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Sammanfattning 

Mitt syfte var att undersöka lärares samarbete med industriföretagen, när det gäller 

elevernas arbetsplatsförlagda utbildning. Mitt metodval var semistrukturerade intervjuer 

och utvald litteratur som berör ämnet. Jag genomförde intervjuer med handledare på 

företagen som hade olika befattningar. Detta för att försöka få en klarhet i vilka 

kompetenser som handledarna anser vara vikigast för eleverna som genomför sin 

arbetsplatsförlagda utbildning. Från skolans sida vet vi att eleverna inte är fullärda när de 

kommer ut på sin arbetsplats förlagda utbildning. Det handledarna tycker eleverna ska 

klara av är passa tider, ritningsläsning samt visa intresse. Det fanns vissa önskemål från 

handledarna som var önskvärda att eleverna bör klara av som truckkort olika 

svetsmetoder. Resultatet visar även att skolan har svårt att följa utvecklingen med teknik 

samt utrustning. Däremot tycker handledarna att samarbetet fungerar bra med skolan 

och att eleverna är skötsamma samt intresserade när de gör sin arbetsplatsförlagda 

utbildning. Det är viktigt med tanke på elevernas framtid inom industribranschen.  

Eftersom denna undersökning bygger på en liten stad med tung industri och många 

olika tillverkare är det svårt att välja rätt plats för rätt elev detta ska ske med samråd 

mellan handledare och lärare. 
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Summary 

My purpose was to examine teachers 'cooperation with industrial companies, in terms of 

students' work-place training. My methodologies were semi-structured interviews and 

selected literature concerning the subject. I conducted interviews with supervisors at the 

companies that took different positions. This is to try to get clear about the competencies 

that supervisors consider important for students carrying out their work-place training. From 

the school side, we know that students are not stop learning when they enter their 

workplace-based training. The supervisors believe students must cope with is punctual, plan 

reading and showing interest. There were some requests from supervisors that were desirable 

that students should be able to truck license various welding methods. The results also show 

that the school has been difficult to follow the evolution of technology and 

equipment. However, the supervisors think that cooperation works well with school and 

those students are well-behaved and interested in doing their work-place training. It is 

important for students' future in the industrial sector. Since this study is based on a small 

town with heavy industry and many different manufacturers, it is difficult to choose the right 

place for the right student this should be done with consultation between supervisors and 

teachers. 

 



 V

Abstract 

Min rapport handlar om elever som går på Industriprogrammet och vilka kunskaper 

handledarna tycker är viktigt att eleverna har med sig på deras arbetsplatsförlagda 

utbildning. Intervjuerna är riktade till handledare på olika lokala företag och vad de 

anser är viktigt för eleverna att kunna när de genomför sin arbetsplatsförlagda 

utbildning. 

 

Sökord 

Arbetsplatsförlagd utbildning. Samarbete skola yrkesliv. Industriprogrammet  
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Förord 

Jag som gjort arbetet jobbar som lärare på industriprogrammet i en liten stad. Syftet 

med arbetet är att undersöka samarbetet med de lokala företagen och elevernas 

arbetsplatsförlagda utbildning. Enligt Lpf94 är det viktigt att skolan samarbetar med 

arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen.(Lpf94 s.16) .  

Själv tycker jag det varit ett intressant arbete att genomföra, det är ett känsligt arbete att 

skriva om elevers kunskaper när de genomför sin arbetsplatsförlagda utbildning. 

Anledningen är att det kan riktas kritik mot mig som lärare men det är inget jag känt av 

vilket kan tyda på att jag har lyckats bra med elevernas utbildning.   

 

Jag vill tacka de företag samt de handledare som gjorde det möjligt att göra arbetet, samt 

tacka min sambo och barnen för förståelsen av allt dator skrivande. 
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1. Introduktion 

I dagens läge är det stor brist på arbeten inom industrin, vilket gör att företagen 

kan ställa höga krav på arbetssökande. Idag kan inte avgångselever välja vilket 

jobb de vill ha utan det är arbetsgivaren som väljer sina anställda. Det gäller för 

gymnasieskolorna att ha en bra relation med de lokala företagen för ett gott 

samarbete i framtiden. Läraren fungerar som en viktig länk för eleverna när de 

ska ut och söka jobb. Studien är tänkt till alla som jobbar inom industri 

program om vilka kunskaper som eleverna bör ha med sig när de genomför 

arbetsplatsförlagd utbildning.       

