringarna. Avsikten
var att försöksverksamheten skulle bli en reguljär gymnasial lärlingsutbildning efter år 2000.
Men verksamheten blev begränsad och det beslutades att försöksperioden skulle förlängas. 

År 2000 kom ytterligare en försöksverksamhet, som kallades Lärande i arbetslivet (LIA). En
tredjedel  av utbildningen skulle vara arbetsförlagd. Målet  i  kursplanen var att  ”eleven ska
kunna  utföra  förekommande  arbetsuppgifter  inom ett  yrkesområde”.  LIA  fick  inte  heller
något genomslag, budgeteringen skulle omfatta 2 000 elever, men det blev inte mer än 1 500
elever.  

Olofsson och Wadensjö (2006) tar upp orsaker till varför lärlingsutbildningen inte haft så stor
genomslagskraft i Sverige, både historiskt och på senare tid, om man jämför med länder som
har  starka  utbildningstraditioner  i  arbetslivet  som  t.ex.  Danmark  och  Tyskland.  Enligt
författarna beror detta på att partsorganisationernas och företagens engagemang i Sverige har
varit svagt. De har inte lyckats lösa de intressekonflikter som är kopplade till finansieringen
av utbildningen. 
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Staten har sett lärlingsutbildningen som en utbildning för elever som har svårt att klara sig i
skolan, dvs. mindre studiemotiverade elever. Detta kan enligt författarna ha bidragit till att ge
lärlingsutbildningen en negativ stämpel. Olofsson och Wadensjö (2006) konstaterar dock att
trots  detta  har  det  politiska  intresset  för  lärlingsutbildning  både  varit  och  är  fortfarande
mycket stort i Sverige. Ett av tecknen på detta var att det efter försöket med LIA utformades
ett förslag om en modern lärlingsutbildning, som skulle påbörjas i samband med den tilltänkta
gymnasiereformen inför år 2007 (Gy -07). 

Reformen avblåstes eftersom regeringen valde att skjuta upp reformen till år 2011 med en ny
utredning  som  grund  (SOU  2008:27).  Planeringen  är  att  införa  ett  gymnasium  med  tre
examina:  teoretisk  examen  som  leder  till  högskolestudier,  en  yrkesexamen  som  ger
fördjupande yrkeskunskaper och lärlingsutbildningar för elever som hellre vill lära sig ett yrke
på en arbetsplats än i skolan. Denna reform kallas Gy 2011 (Skolverket, 2009).

3.2 Försöksverksamhet i gymnasial lärlingsutbildning

Inför  den  nya  gymnasiereformen  som  är  planerad  att  startas  år  2011  påbörjades  en
försöksverksamhet  med gymnasial  lärlingsutbildning  hösten  2008,  som beräknas  pågå  till
sommaren 2011 (SFS 2007:1374). Det som karaktäriserar gymnasial lärlingsutbildning är att
den i högre grad än övrig utbildning bedrivs på en eller flera arbetsplatser (SOU 2009:70).
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"  (SFS  2007:1374,  7§).  Utgångspunkten  för
gymnasiereformen Gy 2011 är att alla nationella program ska erbjuda en lärlingsutbildning
som ett  alternativ till  den skolförlagda utbildningen.  Lärlingskommittén förutsätter att  alla
branscher är intresserade av att utnyttja försöksverksamheten till att förbereda ett lärlingsspår
(SOU 2009:85).

Skolverket  beslutar efter ansökan från utbildningens huvudman om vilka program som får
delta, samt hur många platser som vardera skola får använda till försöksutbildningen (SFS
2008:755). Skolorna som deltar är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten (SFS 2007:1349). Skolverket  ska senast  den 1 oktober varje år, med
början år 2009 lämna en redovisning, angående omfattningen av försöksverksamheten och hur
statsbidraget används, till Regeringskansliet (SFS 2008:755). 

För  att  som  elev  få  delta  i  lärlingsförsöket  måste  eleven  först  ha  blivit  antagen  till  ett
nationellt  eller  specialutformat  yrkesförberedande  program  och  därefter  ansökt  om
överflyttning till försöksverksamheten (Skolverket, 2008; SFS 2007:1349).

I  lärlingsutbildningen  ska den arbetsplatsförlagda  delen  omfatta  minst  halva  utbildningen,
vilket  motsvarar  1250  poäng.  Eleverna  inom  lärlingsförsöket  kan  välja  att  läsa  färre
kärnämnen  än  de  som  normalt  ingår  i  en  gymnasieutbildning.  Eleverna  läser  då  tre
specialskrivna, kortare kurser inom ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap samt historia på
vardera 50 poäng utöver kärnämnena Svenska A, Engelska A, Matte A samt Religion. Totalt
får  då kärnämnena och de specialskrivna  kurserna  en omfattning på 500 poäng.  Kursen i
ämnet historia är obligatoriskt inom försöket, medan de två andra kurserna kan ersättas med
motsvarande kärnämneskurser. 
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Den  elev  som  vill  kan  utöka  kärnämnesstudierna  och  därigenom  få  behörighet  för
högskolestudier. Det omfattar kurserna Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Elever
inom lärlingsförsöket  kan vara anställda på ett företag under  sin utbildning eller genomgå
utbildningen  utan  att  vara  anställd.  En  elev  i  försöksverksamheten  har  alltid  rätt  till
studiebidrag  oavsett  om  hon  eller  han  samtidigt  är  anställd  på  en  arbetsplats  eller  inte
(Skolverket, 2008).

Gymnasial lärlingsutbildning ska ha en omfattning som motsvarar 2 500 gymnasiepoäng (SFS
2007:1349).

Tabell 1. Jämförelsetabell av poängplaner

Ämnen Gymn. lärling Nationell
Svenska alt. Svenska som andraspråk 100 200
Engelska 100 100
Matematik 100 100
Religionskunskap 50 50
Historia 50  
Idrott och hälsa 50 100
Samhällskunskap 50 100
Estetisk verksamhet  50
Naturkunskap  50
Totalt 500 750

Karaktärsämnen (gemensamma, valbara) 1600 1350
Projektarbete 100 100
Individuellt val* 300 300
Totalt antal gymnasiepoäng 2500 2500
Varav arbetsplatsförlagt (minst) 1250 360

    (Skolverket, 2008 e) 

I  de  program  där  försöksverksamhet  med  gymnasial  lärlingsutbildning  finns  måste  ett
lärlingsråd  upprättas.  Lärlingsrådet  ska  samråda  mellan  skolan  och  arbetsmarknadens
organisationer, samt även bidra till att lärandet i arbetslivet håller hög kvalitet. Det är möjligt
att  låta  fler  program  och  inriktningar  ha  ett  gemensamt  lärlingsråd.  I  lärlingsrådet  ska
representanter  för  berörda  arbetstagare,  arbetsgivare,  lärare  och  elever  ingå.  Övrig
skolpersonal och andra intressenter från arbetslivet får också ingå (SFS 2007:1349). 

Lärlingsrådet ska även hjälpa till att ordna lärlingsplatser, utforma förslag till avtal, se till att
de  arbetsplatser  som tar  emot  lärlingar  har  kompetenta  handledare  samt  bedöma om den
arbetsplatsförlagda  delen av utbildningen motsvarar  de nationella  målen och de krav som
ställs  i  läroplan  och  kursplaner  för  utbildningen.  Lärlingsrådet  ska  även  medverka  vid
uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda utbildningen (SFS 2007:1349).

Handledaren på arbetsplatsen är en viktig länk mellan skolan och arbetsplatsen. Samverkan
som sker mellan läraren och handledaren när det gäller det pedagogiska arbetet samt elevens
utveckling  är  en  förutsättning  för  att  ha  en  möjlighet  att  kunna  följa  elevens  lärande
(Skolverket, 2008d). Som handledare ”får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och
erfarenheter för uppdraget och även i övrigt bedöms lämplig” (SFS 2007:1349).
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För  varje  elev  som  utbildas  inom  försöksverksamheten  för  lärlingar  skrivs  det  ett
utbildningskontrakt för att tydliggöra ansvar och arbete för handledare, lärare och elev. I detta
kontrakt står också vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och i
vilken omfattning. Det står även vilka ansvarsdelar läraren och handledaren har för varje del
av  den  arbetsplatsförlagda  utbildningen.  Utbildningskontraktet  skrivs  under  av  skola,
arbetsplatsen och elev. För omyndig elev skriver vårdnadshavaren under (Skolverket, 2008c;
SFS 2007:1349).