 

Jag som arbetat med det här examensarbetet har varit yrkesverksam inom 

skolan i 11år. Enligt lpf94 är det viktigt att det står klart för företag som tar 

emot elever att vi jobbar med elever på ett yrkesförberedande program, vilket 

innebär att eleverna inte är fullärda. Jag har stor erfarenhet av industrin och har 

bra kontakter med de lokala företagen och är intresserad av vad det är för krav 

som ställs när eleverna kommer ut på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Det 

är önskvärt att undersökningen ska leda till ett större samarbete mellan skola 

och yrkesliv när det gäller elevernas kunskaper när de genomför 

arbetsplatsförlagd utbildning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare studier 

Jag har tagit del av en tidigare undersökning av Helena Nilsson och Kristian 

Weidenstrauch som är baserad på två olika program, Industriprogrammet och 

hotell och Restaurangprogrammet och heter Elevers lärande i APU 

(http://www.uppsatser.se/uppsats/eb0bc70a92/). I studien redovisas 

skillnaden mellan skolförlagd och arbetsplatsförlagd karaktärsämnes- 

undervisning en av bristerna är att eleverna vid vissa tillfällen inte förstår 

helheten oftast får eleven små moment i taget där eleven blir guidad i mindre 

steg för att komma fram till helheten men eleven har svårt att se slutprodukten 

(http://www.uppsatser.se/uppsats/eb0bc70a92/ s. 27). 

Ett mål som vi på Industriprogrammet strävar emot innan eleverna går ut på 

sin arbetsplatsförlagda utbildning är de fyra f:n (lpf94). Eleverna bör ha klarat 

av de två första som är Faktakunskap, Förståelsekunskap. Faktakunskap står 

för att eleverna samlar in fakta om hur t.ex. en maskin fungerar, 

Förståelsekunskap är att eleverna förstår hur maskinen fungerar. 

Färdighetskunskap är att eleverna klarar av att köra maskinen med viss 

handledning av lärare. Förtrogenhetskunskap nu kan eleven köra maskinen 

utan handledare. I denna studie har jag valt att undersöka vad företagen kräver 

av de elever som gör sin arbetsplatsförlagda utbildning.  

Studien gäller endast industriprogrammet i en liten kommun. I dagens 

gymnasieskola förs debatter om att de yrkesförberedande programmen har för 

låg kvalitet på utbildningen. Efter att jag samtalat med ett flertal representanter 

på lokala industrier får jag uppfattningen om elevernas bristande kompetens ute 

i arbetslivet. Ett flertal personalchefer uttrycker sin förtvivlan över svårigheter 

att finna kompetent personal för en tillsvidareanställning.  
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2.2 Förväntningar.     

Eleven som kommer till sin APU-plats skall veta vad som förväntas av honom 

eller henne. På motsvarande sätt måste handledaren på arbetsplatsen vara klar 

över APU:s roll i utbildningen och vad eleven skall få ut av tiden i arbetslivet. 

Fungerande APU förutsätter en dialog mellan skola och arbetsliv. Samverkan 

kan ske på olika sätt, exempelvis genom yrkesråd eller programråd.  

Det väsentliga är att företrädare för arbetslivet får tid och tillfälle att diskutera 

APU:s mål och utformning tillsammans med lärar- och elevrepresentanter. När 

dialogen fungerar medför den vinster för alla parter.  

För den enskilde eleven och handledaren är det viktigt att läraren besöker 

APU-platsen för att på olika sätt ge sitt stöd. Utbildningen på 

industriprogrammet bygger i stor utsträckning på samverkan med näringslivet, 

bl.a. när lokala inriktningar utformas. (www.skolverket.se/sb/d/602/a/7677)   

 

2.3 Kontakter med arbetslivet 

Under elevernas första period på sin arbetsplatsförlagda utbildning ”utvecklas 

eleverna från att vara biologiska varelser till att bli samhällsvarelser och då talar 

man om socialisation ”(Aspelin 2007 s.51). 

 

2.4 Skollag och förordningar. 

I skollag och förordningar fanns tidigare ett omfattande regelverk som gällde 

grundskolan och gymnasieskolans samverkan med arbetslivet. Dessutom fanns 

allmänna råd. I skollagen (1962:319) angavs ännu under 1980- talet att 

skolstyrelsen i en kommun som anordnade gymnasieskola skulle utse ett 

planeringsråd med uppgift att biträda styrelsen i frågor rörande utbildningens 

anknytning till arbetslivet och att följa yrkesutbildningen i kommunen. 

Planeringsrådet skulle bestå av minst fem ledamöter och arbetsgivare, 

arbetstagare samt den offentliga arbetsförmedlingen. Skolstyrelsen skulle 

dessutom utse ett eller flera yrkesråd med uppgift att biträda styrelsen i frågor 
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rörande yrkesinriktningen av utbildningen i gymnasieskolan. Yrkesrådet skulle 

bestå av minst tre ledamöter. I yrkesråden skulle företagare och anställda vara 

företrädda.  

I skolförordningen (1971:235) angavs att ledamot i yrkesråd som företrädde 

företagare eller anställda skulle ha god kännedom om arbetslivet samt om det 

eller de yrken som rådets verksamhet avsåg. I yrkesrådet borde även ingå 

ledamot av styrelsen för skolan eller skolledare eller lärare i gymnasieskolan. 

Skolförordningen innehöll även utförliga anvisningar om planeringsrådens 

verksamhet, sammansättning och anvisningsområde. Närmare föreskrifter om 

planeringsråd fick meddelas av skolöverstyrelsen (SÖ).  

Planeringsråden kom också att kallas för SSA-råd, där SSA stod för att 

samverka skola-arbetsliv. Enligt Lpf 94 ska ” De frivilliga skolformerna skall ha 

nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, med universiteten 

och högskolorna och med samhället i övrigt”. Detta krävs för att eleverna ska 

få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den 

utbildning eleven går, vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt 

viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande 

utbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller 

behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har 

studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och 

högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 

branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolorna och 

deras elever”. 
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3.0 Lagar och avtal 

 

3.1 Ansvar  

Även för den som ska ut och praktisera ska arbetsuppgifter och arbetsställe 

väljas med stor omsorg (www.av.se/teman/minderariga/prao.) Den som har 

ansvar för utbildningen ansvarar för att praktikplats väljs så att inte eleven 

utsätts för risker under praktiken. Arbetsuppgifterna ska vara anpassade till 

elevens ålder och mognad. Det direkta skyddsansvaret för elever under praktik 

på en arbetsplats utanför skolan ligger på den som driver verksamheten. 

Enligt Gymnasieförordningen (Gy2000) beslutar skolstyrelsen om 

omfattningen av arbetsplatsförlagd utbildning och ansvarar för anskaffning av 

praktikplatser samt att den arbetsplatsförlagda utbildningen uppfyller de krav 

som finns på utbildningen. 

 

3.2 Arbetsuppgifter 

Här gäller i stort sett samma regler som vid val av arbetsuppgifter vid till 

exempel sommarjobb (www.av.se/teman/minderariga/prao.) Arbetsuppgiften 

ska alltså anpassas efter elevens ålder och mognad. 

Elever på gymnasieprogram som har arbetsplatsförlagd utbildning kan 

uppgifter som anges få förekomma om uppgiften ingår i yrkesutbildningen och 

utbildningen är reglerad i kursplanen. Eleven ska dock ha fyllt 16 år. Ibland kan 

läkarintyg krävas för att undantag ska gälla. 

Vid yrkespraktik i skolans lokaler (kemilaboration, slöjd, teknik etc.) eller på 

arbetsplats utanför skolan ska elevernas arbete ske under ledning av särskild 

utsedd instruktör. Den som utses till instruktör ska ha god kännedom om 

arbetet och dess risker. 
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3.3 Arbetstider 

Arbetstidsreglerna i föreskrifterna om minderåriga och arbetstidslagen gäller 

inte för den som går utbildning. Skolan har dock ett ansvar att se till att 

eleverna får lämpliga raster och arbetstider då de är ute på prao. För 

arbetsplatsförlagd utbildning ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen gälla 

om inte rektor bestämmer annat enligt gymnasieförordningen. 

(www.av.se/teman/minderariga/prao). 

3.4 Industriprogrammet 

Industriprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av att arbeta inom 

den moderna industrin. Det handlar om hur man tar fram produkter, ger 

underhåll och service och hur man planerar ekonomi, kvalitet och miljö. 

Teoretiska och praktiska kunskaper blandas. Programmet innefattar 16 veckors 

arbetsplatsförlagd utbildning.  

Programmet förbereder för att arbeta som till exempel CNC-operatör, 

maskinskötare, gjutare, processoperatör eller svetsare. Där de kan läsa vidare på 

universitetet eller högskola. Det här förutsätter minst betyget godkänt på de 

gymnasiekurser som ger behörighet. Skolorna har egna inriktningar. Exempel 

på det är CNC-teknik, plåt och svetsteknik, skärande bearbetning, träteknik, 

svetsning och verktygsteknik.  