Att  intresset  för  lärlingsutbildning  har  ökat  på  senare  tid  kan  bero  på  den  höga
ungdomsarbetslösheten,  samt  även  på  grund  av  nya  pedagogiska  strömningar  (Lee  m.fl.,
2004).  Fördelarna  och  framgångsfaktorerna  med  lärlingsutbildning  om  man  jämför  med
skolförlagda yrkesutbildning är att elever som är skoltrötta efter den obligatoriska skolan kan
få börja med något praktiskt som de är intresserade av (Skolverket, 2006).  Höjlund, Göhl och
Hultqvist  (2005)  menar  däremot  att  lärlingsutbildningen  inte  alls  som många  tror  främst
attraherar de skoltrötta eleverna. Skandinaviska studier visar i Sverige och Norge att det är de
studiemotiverade och framgångsrika eleverna som söker sig till lärlingsutbildningen medan de
omotiverade hänvisas till fortsatt skolförlagd yrkesutbildning. 

Olofsson  och  Wadensjö  (2006)  menar  att  den  svenska  yrkesutbildningen  alltid  har  varit
skolförlagd och att den större delen av utbildningen organiserats och finansierats i offentlig
regi.  Författarna  anser  att  anledningen  till  att  lärlingsutbildningen  nu  aktualiseras  är  att
samarbetet mellan skola och arbetsliv upplevts som otillräckligt. Detta har i sin tur påverkat
kvaliteten på yrkesutbildningarna negativt. Det leder till att ungdomars möjligheter att få jobb
efter avslutad utbildning försvåras. Lärlingsutbildning uppfattas i detta sammanhang som ett
medel för att göra yrkesutbildningen mer attraktiv. Det finns också en utbredd föreställning
om att en mer omfattande arbetsplatsförläggning av kurser inom yrkesutbildningarna skulle
öka elevernas motivation och indirekt förbättra genomströmningen.

Lärlingsutbildningen  leder  i  större  utsträckning  än  den skolförlagda  yrkesutbildningen  till
arbete (Olofsson & Wadensjö, 2006; Skolverket, 2006). Företagen ser utbildningen som en
värdefull  investering  för  att  säkra  den  framtida  personalförsörjningen.  Utbildningen  kan
anpassas till företagets behov, och lärlingarna lär känna företagets utrustning, rutiner, kunder
och leverantörer. Genom samarbetet mellan utbildningsmyndigheter, arbetsmarknadens parter
och lokala företag och yrkesskolor kan lärlingsutbildningen snabbt förnyas och anpassas till
nya behov.  Lärlingsutbildningen är alltså bra både för individen, företagen och för samhället,
eftersom den  är  en  bra  investering  för  företagen  och  billigare  för  samhället  (Skolverket,
2006).

3.3 Förankring i Styrdokumenten 

Läroplanen  (Lpf  94)  betonar  att  kunskap kommer till  uttryck  i  olika  former -  som fakta,
förståelse,  färdighet  och  förtrogenhet,  detta  förutsätter  och  samspelar  med  varandra.  Om
eleverna får en möjlighet att se samband ökar det deras kunskapsutveckling. Eleverna ska ges
en möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Skolan kan inte
själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Dock ska skolan ta tillvara
de kunskaper som finns i det omgivande samhället och som eleverna kan få från arbetslivet.
Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter
skolan. 
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Skolan ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialformade program
utvecklar  kunskaper  för  ett  föränderligt  yrkesliv  och  för  att  kunna  påverka  arbetsliv  och
samhälle. 

Varje  person  som  slutfört  utbildning  för  lärlingar  skall  ha  för  branschen  godtagbart
yrkeskunnande.  De  frivilliga  skolformerna  skall  samverka  med  den  obligatoriska  skolan,
arbetslivet, universitet och högskolor samt samhället i övrigt. Det är särskilt viktigt att skolan
samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen. Skolan skall sträva mot
att varje elev får kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde.(Lpf94)

3.4 Lärande

Ellström (2006) definierar lärande som en varaktig förändring hos en individ som ett resultat
av individens samspel med omgivningen. Förändringarna kan vara intellektuella och manuella
färdigheter, sociala färdigheter, attityder eller personliga egenskaper. 

Under senare år har det framkommit en mängd olika lösningar på hur elevers lärande kan
optimeras. För vissa tar det längre tid att lära sig än för andra. Några vill lära sig genom att
lyssna, andra genom att höra och vissa lär sig genom att använda kroppen via praktiskt arbete.
Det sätt som vi lär oss på är olika och vi förmedlar sedan vår kunskap vidare på samma sätt
som vi lär oss (Boström, 2004). Även Dunn (2001) menar att lärstilen varierar från person till
person. Han menar också att det är viktigt att lära känna och kunna utnyttja sina styrkor med
sin egen lärstil då det finns aspekter som avgör hur mycket och hur effektivt du lär dig (Dunn,
2001).

3.4.1 Praktiskt lärande

Ungdomar lär sig på olika sätt. För en del fungerar en skolförlagd yrkesutbildning alldeles
utmärkt.  För  andra  är  lärande  som  till  största  delen  är  förlagt  till  arbetslivet  ett  bättre
alternativ. För dessa ungdomar är den gymnasiala lärlingsutbildningen ett bra alternativ (SOU
2009:85). Det arbetsplatsförlagda lärandet gör att lärlingseleverna får ett sammanhang i sitt
lärande. Lärande är inte bara en fråga om att förstå något specifikt inom ett sammanhang, utan
lärande är en fråga om att lära sig se det stora sammanhanget i verksamheten (Nielsen, 2008).
Lärlingarnas motivation och självförtroende växer när de märker att de gör nytta. De lär även
känna  den  nyaste  tekniska  utrustningen,  lär  sig  arbeta  i  arbetslag  och  får  en  modern
yrkesutbildning (Skolverket, 2006). 

Nielsen (2008) menar att lärlingselever genom att delta i arbete ute i verksamheten får ett
sammanhang i sitt lärande. John Dewey som hade ”learning by doing” som ledord menar att
vi genom att prova oss fram i handling uppnår kunskap. Han förordar en aktivitetspedagogik
där teori och praktik hänger ihop (Egidius 2009).

Ett  effektivt  lärande  på  arbetsplatsen  förutsätter  att  lärlingen  är  delaktig  och  aktiv  i
gemenskapen. Gruppdynamiken på arbetsplatsen har ofta en avgörande betydelse för om och
hur lärande ska kunna uppstå. Det gäller att finna en balans mellan olika aktörer; handledare,
yrkeslärare, lärling och arbetslag. Upplägget på lärlingsutbildningen fungerar bra genom det
sociala sammanhanget och underlättar kunskapsprocessen som utvecklas mellan lärling och
handledare genom att eleven aktivt får delta i ett realistiskt sammanhang (SOU 2009:85).
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Gustavsson (2004) ifrågasätter det västerländska utbildningssystemet, som han anser delar det
teoretiska och det praktiska arbetet itu. Han menar att under de senaste årtiondena har det
pågått  en  teoretisering  av  utbildningar,  vilket  innebär  att  de  praktiska  inslagen  i
yrkesutbildningarna har minskat och att de teoretiska ämnenas status har ökat. Även Molander
(1993) anser att den praktiska kunskapen underordnats den teoretiska. Han menar även att den
praktiska  förmågan  ansetts  mindre  värd  än  den  teoretiska.  Sedan  80-talet  har  forskare,
pedagoger,  sociologer och filosofer samarbetat för att ta reda på den praktiska kunskapens
innebörd. De menar att det är just kombinationen av praktik och teori som behövs för att ge
kunna ge språk och begrepp för den kunskapen som finns ”i det praktiska”. 