Skolverksamheten är den plats där det alltid finns någon till hands som man 

kan fråga. Man lär sig grunderna från början på ett säkert sätt och objektivt sätt, 

som Ellerström beskriver i boken ”arbete och lärande- förutsättningar och 

hinder för lärande i dagligt arbete”. Beskriver det kognitiva perspektivet. Det är 

viktigt att eleverna får lära sig grunderna i skolan det är inte lika lätt när 

eleverna genomför arbetsplatsförlagd utbildning (Gy 2000).  

I sitt dagliga arbete har läraren många kontakter, främst med elever men också 

med kollegor och föräldrar. Det gäller att skapa goda relationer och 

upprätthålla dem. I verksamheten krävs såväl förmåga att samarbeta som 

förmåga att utifrån eget omdöme ta ställning i frågor om relationer 

(Gustavsson sid.207). 
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4.0 Syfte och frågeställningar  

4.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka krav som industrin ställer på elever från 

gymnasieskolans industriprogram som gör sin arbetsplatsförlagda utbildning 

4.2 Frågeställning 

Vilka kompetenser anser handledarna på praktikföretagen att elever från 

gymnasieskolans industriprogram ska ha med sig inför sin arbetsplatsförlagda 

utbildning.  

 

 

   5.0 Avgränsningar 

5.1 Avgränsningar 

Jag kommer att undersöka vad företagen kräver av elever som kommer ut på 

arbetsplatsförlagd utbildning. Undersökningen genomförs i en liten kommun 

med tung industri. Anledningen är att jag själv bor i denna kommun samt 

jobbar på det enda industri programmet i kommunen, men jag håller mig till 

den ort som har flest företag i branschen. Undersökningen genomförs på sex 

olika företag storleken varierar från elva anställda till 549.     
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6.0 Metod 

I den här delen redogörs för metod och material som har använts för att få svar 

på min frågeställning. En kvalitativ undersökning bygger på intervjuerna och 

respondenternas svar.  

Intervjuer har både för och nackdelar, fördelarna är att man kan välja ut 

respondenter, nackdelar är respondentens tolkningar av frågorna, det kan vara 

så att respondenterna inte förstår frågan då kan jag som intervjuare förklara 

mer noggrant vad som menas. Jag valde att genomföra öppna frågor till mina 

respondenter för:  

• Öppna frågor är lätta att ställa och lätta att besvara för intervjuare 

respektive respondent. 

• Öppna frågor kan klargöra innerbörden av en viss fråga för 

respondenterna det finns möjligheter att förklara närmre vad frågan 

gäller. 

• Öppna frågor ökar jämförbarheten i svaren. 

• Det är lätt att bearbeta de öppna svaren. 

 

 (Bryman 2001 s.159) 

 Jag har även sorterat bort vissa delar som jag anser inte vara relevant för 

undersökningen. Jag valde åka ut till respondenterna för att kunna genomföra 

intervjuerna i en för respondenterna känd miljö och få en avslappnad intervju.   
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6.1 Undersökningsmetod 

Jag övervägde att göra intervjuer dels för att lära känna respondenterna samt 

för att kunna ställa följd frågor om det skulle behövas för att få ett bredare 

svar. 

 Syftet med arbetet är att försöka ta reda på vad företagen ställer för krav på de 

elever som gör sin arbetsplatsförlagda utbildning inom industrin.  

Intervjuandet bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga 

omdöme. Konsten att intervjua lär man sig genom att utföra intervjuer, och 

kvalitén hos intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som 

produceras(Kvale 2009 s.33).  

Jag gjorde en provintervju först för att känna mig säker innan det var dags för 

de ”riktiga” intervjuerna dels för jag ville prova frågorna samt jag skulle känna 

mig säker till de riktiga intervjuerna. 

6.2 Urval 

Mitt urval utföll på tre stycken handledare på stora företag och tre stycken 

handledare på mindre företag i en mellanstor kommun.   

6.3 Genomförande av undersökning 

Jag började med att ta kontakt med personer på de lokala företagen med tanke 

på både storlek på företaget samt få med båda könen för ett bredare svar samt 

tankegången. Det blev positiva svar från sex stycken olika 

företagsrepresentanter som ville vara med. De arbetade som personalchefer 

och arbetsledare. 

 Intervjufrågorna är konstruerade med utgångspunkt från undersökningens 

frågeställning och teoretiska bakgrund. Intervjupersonerna är fyra stycken män 
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och två stycken kvinnor. Valet gjordes med tanke på de olika arbetsuppgifterna 

som de olika intervjupersonerna innehar.  

Den inledande presentationen av undersökningen blev först ett samtal med 

respondenten för att få en trygg stämning eftersom jag ville få spontana svar. 

Frågorna fick respondenterna se innan intervjun började och möjligheter att 

fråga om det var något de undrade över.  

Dokumentationen av respondenternas intervjusvar är inspelade via 

mobiltelefon. Syftet med undersökningen var att få en större inblick i vad 

respondenterna vill att eleverna ska ha kunskap om innan de kommer ut på 

arbetsplatsförlagd utbildning.   

 

6.4 Etiska överväganden 

Enligt Kvale finns det fyra områden som man bör tänka på i etiska riktlinjer för 

forskare och det är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser, och 

forskarens roll (Kvale 2009 s. 84). Alla intervjuer skedde enskilt med varje 

representant, då jag kunde samtala ostört kring mina frågor. Samtalen började 

med information om undersökningens etiska förhållningssätt och 

respondenternas anonymitet. De etiska utgångspunkterna är viktiga att förhålla 

sig till. Jag informerade även respondenterna om att deras personuppgifter 

behandlas med försiktighet.  

 

6.5 Databearbetning 

Jag valde att använda mig av en sökmotor som heter Google för att hitta andra 

arbeten vad det gäller arbetsplatsförlagd utbildning. Till slut bestämde jag mig 

för att söka liknande uppsatser på www.uppsater.se vilket gav resultat i ett 

arbete som var snarlikt mitt, och det har jag använt som jämförelse med mitt 

eget arbete. Jag valde www.uppsater.se eftersom jag ansåg den pålitlig. Jag har 
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även använt mig av sidor från skolverket www.skolverket.se samt sidor från 

arbetsmiljöverket www.av.se som anses som pålitliga. 

 

6.6 Metodkritik 

Efter jag hade intervjuat de olika sex respondenterna lyssnade jag av de svar 

som de lämnat, jag skrev ner det jag ansåg vara viktigt för att få ett så relevant 

svar som möjligt. Detta innebär att jag har kunnat läsa och lyssna av 

respondenternas svar noga flera gånger för att minska risken för att utelämna 

viktiga synpunkter kring svaren.  

Jag tror att vid varje intervju finns kompetenta respondenter som har god 

kunskap av att vara handledare för elever som gör sin arbetsplatsförlagda 

utbildning.  

Ska jag granska min undersökning så tror jag att mina respondenter svarade 

som de trodde jag skulle ha svarat eftersom respondenterna känner mig, jag 

hade raka frågor och svaren kunde alltid diskuteras om vilket ofta ledde till 

olika tolkningar av svaren som respondenterna gav. Men samtidigt håller jag 

med om vad Thuren skriver i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare ”att 

vetenskapen söker sanningen är så självklart att det inte behöver diskuteras. 

Det är ju det vetenskap går ut på”(Thuren 1991 s.10). Men jag valde denna 

kommun för att det finns många olika arbetsmoment inom industrin, allt från 

svetsning av tunn plåt till rostfritt.  

Jag tror att om jag hade gjort samma undersökning i en annan kommun och 

respondenterna inte vetat vem jag var skulle jag troligtvis ha fått ett annat svar. 

Vi måste även se till de olika tillverkningsprocesserna som alla företag håller på 

med. En undersökning av samma slag kan med fördel användas i en helt annan 

kommun och se de olika svars alternativ från respondenterna.  
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Många kvalitativa studier innebär att skriva ut intervjuer. I denna 

transkriptionsprocess sker ofta mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget för analysen. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. T.ex. 

försvinner ofta gester, mimik, betoningar, ironi och kroppsspråk vid 

transkriptionen av samtalet till text (Pate, Davidsson 1991 s.104). 
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7.0 Resultat 

7.1 Presentation av företag och representanter 

I denna del presenteras resultat och kommentarer som kommit fram i 

undersökningen. Jag använder det som kom fram under intervjuerna som jag 

anser vara relevant utifrån syfte och frågeställning. För att läsaren ska kunna 

följa den röda tråden i arbetet ska man läsa intervjuguiden först se bilaga 1. 

Med tanke på anonymiteten kommer jag att ge företag fingerade namn som blir 

Svets, Industri, Montering, Lack, Plåt, Rostfritt. Samma sak gäller 

respondenternas som benämns med fingerade namn med tanke på att de etiska 

utgångspunkterna är viktiga att förhålla sig till. Jag informerade även 

respondenterna om att deras personuppgifter behandlas med försiktighet.    