Höjlund, Göhl och Hultqvist (2005) vill  poängtera att  den nya  lärlingsutbildningen har en
potential  för  de  s.k.  nyckelkvalifikationerna:  kommunikationsförmåga  och
problemlösningsförmåga, som arbetslivet kräver, och som inte kan utvecklas enbart genom
det  formella  lärandet.  Nyckelkvalifikationer  utvecklas  genom  ett  informellt  lärande  och
förfinas genom formellt lärande. Pedagogiska teorier om situerat lärande har vunnit mark de
senaste åren och vill göra anspråk på att vara en del av lärandet generellt. Situerat lärande
innebär att en del av lärandet i en situation är allmängiltigt och gångbart i olika sammanhang
medan en del är unikt och bundet till den aktuella situationen. 

Säljö  (2005)  menar  att  lärande  är  något  som  sker  mellan  människor  och  att  kunskap
uppkommer  i  interaktion mellan  människor.  Säljö  menar  också  att  lärande  består  i  att  vi
tillgodogör  oss  sätt  att  förhålla  oss  till  och  bearbeta  omvärlden.  Lärandet  sker  i  en  lång
process och i ett sammanhang där eleven socialiseras in i verksamheten. 

De praktiska kunskaperna förmedlas och skapas främst genom föredöme, t.ex. mästare till
lärling, övning och personlig erfarenhet. De praktiska kunskaperna har ofta kallats konster:
läkekonst,  kokkonst  osv.  Kunskapen  finns  i  handlandet  och  i  de  bedömningar  man gör  i
samband med detta. Det rätta handgreppet, blicken för vad som ska göras och när (Molander,
1993).  Molander  menar  att  det  är  den  levande  kunskapen,  som den  bärs  och  yttrar  sig  i
mänskligt  liv  och  engagemang,  som  står  i  centrum  för  den  tysta  kunskapen,  inte  det
nedskrivna, abstrakta och distanserade (Molander, 1993). 

3.4.2 Tyst kunskap

Med  tyst  kunskap  avses  den  kunskap  som  man  förvärvar  genom  rutin  och  erfarenhet  i
praktiskt arbete, den går inte att tillägna sig genom teoretiska studier. Den tysta kunskapen går
heller inte att beskriva i ord, det är mer en känsla och intuition. 

Tyst kunskap blev ett centralt begrepp under -80 talet i diskussioner om yrkeskunnande. En
innebörd av det tysta är det ordlösa överförandet av kunskaper, att visa genom att göra. Redan
1966 debatterade Michael Polanyi i sin bok, The Tactit Dimension ”We can know more than
we can tell” (Molander, 1993). Med det menas att vi vet och kan mer än vi kan uttrycka i ord.
Vi kan känna igen saker och göra saker utan att kunna tala om hur vi känner igen något och
hur vi exakt gör. Polanyi menar att en stor del av kunskap är sådan kunskap som tillägnas
genom praktik och som inte kan formuleras fullständigt (Molander 1993).

Elisabeth Jernström beskriver i sin doktorsavhandling från 2000, Lärande under samma hatt
hur  den  tysta  kunskapen  överförs  från  mästare  till  gesäll.  Hon  har  följt  och  observerat
interaktionen mellan lärling och mästare i den praktiska lärprocessen. 
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Lärlingen lär sig genom att observera, ställa frågor och sätta ord på det som sker. Mästaren
gör lärlingen uppmärksam på detaljer och på det sättet utvecklas den teoretiska förståelsen hos
lärlingen. Jernström visar härigenom att kunskap kan visas utan ord. Detta ger upphov till
frågor  och  funderingar  kring  den  tysta  kunskap  som  eleverna  tillägnar  sig  under  den
arbetsplatsförlagda utbildningen.

Jernström förklarar hur lärlingens frågor och observationer gör mästaren uppmärksam på sitt
agerande  och  lärandeprocessen.  Mästaren  tar  liknelser  till  hjälp  för  att  förklara
hattmakarprocessen.  Genom  att  jämföra  hur  tyget  ändrar  färg  till  att  bli  pepparkaksbrun
förklarar han hur man kan se att tyget är färdigt. Det är något man lär sig med tiden.

Lärlingarna kan gå vidare i sin lärandeprocess genom att bemöta mästarens liknelse på så sätt,
att de med egna ord uttrycker betydelsen av densamma. Mästaren bekräftar eller avvisar då
lärlingens tolkning varvid lärandet fortskrider (Jernström 2000).

3.4.3 Erfarenhetsbaserat lärande

Enligt Ellström (2006) har det under senare år skett en förändring i synen på lärande från en
betoning av lärande genom formell utbildning till en betoning av det erfarenhetsbaserade
lärande som sker som en integrerad del av det dagliga arbetet.

Den största delen av det informella lärandet sker spontant och för individen omedvetet, vi lär
oss således också när vi inte har för avsikt att lära eller när vi inte är medvetna om att vi lär.
Det innebär inte att det formella lärandet är oviktigt, tvärtom har den teoretiska kunskapen
som ges i den formella utbildningen stor betydelse för att underlätta det informella lärandet.
Ellström menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan den formella utbildningen och det
erfarenhetsbaserade informella lärandet. (Ellström 2006)

Barnett (1999) menar att den teoretiska kunskapen inte ger tillräckligt stöd för den praktiska
tillämpningen. Dessutom påstår han att lärtillfällena ofta rycks ur sitt sammanhang och att det
för sällan ges utrymme för integrerade lärprocesser där man får möjlighet att tillämpa
kunskapen i ett praktiskt vardagsarbete. 

3.6 Definition av begreppet uppfattning kontra upplevelse

Malmström, Györki och Sjögren (2002) definierar begreppet upplevelse som en känslomässig
uppfattning och värdering som direkt berör en enskild individ. Gunnarsson (1995) definierar
begreppet  upplevelse som den emotionella helheten som i  varje  stund består  av nuet,  det
förflutna och framtiden i mötet med miljön och individen. Han menar att upplevelsen är en
helhet  av  vilken  uppfattningar  är  en  aspekt  som  är  relaterad  till  en  kognitiv  funktion.
(Gunnarsson  1995)  Även  Bengtsson  (2005)  menar  att  uppfattningar  utgörs  av  ett  uttalat
kognitivt innehåll eller tankar med olika innehåll. 

4. Metod
Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av enkät. Enkät som datainsamlingsmetod är
en effektiv strategi eftersom det är en möjlighet att samla in stora mängder kvantitativ data
(Sanders, Lewis & Thornhill, 2007). 
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4.1 Metodisk teoriförankring

Metodologiskt sett är enkäten en sorts kollektiv intervju där ett standardiserat frågeformulär
presenteras för många personer samtidigt. Kraven på systematik och struktur är stränga både
vad  gäller  frågornas  uppbyggnad  som svarsalternativen.  Särskilt  viktigt  är  strukturen  och
instruktioner om man går ut med postenkäter. Enkätmetodiken lämpar sig för insamling av
massdata det vill säga informationer från en stor grupp (Befring 1994).

Den vanligaste formen av enkät är postenkät, när man skickar formuläret per post, men det
finns också formen ”enkät under ledning”. Då besöker man personligen de som ska besvara
enkäten  (Patel  &  Davidson,  2003).  Vi  har  valt  att  använda  oss  av  formen  ”enkät  under
ledning” eftersom vi ville vara närvarande under ifyllandet av enkäten så att vi skulle kunna
hjälpa till och vid behov kunna förtydliga oklarheter, detta enligt Patel och Davidson (2003).
Trost  (2007)  menar  att  denna typ  av  enkät  är  vanligt  förekommande  i  skolor  och  i
sammanhang när flera är samlade och därför lätt kan nås med en enkät. Att skapa en enkät är
svårt. De rätta frågorna måste ställas för att få de precisa svar som behövs för att svara på
syftet, och oftast finns bara ett tillfälle att samla in dessa nödvändiga svar.