 

7.2 Företaget Svets 

På företaget som har 247 anställda jobbar Kalle som har sjuårig 

grundskoleutbildning.  Kalle har jobbat på företaget sedan 1968 och har 

genomgått ett antal interutbildningar genom åren. Kalle har befattningen 

personalchef men jobbar med det mesta, eftersom kalle varit så länge och har 

mycket kunskap om produkterna. 

 När vi börjar prata om eleverna från skolan tycker Kalle att det varit väldigt 

dåligt med deras kunskaper en längre tid, men att kunskapen har blivit bättre de 

tre senaste åren. Kalle tror att det beror på mer engagerade lärare. Kalle har 

varit handledare så länge han kan minnas. Det viktigaste som eleverna ska klara 

av är att passa tider och sköta närvaron.  

Kalle vill även att eleverna ska klara av att genomföra sin arbetsplatsförlagda 

utbildning med viss handledning från honom. Med det menar Kalle att eleverna 

måste kunna svetsa med rörtråd i olika lägen för en stor ram kan man inte alltid 

svetsa i bästa läge. 
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7.3 Företaget Industri 

På företaget som har elva anställda jobbar Nisse som har nioårig grundskola, 

tvåårig industriutbildning samt ettårig industriell styr och 

reglerteknikutbildning. Nisse började direkt efter skolan på företaget som 

svarvare men jobbade upp sig med åren och arbetar nu som säljare. 

 Nisse har varit handledare 16 gånger och tycker det är roligt att jobba med 

ungdomar. Det flesta elever klarar sig riktigt bra när de kommer ut till oss men 

det kan bero på att vi är ett litet företag och det är lätt att komma in i gänget. 

Det viktigaste är att eleverna kan passa tider och är skötsamma. Vi är ett 

legoföretag och kör korta jobb hela tiden är det viktigt att eleverna kan läsa 

ritningar med. 

 Eleverna som kommer till oss och gör sin arbetsplatsförlagda utbildning bör 

även kunna olika svetsmetoder samt svetslägen. Det hade varit ett plus om 

eleverna kunde få truckkort under sin utbildning. 

 

7.4 Företaget Montering 

På företaget Montering är det 549 anställda och där jobbar Lisa som har nioårig 

grundskola samt treårig gymnasieutbildning (samhällsvetenskapliga 

programmet). Lisa började jobba som arbetsledare på företaget år 2000 och 

trivs mycket bra med sitt arbete. 

 Lisa har varit handledare minst tio gånger och tycker det är roligt att få lära ut 

vad hon kan till ungdomar från skolan. ”I början tyckte jag det var lite svårt för 

jag visste inte vad eleverna fick göra. Mina arbetsuppgifter är inte så svåra och 

jag har inte jättehöga krav på eleverna men det viktigaste är att passa tiderna 

och vara aktiv” men det är utifrån de erfarenheter jag har säger Lisa.  
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7.5 Företaget Lack 

På företaget Lack är det 21 anställda och där jobbar Rikard som har grundskola 

samt tvåårig verkstadsutbildning. Rikard började jobba som ”allt i allo”, tidigt 

på hans pappas företag. Just nu arbetar han som arbetsledare för de anställda 

och ser till att allt fungerar. 

 Rikard har varit handledare tolv gånger vilket han ser som positivt för elever 

som eventuellt får tillsvidare anställning inom företaget. Det han tycket är 

viktigt är att eleverna passa tider samt kunna läsa ritningar för att bli 

självständiga i arbetet. Han måste kunna lita på personalen att de sköter sitt 

arbete. 

 

7.6 Företaget Plåt 

På företaget Plåt intervjuades ägaren som har elva anställda. Anders tog över 

företaget av sin pappa 1992 han började som svetsare 1976, Anders jobbar med 

det mesta allt ifrån att sälja produkter till att svetsa, han menar att man får inte 

vara rädd för att hugga i när man är egenföretagare. 

 Anders har varit handledare i fyra år. Anders tycker det fungerar bra med 

elevernas praktik. Vi är ett litet företag och eleverna får mycket hjälp av alla 

anställda. Anders tycker det är viktigt att eleverna får komma ut och känna på 

”det verkliga livet”. Elever som kommer ut på arbetsplatsförlagd utbildning 

måste ha en viss kunskap med det menar jag kunna läsa ritningar och de olika 

svetsmetoderna.  