När  man  konstruerar  en  enkät  bör  man  inte  inleda  med  kontroversiella  frågor.
Undersökningssituationen  kan  bli  låst  och  respondenten  bli  omotiverade  till  att  svara  på
enkäten.  Bäst  är  att  inleda  med  faktainriktade  frågor,  efterhand  kan  man  övergå  till
värderingsfrågor.  I  slutet  bör  man  runda  av  med  frågor  av  neutral  karaktär  (Holme  och
Solvang 1991).  Vår  enkät  inleddes med faktainriktade frågor  som ålder,  kön och därefter
övergick frågorna till värderingsfrågor där eleverna även hade möjlighet att kommentera sina
svar.  Vi  avslutade  enkätfrågorna  med  att  eleverna  fick  kommentera  vad  de  skulle  vilja
förbättra  i  sin  utbildning.   Patel  och  Davidson  (2003) menar  att  det  är  vanligt  att  inleda
enkäten med neutrala frågor, så kallade bakgrundsfrågor. Likaså avslutas vanligtvis enkäten
neutralt med utrymme för kommentarer.

En  enkät  kan  vara  strukturerad  med  fasta  svarsalternativ  eller  ostrukturerade  med  öppna
frågor. Det finns för och nackdelar med båda alternativen. I en strukturerad enkät kan det vara
svårt att ange rätta eller rimliga svarsalternativ. De ostrukturerade enkäterna med öppna frågor
är i regel svåra att sammanställa då bortfallet på enstaka frågor kan vara mycket stort. Å ena
sidan kan man få onyanserade svar med fasta svarsalternativ, å andra sidan kan öppna frågor
leda till ett stort svarsbortfall. De svar man får i och med öppna frågor kan vara nyansrika och
till hjälp vid analys och tolkning av data. Det är ett verkligt dilemma (Trost, 2007). 
Vi valde att använda oss av både slutna och öppna frågor i enkäten eftersom vi ville få en mer
jämförbarhet mellan elevernas enkätsvar samt att vi hoppades få värdefulla synpunkter som
kunde vara av värde i vår undersökning. 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan enkäten också utformas som ett attitydformulär, som
används för att få ett mer nyanserat svar. Det mest använda sättet för att mäta attityder är via
den så kallade Likertskalan. Den innebär att frågor ställs i form av påståenden som personerna
ska  instämma  i  eller  ta  avstånd  ifrån  på  en  femgradig  skala,  ”från  instämmer  helt”  till
”instämmer inte alls”. 

Enkätens utseende och utformning har betydelse för att motivera respondentens vilja till att
svara. 
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Formuläret får inte vara för omfattande och skrivet på ett språk som är obegripligt för den
population  man  vänder  sig  till.  När  man  utarbetar  ett  frågeformulär  måste  man  göra  en
avvägning  mellan  det  behov  av  information  forskaren  har  med  hur  mycket  tid  och
engagemang man kan räkna från respondentens sida. En enkät som är alltför omfattande och
krånglig att fylla i riskerar att göra respondenten omotiverad till att svara. Enkäten bör helst
inte innehålla fler  än 40 frågor  och inte  ta  längre  tid än 30 minuter att  fylla  i  för  att  ge
maximal effekt (Holme och Solvang 1991).

Viktigt är också att klargöra syftet med enkäten och hur det kommer att användas. (Patel &
Davidson, 2003), samt att motivera personerna som ska besvara enkäten, så att de verkligen
svarar och kan göra det på ett tillfredsställande sätt (Trost, 2007).

4.2 Validitet och reliabilitet

Enligt Trost (2007) hör termerna validitet och reliabilitet ihop med kvantitativa studier, till
exempel enkätundersökningar. Med en undersöknings validitet, eller giltighet, menas studiens
förmåga att mäta det den är avsedd att mäta. 

Undersökningens reliabilitet, tillförlitlighet, handlar om hur stabil mätningen är, det vill säga
hur väl den står emot slumpinflytelser, med det menas att en förnyad mätning ska ge samma
resultat som den föregående mätningen. Enligt Patel och Davidson (2003) beror ett ”felvärde”
i  mätningen  på  brister  i  studiens  tillförlitlighet.  Trost  (2007)  anser  att  problemet  i  detta
sammanhang är att man förutsätter ett statiskt förhållande. I begreppet reliabilitet särskiljer
man fyra komponenter,  en av dem är  kongruens som är relevant vid enkätundersökningar.
Kongruens rör sig om en likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. Man ställer ett antal
frågor om ungefär samma sak för att få med alla dess nyanser. 

Det är viktigt att ha precisionsaspekterna i åtanke när man formulerar frågorna, ju lättare det
är  att  fylla  i  svaren  desto  större  precision.  Själva  idén  med  reliabilitet  i  de  kvantitativa
studierna  innebär  att  man mäter  och  anger  värden  på  variabler  för  varje  enhet.  Om man
använder krångliga ord i en fråga så är det mer sannolikt att många som svarar på enkäten
missuppfattar frågan, och då får studien en låg grad av reliabilitet. Om man använder sig av
enkla satser av begripliga och vanliga ord så är sannolikheten större att alla uppfattar frågan
på samma sätt, och studien får en hög grad av reliabilitet. (Trost 2007)
 
Patel och Davidson (2003) menar att när man använder sig av en enkät finns det mycket små
möjligheter att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Det man kan göra är att försäkra sig om
att personerna som ska besvara enkäten uppfattar den som det är tänkt. 
Enkätens frågor ska vara formulerade så att de inte går att missuppfatta. Samt att enkäten ska
vara uppställd på ett sätt som gör den lätt att besvara.

4.3 Undersökningsgrupp  

Vi  har  genomfört  vår  undersökning  bland  lärlingselever  som går  årskurs  2  på  Barn-  och
fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet inom den kommunala gymnasieskolan i en
kuststad i Norrbotten. 
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Anledningen till att vi valde årskurs 2 var att de har gått drygt ett år på sin utbildning, så de
har hunnit reflektera över sitt lärande. Samt att det ännu inte finns någon försöksverksamhet i
lärlingsutbildning i årskurs 3. 

Det totala elevantalet i dessa två klasser uppgår till 41 elever. Det finns ett nystartat privat
alternativ till lärlingsgymnasium i staden men vi gjorde den övervägningen att eleverna som
börjat sin utbildning i höst har för liten erfarenhet för att ge tillförlitliga svar.

4.4 Bortfall

Vi  lämnade  ut  37  enkäter  till  elever  i  årskurs  2  på  Barn  och  fritidsprogrammet  samt
Omvårdnadsprogrammet, av dessa fick vi in samtliga enkäter. Vi har ett internt bortfall där vi
inte fått svar på två frågor. En har inte svarat på fråga 4 och den andra har inte svarat på fråga
6.

4.5 Datainsamling

Vi använde oss av enkätformulär (bilaga 1). Vi utformade enkäten som ett attitydformulär,
med frågor som utgjordes av påståenden. Vi valde denna typ av frågor och svarsalternativ för
att  ta  reda  på  i  vilken  utsträckning  eleverna  instämde i  påståendena  samt  för  att  få  mer
nyanserade svar. 

Vi valde att använda oss av Likertskalan vid uppbyggandet av enkäten, denna består av ett
antal påståenden som eleverna skulle instämma i eller ta avstånd ifrån på en femgradig skala,
där  vi angav  extrempunkterna  ”från  instämmer helt”  till  ”instämmer  inte  alls”.  I  enkäten
lämnades utrymme för kommentarer efter varje fråga, eleverna hade där möjlighet att skriva
ner om de ville tillägga något.

Fördelen med att använda enkät som datainsamlingsmetod är att man kan göra ett större urval.
Respondenten  kan  i  lugn  och  ro  begrunda  frågorna  och  överväga  svarsalternativen.
Respondenten påverkas inte av den som ställer frågorna. Frågorna är standardiserade och alla
svarsalternativ  presenteras  på  samma  sätt  för  alla  respondenter  och  är  förhållandevis
lättolkade resultat. Vissa känsliga frågor som sexualitet, droger, kriminalitet och inkomst kan
vara lättare att besvara vid en enkät än intervju. En förutsättning är dock att det inte råder
tvekan om fullständig anonymitet (Ejlertsson, 1996).