Men det viktigaste är att passa tider men även kunskap om arbetsmiljö och 

säkerhet det är en fördel om eleverna kan de olika svetslägena med eftersom vi 

har många och korta serier som vi jobbar med.   
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7.7  Företaget Rostfritt 

På företaget Rostfritt som har 383 anställda jobbar Carolina, som har 

grundskolan samt realskolan som utbildning. Carolina började på Rostfritt 1978 

och gjort många saker under åren, men nu jobbar Carolina med personalfrågor.  

Carolina går utbildningar kontinuerligt eftersom hon tycker att hon aldrig kan 

bli fullärd. Carolina har jobbat som handledare i 20år. Hon har totalt tagit hand 

om fyra elever per år, vilket innebär 80 tillfällen hon har nog anställt hälften av 

eleverna när de gått ut. Det som förvånar henne är att det är så lite tjejer som 

kommer på arbetsplatsförlagd utbildning, eftersom hälften är kvinnor på 

verkstadsgolvet. 

 Carolina tycker att närvaron är viktigast, men att eleverna måste ha kunskaper i 

ritningsläsning också. Eftersom företaget inte har så mycket svets jobb anser 

hon att truckkort är bra om eleverna kunde få i sin utbildning.  
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7.8 Sammanställning av resultatet  

Även om intervjuerna var fördelade på stora och små företag med anställda 

mellan 549 och ner till elva personer ser jag ändå en liten likhet i svaren vad det 

gäller vilka kunskaper handledarna vill att eleverna bör ha med sig innan 

arbetsplatsförlagd utbildning.  

Det första respondenterna kräver är passa tider, det andra är närvaron. Sen 

varierar svaren mellan truckkort, ritningsläsning, arbetsmiljö och säkerhet. 

Eftersom industrierna i denna stad tillverkar olika maskiner tycker inte två 

företag likadant om vad som är viktigt att eleverna bör ha med sig på sin 

arbetsplatsförlagda utbildning.   

Det alla var överens om var att eleverna inte är fullärda när de kommer ut på 

arbetsplatsförlagd utbildning men de bör ha med sig grunderna från skolan. De 

viktigaste grunderna enligt respondenterna är olika svetsmetoder, svetslägen, 

ritningsläsning.  

Kalle som jobbar på företaget Svets tycker att kunskapen varit dålig en längre 

tid men att det har blivit mycket bättre de tre senaste åren. Kalle tror att det 

beror på mer engagerade lärare och att eleverna börjar förstå att en 

arbetsplatsförlagd utbildning kan leda till ett jobb i framtiden. Carolina tycker 

att ett truckkort kan höja statusen på eleverna vad det gäller anställningsbarhet i 

framtiden. Carolina tycker också att det borde finnas med i skolans kursplaner.  

På företaget montering jobbar Lisa och menar att är mycket viktigt att eleverna 

lär sig att svetsa rostfritt eftersom det är företagets stora del, rostfritt är mycket 

svårt men ska Lisa kunna anställa elever efter deras utbildning måste de kunna 

rostfritt annars har Lisa ingen nytta av svetsarna. Elever som har sin 

arbetsplatsförlagda utbildning här har inte mycket kunskap om svetsning i 

rostfritt i årskurs två eller tre, menar Lisa.  
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8.0 Diskussion 

I diskussionen kommer jag att ställa min empiri mot bakgrund och teori, för att 

kunna besvara mina frågeställningar. Jag intervjuade sex stycken olika personer 

på lokala företag för att få fram svaren. Alla jobbar som handledare på sina 

företag men har olika arbetsuppgifter allt ifrån arbetsledare till företags ägare. 

Alla tycker det är viktigt att elever från industriprogrammet kommer ut och få 

prova att köra riktiga detaljer.  

Arbetets syfte bygger på vilka krav företagen ställer på elever som gör sin 

arbetsplatsförlagda utbildning. Jag har undersökt vad handledare tycker är 

viktigt för eleverna när de eleverna kommer ut på sin arbetsplatsförlagda 

utbildning. Det är viktigt att eleverna får sina 16 veckors arbetsplatsförlagda 

utbildning tid ute på företagen för att känna på det verkliga livet eleverna får 

oftast jobba med äldre och det ser respondenterna och jag som en god 

erfarenhet. Här kan man tala om de fyra olika kunskapsformer som är: 

 

• Faktakunskap 

• Förståelsekunskap 

• Färdighetskunskap 

• Förtrogenhetskunskap 

(Carström 2006 s.40) 

De lokala företagen samt facket har många tankar om hur skolan ska bedriva 

arbetsplatsförlagd utbildning. Hur ska vi kunna ge de bästa förutsättningarna 

till eleverna, för att de ska klara av sin arbetsplatsförlagda utbildning. 