Bortfall är en faktor som talar för enkätens nackdel i jämförelse med intervju både vad gäller
svarandet av hela enkäter som det interna bortfallet, det vill säga bortfallet på enstaka frågor.
En enkät begränsas av att det inte ska innehålla för många frågor och inte ta alltför lång tid att
fylla i för att motivera så många som möjligt att svara på den. Ytterligare svaghet med en
enkätundersökning  är  en  begränsning  hos  respondenter  med  läs  och  skrivsvårigheter
(Ejlertsson, 1996).

Styrkan i en kvantitativ insamlingsmetod ligger i att informationen tas fram på ett sätt som
möjliggör  generaliseringar.  Svagheten  ligger  i  att  man  inte  har  garantier  för  att  den
information som samlats in är relevant för den frågeställning man har. Om man upptäcker det
under insamlingsfasen är det för sent att göra något åt det. 
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Det kan bli ett stort bortfall om många underlåtit att svara på någon fråga eller svarat vet inte
på någon fråga vilket visar sig först vid analysen av materialet (Holme och Solvang, 1991).

4.6 Genomförande

Vi tog kontakt med respektive lärare för att komma överens om en lämplig tidpunkt för vår
enkätundersökning. Vi mejlade frågeformuläret till respektive lärare som fick ge synpunkter
på frågorna och godkänna den slutliga enkäten. Därefter besökte vi de olika programmen för
att personligen lämna ut enkäten direkt till eleverna. 
Vi presenterade oss samt förklarat  syftet  med enkäten och hur den kommer att  användas,
enligt  vad Patel  och Davidson (2003) anser  som viktigt  vid en enkätundersökning för  att
undvika för mycket bortfall. 

Vi var närvarande under elevernas ifyllande av enkäterna,  därefter samlade vi in dem och
bearbetade det data vi fått. I och med att vi var med eleverna hela tiden kunde vi svara på
eventuella frågor och egendomligheter om enkäten, enligt Trost (2007).

Frågorna i vår enkät har haft såväl kvantitativ som kvalitativ prägel där respondenterna i en
skala om fem steg fått ta ställning till olika påståenden från instämmer inte alls till instämmer
helt samt ge egna synpunkter till frågorna. Vi valde denna typ av attitydformulär för att få ett
mer nyanserat svar av eleverna. Det finns olika meningar om det är lämpligt att ha udda eller
jämnt antal svarsalternativ i en Likertskala. Ett jämnt antal svarsalternativ tvingar den som ska
svara på enkäten att ta ställning i en fråga som denne kanske inte har någon speciell åsikt om.
Udda antal tillåter däremot ett neutralt svar (Ejlertsson, 2005). Vi har valt att använda oss av
ett neutralt mittenalternativ. 

Vi har valt att lägga upp vår enkätundersökning med så kallade bakgrundsfrågor i början av
enkäten.  Därför  innehåller  enkäten  frågor  såsom kön,  ålder  och  gymnasieprogram  (Trost
2007)

4.7 Bearbetning av enkäter

När vi samlat in enkäterna har vi numrerat dem så att den första fick nummer ett, den andra
nummer två och så vidare till den sista som blev nummer trettiosju. Vid bearbetningen har vi
använt oss av Microsoft excel. 

Vid inmatningen av svaren numrerade vi de olika svarsalternativen så att svaret ”instämmer
inte  alls”  fick  nummer  ett  och  den  andra  motpolen  ”instämmer  helt”  fick  nummer  fem,
mittenalternativen numrerade vi två till fyra. Av dessa svar gjorde vi därefter en pivottabell
och utifrån dessa skapade datorn stolpdiagram.

Vi har använt oss av ett stolpdiagram för att presentera resultatet av enkätsvaren. Diagram är
att föredra istället för eller som ett komplement till tabeller. Stolpdiagram är överskådliga och
enkla att tolka. (Ejlertsson 1996) Vi fick många kommentarer till  våra frågor  där eleverna
gavs möjlighet att utveckla sina svar. Dessa har vi sammanfattat under respektive figur som
visar det aktuella stolpdiagrammet för frågan.
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4.8 Etiska aspekter

Vi har för avsikt att låta eleverna vara anonyma. Eleverna kommer att få svara på vilket kön
de är samt vilket gymnasieprogram de går, men de kommer inte att fylla i deras namn och det
går inte att identifiera dem på annat sätt. 
Eleverna har informerats om enkätundersökningens syfte och att det är frivilligt att fylla i den.
Lärarna har fått ta del av enkäten i förväg gett synpunkter på den och godkänt den efter vissa
justeringar. ( Ejlertsson 1996). 

5. Resultat

I vår sammanställning av resultatet har vi vid bearbetning av data numrerat svaren så att den
ena  ytterlighetsvariabeln  ”instämmer  inte  alls”  fått  nummer  ett  och  den  andra
ytterlighetsvariabeln  ”instämmer  helt”  fått  nummer  fem.  Däremellan  har  de  tre
mittenalternativen  tilldelats  nummer  två  till  fyra.  Vi  har  valt  att  presentera  svaren  i
diagramform  där  antalet  svar  på  varje  variabel  motsvarar  en  stapel.  Vi  har  valt  att  inte
redovisa  de  två  bakgrundsfrågorna  om  kön  och  program  eftersom  de  inte  haft  någon
avgörande påverkan av svaren. Vi har valt att slå ihop samtliga svar oavsett vilket program
eleverna går. Elevernas kommentarer till frågorna har vi sammanfattat. 

5.1 Nöjd med programval

     Instämmer inte alls                   Skattningsskala                                      Instämmer helt

Figur 1 Visar fördelningen över hur många elever som anser att de är nöjda med deras val av
program.
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Figuren visar allt från 20 elever som instämmer helt till 1 som inte alls instämmer. 16 elever
valde något av mittenalternativen. 
Som kommentar har de som är nöjda svarat att de lär sig bättre av att vara ute på praktik, att
de trivs mycket bra och att det är en bra möjlighet för den som är praktiskt lagd. De som är
positiva till programmet tror också att det gynnar dem när de ska söka jobb. Av dem som varit
missnöjda  med programmet  säger  några  att  de upplever  en hög arbetsbelastning såväl  på
praktikplatsen som i skolan. 
De  jobbar  heltid  på  sina  praktikplatser  samtidigt  som  de  har  mycket  läxor  från  skolan.
Eleverna upplever det som ett stressmoment. De efterlyser antingen kortare arbetsdagar eller
färre läxor. En av eleverna har haft problem med att få praktikplats och fått byta vilket hon
upplever som mycket jobbigt. 
En kritik eleverna framför är att informationen när de valde programmet var bristfällig och att
skolan inte lyssnar på deras åsikter.  Många menar att  det är mycket jobbigare än de hade
förväntat sig.
 

5.2 Information om förväntningar

      Instämmer inte alls              Skattningsskala                                   Instämmer helt

Figur 2.  Visar fördelningen över hur många elever som anser sig tillräckligt informerad över
vad som förväntas av dem under utbildningen.

Figuren visar allt från 18 elever som instämmer helt till 2 som inte alls instämmer. 17 elever
har valt något av mittenalternativen. Här kan man utläsa att  den största delen av eleverna
anser sig tillräckligt informerade. Som kommentarer har vissa elever skrivit att de inte fått
någon information innan utbildningen började hur mycket det skulle komma att krävas av
dem som elever. Några elever tycker att det är svårt att veta hur lärarna gör sina bedömningar.
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De anser att lärarna inte alltid är så tydliga, de upplever att lärarna säger en sak men menar en
annan. En elev tycker att det är svårt att hinna med uppgifterna trots att de får mycket hjälp av
lärare.

5.3 Utveckling av självständigt arbete

      Instämmer inte alls                   Skattningsskala                                      Instämmer helt

Figur  3.  Visar  fördelningen  över  hur  många  elever  som  tycker  att  lärlingsutbildningen
utvecklar deras förmåga att arbeta självständigt. 

Figuren visar från allt från att 26 elever som instämmer helt till 1 som inte alls instämmer. 10
elever  har  valt  något  av  mittenalternativen. Här  kan  man  utläsa  att  den  största  delen  av
eleverna ansåg att  utbildningen utvecklar  dem till  självständighet.   Som kommentarer  har
eleverna skrivit att de får en bra inblick i arbetslivet i och med att de är ute på lång praktik. En
elev skrev att man lär sig lättare när de är ute på praktik, en annan elev tog upp att man lär sig
på ett annorlunda sätt på praktiken jämfört med hur man lär sig i skolan. Det togs även upp att
man lär sig mycket om sig själv och andra när man är ute på praktik. En elev upplevde att
man utvecklas mycket som individ. Eleverna ansåg att de får mer erfarenhet i och med att de
får ta mycket eget ansvar och att de arbetar självständigt med alla uppgifter. Detta leder till att
de lättare kommer att få arbete efter skolan. En elev var missnöjd med sin praktikplats och har
inte lärt sig så mycket om arbetslivet.
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5.4 Lärprofiler

 

Att arbeta självständigt med hjälp av studiehandledning och böcker 7

Att arbeta i grupp 7

Att få uppgifterna förklarade av läraren i skolan 5

Att få se hur man gör ute på arbetsplatsen och därefter arbeta praktiskt 29

Annat 0

Tabell 2. Visar på vilket sätt eleverna lär sig bäst.

Här har eleverna kunnat fylla i flera alternativ som passar deras åsikter. Tabellen visar att de
allra flesta anser att de lär sig bäst genom att se hur man gör ute på arbetsplatserna.  Som
kommentarer har några elever skrivit att de lär sig mer ute på praktik än att läsa om det i
böcker. Vissa ansåg att det är bra att blanda teoretiskt och praktiskt. Några har svarat att de
föredrar  en  kombination  av  att  dessutom  använda  sig  av  studiehandledning.  Några  hade
föredragit att vara mer i skolan och fått mer av det teoretiska men de påstår att de inte har
möjlighet i årskurs två att byta till det ordinära programmet eftersom de då måste starta om
med ettan.  Dessa uppgifter har vi inte haft  möjlighet att kontrollera då detta framkom vid
enkätsvaren. På denna fråga finns ett internt bortfall, 36 av 37 elever har svarat på frågan.

5.5 Delaktighet under praktiken

       Instämmer inte alls                   Skattningsskala                                   Instämmer helt
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Figur 4. Visar fördelningen över hur många elever som tycker att de får vara delaktiga i alla
förekommande moment under praktiken. 

Figuren visar att 27 elever instämmer helt och 10 elever har valt något av mittenalternativen,
ingen av eleverna  valde instämmer inte  alls.  Här  kan man utläsa att  den största  delen av
eleverna ansåg att de får vara delaktiga. Som kommentarer skriver de elever som är positiva
att de får vara med om alla moment som förekommer och känner sig som en i personalen. En
elev skrev att  man får  mer ansvar  om man är  duktig.  Av dem som känner  sig missnöjda
kommenterade att de känner sig som en slav och att de jobbar gratis.

5.6 Teoretisk bas

      Instämmer inte alls                   Skattningsskala                                   Instämmer helt
  
Figur 5. Visar fördelningen över hur många elever som tycker att de får en bra teoretisk bas
att stå på för att klara det praktiska arbetet innan de går ut på arbetsplatsförlagt lärande. 

Figuren visar att 20 elever instämmer helt och 17 elever har valt något av mittenalternativen,
ingen av eleverna valde instämmer inte alls. Här kan man utläsa att de flesta elever anser att
de får en bra teoretisk bas att stå på. Som kommentarer anser vissa elever att de fått mycket
information inför att de skulle gå ut på praktik, samt att de fick göra många uppgifter, medan
andra elever ansåg att de fick väldigt lite teori innan de gick ut på praktik. En elev har nyligen
flyttat över till lärlingsutbildningen från den reguljära utbildningen, så den eleven visste inte.
På denna fråga finns ett internt bortfall, 36 av 37 elever har svarat på frågan.
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5.7 Samverkan skola - praktikplats

      Instämmer inte alls                Skattningsskala                                       Instämmer helt

Figur 6.  Visar fördelningen över hur många elever som tycker att det är en bra samverkan
mellan praktikplats och skola

Figuren visar allt från14 elever som instämmer helt till 4 elever som inte alls instämmer, 19
elever har valt något av mittenalternativen. Här kan man utläsa att de flesta elever tycker att
samverkan  mellan  praktikplats  och  skola  fungerar  bra.  Av  elevernas  kommentarer
framkommer det att vissa elever och handledare är missnöjda över att lärarna inte varit på
besök ute på arbetsplatsen under den aktuella terminen.  En annan sak som framkom var att
elever saknar tätare kontakt med sina mentorer, de träffas endast en gång i veckan och om de
har något att prata om ska det göras under det tillfället. En elev tyckte att de säger en sak på
skolan och en annan sak på praktikplatsen.
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5.8 Balans mellan teori och praktik

       Instämmer inte alls                Skattningsskala                                      Instämmer helt

Figur 7.  Visar fördelningen över hur många elever som tycker att det är bra balans mellan
teori och praktik på lärlingsutbildningen. 

Figuren visar allt från 11 elever som instämmer helt till 5 elever som inte alls instämmer, 21
elever har valt något av mittenalternativen. Här kan man utläsa mer spridning på svaren. Av
elevernas kommentarer ser vi att vissa tycker att det blir för mycket läxor och studier hemma/
på praktikplatsen om man jämför med den reguljära utbildningen som får det förklarat för sig
på skoltid. Vissa ansåg att de hade för mycket praktik. Några elever vill ha mer lektioner i
karaktärsämnet i skolan. 
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5.9 Rekommendationer till att söka programmet

      Instämmer inte alls                Skattningsskala                                       Instämmer helt

Figur 8. Visar fördelningen över hur många elever som kommer att rekommendera andra att
söka lärlingsutbildningen.

Figuren visar allt från 23 elever som instämmer helt till 5 elever som inte alls instämmer, 9
elever har valt något av mittenalternativen. Här kan man utläsa att de flesta av eleverna skulle
rekommendera  andra  att  söka  lärlingsutbildningen.  Vi  såg  stora  olikheter  i  elevernas
kommentarer, vissa menade att lärlingsutbildningen är bra om man är skoltrött, medan andra
menade  att  man  inte  ska  söka  denna  linje  om  man  är  skoltrött.  De  menade  att
lärlingsutbildningen är bra om man är beredd på att det är kommer att bli mycket studerande
hemma och på praktiken. Vissa känner sig så slut efter praktiken att de inte orkar ta tag i
studerandet, vilket leder till att de kommer efter i skolan. Några ansåg att det krävs mer av
dem på lärlingsutbildningen  än vad  det  krävs  av dem på den reguljära  utbildningen.  Det
eleverna ansåg var positivt var att de får en egen dator på lärlingsutbildningen, samt att de
mognar fortare och får mer jobbkontakter. 

5.10 Förbättringar i lärlingsutbildningen 

På den sista frågan fick eleverna uttrycka vad de skulle vilja förbättra i lärlingsutbildningen.
Här fick vi en väldigt stor spridning av svar. Några elever uttryckte enbart positiva tankar om
lärlingsutbildningen, de skriver att de trivs väldigt bra och tycker inte att det finns något att
förbättra.  Andra  elever  vill  ha  bättre  samarbete  mellan  praktikplats  och  skola.  Vissa  av
eleverna önskade att det skulle vara lättare att få praktikplats samt att de som elever skulle få
vara med och bestämma om praktikplatserna. De menar att om man trivs på sin praktikplats så
gynnar det deras utveckling. En elev tog upp önskemål om lärlingslön från det att man fyllt 18
år. 
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Det visade sig att många elever skulle vilja ha mindre tid ute på praktikplatsen och mer tid i
skolan. Det kom fram av några elever  att de känner  sig stressade och önskar få ett  bättre
tempo i studierna.  De tycker  att  det  är svårt  att  hinna med skolarbetet  eftersom de måste
studera mycket hemma, samtidigt som de saknar den hjälp de skulle få med studierna om de
var mer i skolan och har lärarledda lektioner. Några elever tog upp att deras läxor ofta var
skrivet på ett sätt som är svårt att förstå, de önskar därför att läxorna ska vara skrivna på ett
enklare sätt så att de förstår vad de ska göra. 

Några elever vill att det ges mer utrymme för dem att tycka till och få vara med och bestämma
i utbildningen. En elev uttryckte kritik att om de vill byta från lärlingsutbildningen till den
reguljära utbildningen så måste de börja om från ettan igen.

5.11 Sammanfattning av resultat

Vår undersökning visar att de flesta, 30 av 37 är nöjda eller mycket nöjda med sitt val av
program. De som är nöjda har svarat att de lär sig bättre av att vara ute på praktik och följa en
handledare än de gör av att läsa teoretiskt i skolan. På vår fråga om hur eleverna uppfattar att
de lär sig bäst har de flesta svarat att de lär sig bäst av att få se hur man gör på arbetsplatsen
och därefter arbeta praktiskt. De som är positiva till programmet tror också att det gynnar dem
när de ska söka jobb. Endast en av eleverna var mycket missnöjd med sitt val av program och
sex har lagt sig på mittenalternativen 2 och 3. De som uttryckte missnöje med sitt programval
ansåg  att  deras  arbetsbelastning  var  mycket  hög.  De  arbetar  heltid  på  sina  respektive
praktikplatser och ska under kvällstid läsa in det teoretiska skolarbetet och läxor. De efterlyser
kortare  arbetsdagar  eller  färre  läxor.  Många  menar  att  det  var  mycket  jobbigare  än  de
förväntat sig. Då det här är en försöksutbildning sker ständiga utvärderingar och förändringar.
Dessa elever går år två och deras erfarenheter har kommit de som går år ett tillgodo, däremot
har  inga  förändringar  skett  för  de som går  andra  året  vilket  eleverna  är  kritiska  till.  Till
exempel har de haft önskemål om att göra två dagar ute i verksamheten och tre dagar i skolan
för att avlasta mängden läxor, men de känner att de inte fått gehör för sina åsikter däremot har
dessa förändringar genomförts för dem som går första året.

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Syftet  med vår studie var att  undersöka lärlingselevers upplevelse av sitt  eget  lärande.  Vi
valde  att  använda  oss  av  en  enkätundersökning  eftersom  vi  ansåg  att  syftet  med
undersökningen bäst skulle uppnås om så många lärlingselever som möjligt skulle ge sin syn
på sitt lärande. 

Vårt val av undersökningsgrupp kan göra undersökningens reliabilitet bristfällig eftersom den
är gjord i en liten skala. Det är även svårt att bedöma tillförlitligheten i enkätsvaren, vilket
bland annat beror på att individer kan uppfatta samma fråga på olika sätt.  Om många frågor
inte besvaras eller om frågorna missuppfattats kan resultatet inte anses som reliabelt. 
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Vi använde oss av enkla frågor, skrivna med begripliga och vanliga ord enligt Trost (2007)
för att studien skulle få en högre grad av reliabilitet. För att ytterligare motverka att det skulle
uppstå missförstånd var vi närvarande när enkäten besvarades av lärlingseleverna. Alla elever
som var närvarande när vi distribuerade enkäten har besvarat denna, så vi hade inget externt
bortfall. Dock hade vi ett internt bortfall på två av frågorna, vilket inte är ett så stort bortfall.
Detta talar för att enkäten kan anses som reliabel. 

Ett annat  problem i vår  undersökning är att  hela resultatet  bygger  på vad lärlingseleverna
svarar i enkäterna. Här finns en risk att de svar som framkommer i resultatet visar en önskan
om verkligheten istället för att visa hur den gestaltar sig ”på riktigt”. 
Det hade varit av stort intresse att genomföra liknande enkätundersökningar vid fler skolor
med  försöksverksamhet  för  gymnasial  lärlingsutbildning  och  jämföra  resultaten,  men  på
grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att utföra en sådan undersökning.

En del svar hade varit intressanta att få en utveckling av och ett förtydligande. Det är ett av
problemen  vid  en  enkätundersökning  att  man  inte  kan  vidareutveckla  svaren  och  ställa
följdfrågor som vid en intervju. Vi hade valt att använda oss av såväl strukturerade som öppna
svarsalternativ för att om möjligt få ett bredare underlag för resultatet. Många använde sig av
möjligheten av att förtydliga sina svar och det har varit värdefullt att läsa kommentarerna.
Vissa av dem har gett fler frågor som vi i efterhand upptäckt att vi borde ha ställt i vår enkät.
Några svar är motsägelsefulla och hade behövt vidareutvecklats. 

Validiteten är ett dilemma när man tillverkar en enkät. Ställer vi de rätta frågorna för att få
svar på det vi undersöker? Har vi avgränsat vårt arbete så att det är hanterbart? Samtidigt får
det inte vara alltför smalt. Vi ville göra en undersökning hur eleverna upplever sitt lärande på
den utbildning de valt och vilka faktorer som bidragit till det valet. Av de frågor vi valt att
ställa är frågorna fyra och åtta de som direkt kan kopplas till vår frågeställning. De övriga är
av  mer  allmän  karaktär  som  belyser  elevernas  delaktighet,  trivsel  och  förväntningar  på
utbildningen. Trivsel och motivation är viktiga faktorer som bidrar till hur man upplever sitt
lärande och därför ansåg vi de frågorna som relevanta till frågeställningen. 

6.1.1 Bearbetning av följdfrågor

Respondenterna fick tillfälle att kommentera sina svar med egna ord under respektive fråga. 
Det var många som tog tillfället i akt att använda sig av den möjligheten. Trost (2007) varnar
för användande av följdfrågor. Han menar att många underlåter att svara på dem och en del
svarar  på huvudfrågan  som inte  kräver  förklaring i  följdfrågan.  I  en enkät  bör  man dock
avsluta formuläret med en öppen och kravlös fråga om det finns ytterligare synpunkter. Trost
menar att en sådan fråga bara kan vara ett sätt att avreagera sig på men att den kan leda till
goda idéer som kan vara bra att ha när man tolkar och analyserar materialet. Trost (2007)

Vid bearbetningen av enkäterna har vi  för varje  fråga skrivit  ner de kommentarer vi fått.
Dessa  har  vi  sammanfattat  och  redovisat  under  respektive  figur  i  resultatdelen.  Vid
sammanfattningen av svaren samt kommentarerna har vi sett att en övervägande majoritet är
positiva till  sitt  lärande på lärlingsprogrammet.  Eleverna tycker  att  de i  hög grad får  vara
delaktiga i arbetet ute på praktikplatserna och lär sig mycket av detta. 
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De farhågor Trost (2006) framför med att använda öppna frågor har vi delvis upplevt när vi
bearbetat  enkätsvaren  och  framför  allt  de  öppna  frågorna.  En  del  av  svaren  har  motsagt
varandra,  detta  har  fått  oss  att  vilja  ställa  vidare  frågor.  Detta  är  en  nackdel  vid  en
enkätundersökning kontra intervjuer.

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med vår undersökning var att få veta hur elever som valt lärlingsprogrammet uppfattar
sitt lärande. Vi utgick från frågeställningen: Hur uppfattar eleverna att denna utbildningsform
påverkar deras lärande?  

Det finns många som försökt sig på definitioner av lärande. Ellström (2006) definierar lärande
som en varaktig förändring hos en individ som ett resultat av individens samspel med
omgivningen. Förändringarna kan vara intellektuella och manuella färdigheter, sociala
färdigheter, attityder eller personliga egenskaper. 

Av  resultatet  kan  man  utläsa  att  övervägande  del  av  lärlingseleverna  är  positiva  till
lärlingsutbildningen. På frågan om hur de anser att de lär sig bäst har en majoritet svarat att de
lär sig bäst genom att få se hur man gör på arbetsplatsen och därefter jobba praktiskt. Av
kommentarerna att döma är de också positiva till att lära sig praktiskt ute på arbetsplatserna.
De ser det som en möjlighet till att få ett arbete efter genomgången utbildning. Många har
dock synpunkter på utbildningen och det har också framkommit en del kritik till upplägget. 

Det ställs stora krav på eleverna som går på en lärlingsutbildning, vilket också kommer fram i
enkätsvaren.  Eleverna  börjar  tidigt  de  dagar  de  är  ute  på  APU  och  förväntas  följa
verksamheten som den ser ut i verkligheten. Efter praktikdagens slut ska de sitta och göra sina
skoluppgifter  för  att  inte  komma  efter  i  skolan.  Skolverket  (2006)  menar  att
lärlingsutbildningen är bra för skoltrötta elever. Men det är snarare så att eleven behöver vara
studiemotiverad  för  att  kunna  slutföra  sin  lärlingsutbildning,  eftersom  det  är  mycket
självstudier och det krävs därför att eleven tar ett stort egenansvar över sin utbildning.

Enligt Nielsen (2008) får lärlingseleverna ett bättre sammanhang i sitt lärande eftersom de är
mer ute i verksamheten. Detta överrensstämmer med elevernas svar i vår enkät, de flesta av
dem tycker att de blir mer självständiga och lär sig mycket när de är ute på praktik. Även John
Dewey menade  att  vi  uppnår  kunskap när  vi  provar  oss  fram i  arbete  och  handling.  Det
centrala i Deweys pedagogik var ”learning by doing”, som syftar på en aktivitetspedagogik
där teori och praktik hänger ihop (Egidius, 2009).

Även undersökningar av Ellström (2006) och Barnett (1999) visar att den formella teoretiska
förankringen och den praktiska handlingen ska gå parallellt och är beroende av varandra. På
vår fråga om den teoretiska basen svarar eleverna att de anser sig ha en bra teoretisk bas för
det praktiska arbetet och att de är väl förberedda för praktiken. 

Eftersom  detta  är  en  försöksverksamhet  pågår  fortgående  förändringar  av  upplägget  av
praktiken kontra skolarbetet. Eleverna får vara delaktiga i utvärderingen men är kritiska till att
de själva inte får tillgodo något av förändringarna utan att dessa skett för år ett. Någon vill
också byta till den reguljära utbildningen men har fått till svar att hon i så fall måste börja om
från år ett vilket vi anser märkligt. 
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Tanken måste väl vara att båda utbildningarna ska vara likvärdiga och då ska det väl inte vara
problem att efter ett år på lärlingsutbildningen gå över till den reguljära. 

Vad  som också  kommer  fram i  enkätkommentarerna  är  att  några  elever  tagit  upp  att  de
förbereds för arbetslivet genom att de är ute så mycket på praktik. De lär sig även mycket om
sig själva och andra människor, vilket underlättar samarbetet som krävs när de väl kommer ut
på arbetsmarknaden.  Vad som är  annorlunda  i  dagens  lärlingsutbildning jämfört  med den
äldre lärlingsutbildningen är att efter avslutad utbildning ska lärlingseleven kunna söka direkt
till högskola eller universitet.

Läroplanen Lpf 94 betonar att skolan ska ta tillvara de kunskaper som finns i samhället och
som eleverna kan få från arbetslivet. Eleverna ska förberedas för livet efter skolan. Skolan ska
sträva mot att varje elev utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna
påverka  arbetsliv  och  samhälle.  Vidare  påpekas  i  Lpf94  att  varje  person  som  slutfört
utbildning  för  lärlingar  skall  ha  för  branschen  godtagbart  yrkeskunnande.  Det  är  särskilt
viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen.

6.3 Vidare forskning

De olika kommentarer vi fått till frågorna väcker en del andra frågor som hade varit intressant
att följa upp. I framtiden kan det vara spännande att göra undersökningen på ett program och
följa upp alla tre årskurserna för att  jämföra deras  upplevelser av sitt  lärande och om det
förändras med åren. Detta var aldrig aktuellt i vårt fall eftersom det inte finns årskurs tre. 

6.4 Avslutande reflektioner

De allra flesta, 30 av 37 är nöjda eller mycket nöjda med sitt val av program. De tycker att de
lär sig bäst av att följa en handledare och få utöva yrket praktiskt. Det är därför de sökt sig till
den här formen. Däremot upplever de att det ställs höga krav på dem eftersom de förutom att
de jobbar heltid 2-3 dagar i veckan även har mycket hemuppgifter från skolan. Trots detta
verkar inte skolan värdera deras kunskaper som likvärdiga eftersom de som velat byta till den
reguljära utbildningen blivit nekad med motivering att de i så fall måste börja om från år ett.
Dessa uppgifter har vi inte fått styrkta från skolan utan det är elevernas påståenden. Om det
stämmer ställer vi oss mycket frågande till utbildningens upplägg.

Det hade varit intressant att följa upp elevernas upplevelser med en jämförelse av lärarnas
uppfattning om utbildningen. Det här är en försöksverksamhet som förändras och förbättras
allteftersom  det  utvärderas.  De  förändringar  har  inte  kommit  dessa  elever  tillgodo  utan
förändringarna har skett för år ett vilket eleverna också är mycket kritiska till. De flesta är
trots allt så nöjda att de rekommenderar andra att söka till lärlingsprogrammet.

I  vår  yrkesroll  som karaktärsämneslärare på gymnasieskolans  omvårdnads-  samt barn och
fritidsprogram ser vi att vi har stor nytta av undersökningar som denna. Vi tycker att det är
viktigt att se ur ett elevperspektiv eftersom det är deras utbildning och framtid vi är delaktiga i
att forma. Att motivera eleverna till att göra ett bra arbete är en av pedagogernas viktigaste
roller. Vid en försöksverksamhet bör skolan vara så flexibel att man kan göra de förändringar
i utbildningen som är viktiga för elevernas lärmiljö.
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Som studenter har vi stundom upplevt att de utvärderingar vi gör inte respekteras för vi inte
har fått respons på den. Vi tror att yngre elever i större utsträckning är beroende av snabb
respons  för  att  behålla  sin  motivation,  vilket  också  vår  undersökning  har  visat.  De
andraårselever vi gjort vår undersökning på är besvikna över att de förändringar de efterfrågat
inte kommit dem tillgodo utan har endast gynnat dem som går år ett. 

Vi tror att eleverna har kunnat svara mer ärligt och öppet på vår undersökning eftersom de
känner större anonymitet än i de utvärderingar skolan gjort internt. Av den anledningen tror vi
att även skolan har nytta av vår undersökning för att bättre förstå elevernas lärsituation.
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Bilaga 1

Detta här är en undersökning som vill belysa hur du som elev upplever ditt
lärande på lärlingsprogrammet.

Kön:      Tjej    �                         

               Kille   �

Program:   Omvårdnads:   �                 

                   Barn & Fritid:   �         

1. Jag är nöjd med mitt val av program.

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________

2. Jag känner mig tillräckligt informerad om vad som förväntas av mig
under utbildningen.

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Jag tycker att lärlingsutbildningen utvecklar min förmåga att arbeta
självständigt

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Jag lär mig bäst på detta sätt:

�  att arbeta självständigt arbete med hjälp av studiehandledning och böcker

�  att arbeta i grupp

�   att få uppgifterna förklarade av läraren i skolan

�   att få se hur man gör ute på arbetsplatsen och därefter arbeta praktiskt

�  annat (förtydliga nedan)

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. På min praktik får jag vara delaktig i alla förekommande moment.

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Jag får en bra teoretisk bas att stå på för att klara mitt praktiska arbete
innan jag går ut på APL

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Jag tycker att det är en bra samverkan mellan praktikplats och skolan

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Jag tycker att det är bra balans mellan teori och praktik på
lärlingsutbildningen.

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Jag kommer att rekommendera andra att söka lärlingsutbildningen

Instämmer helt     �     �     �     �     �  Instämmer inte alls

Något jag vill tillägga_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10.  Detta skulle jag vilja förbättra i lärlingsutbildningen

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Tack så mycket för att du har tagit dig tid att svara på enkätfrågorna.
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