Samarbetet mellan skola och yrkesliv behöver stärkas, eftersom läraren är en 

länk mellan eleverna och yrkeslivet. Skolans krav kan variera mycket från 

kommun till kommun. Det här beror mycket på vad för tillverkningsindustri 

som finns på den lokala orten. Min studie bygger på en ort med mycket tung 

industri, därför menar jag att skolan och arbetslivet behöver samverka mer när 

det gäller elevernas arbetsplatsförlagda utbildning. Därför ser företagen att 



 

 

19  

elevernas arbetsplatsförlagda utbildning måste bli så bra som möjligt för att 

eleverna ska kunna ta del av den nya tekniken ute på arbetsplatser. Företagen 

ställer idag väldigt höga krav på eleverna under deras arbetsplatsförlagda 

utbildning, vilket också kan vara befogat i dagens läge. Men företagen får inte 

glömma att det är ett yrkesförberedande program eleverna går. Det är läraren 

som ska ha en god kontakt med företagen för att eleverna ska ligga i fas när de 

gör sin arbetsplatsförlagda utbildning. Anledningen är att de äldre har mycket 

av den tysta kunskapen som är nyttiga att lära sig. Jag brukar säga att man aldrig 

kan läsa sig till praktiskt kunskap utan man måste utföra det för att förstå hur 

det fungerar. Man kan se på eleverna hur de växer in i rollen som arbetare och 

har utökat sina kunskaper inom sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att eleverna 

under sin arbetsplatsförlagda utbildning får lära känna hur det är att jobba med 

olika arbetsuppgifter samt arbetskamrater i olika åldrar. Det visar sig att skolan 

har svårt att följa utvecklingen av den nya tekniken när det gäller utrustning 

vilket gör att eleverna i skolan får köra med gamla program som inte finns 

längre på företagen. Vi som lärare vet hur kraven ser ut från handledarna samt 

företagen som tar emot elever till sin arbetsplatsförlagda utbildning. För 

eleverna är detta ett stort steg in i vuxenvärlden som kan ses som ett problem 

och där är det viktigt att vi som lärare leder eleverna på rätt väg. Här är det 

viktigt att vi som lärare talar om för handledarna vilka kunskaper eleven har 

som kommer till sin arbetsplatsförlagda utbildning. Därför är det viktigt att 

eleverna får sin arbetsplatsförlagda utbildning och kan lära sig av den senaste 

tekniken på företagen. Handledarna talar ofta om vad eleverna bör kunna när 

de slutar gymnasiet och därför är det viktigt att man som lärare har en god 

relation med de lokala företagen och för en dialog om vad som är viktigast att 

kunna i första hand. Skolorna har ofta inte råd med den nya tekniken, vilket gör 

att de har det väldigt svårt att följa den nya tekniken och nya maskiner som 

kommer ut. Jag ser många fördelar med att eleverna har arbetsplatsförlagd 

utbildning för att eleverna ska kunna känna på hur det fungerar i det verkliga 

livet med att jobba. Här får även eleverna lära sig att svetsa med olika metoder 

samt olika svetslägen som inte skolan klarar av. Fördelen är också att eleverna 

får vara med i produktionen och se vad alla detaljer används till.  
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Nackdelen är att när eleverna kommer tillbaka från sin arbetsplatsförlagda 

utbildning tycker de oftast att det är tråkigt att bara göra olika svetsövningar 

istället för att tillverka riktiga detaljer. Det är mycket upp till läraren om man 

ska följa utvecklingen inom industrin, vilket gör att det krävs engagerade lärare. 

De måste hålla kontakten med de lokala företagen, för att skapa ett bättre 

samarbete. Det här kan leda till att de lokala företagen kan ”sponsra” skolan 

med ny teknik, samt nya maskiner. Skolan kanske ska lära eleverna grunderna 

inom industrin, så att företagen får något i utbyte som t.ex. duktiga arbetare.  

När skolan gör det här samarbetet känner eleverna att de lär sig den nya 

tekniken ute på sin praktik. Samhället och arbetslivet förändras i allt snabbare 

takt. Hela tiden kommer det ny teknik som företagen köper och utvecklingen 

går snabbt framåt. Alla skolor har svårt att följa med i utvecklingen, när det 

gäller ny teknik och nya maskiner på grund av ekonomin. 

Skolans krav kan variera mycket från kommun till kommun. Det här beror 

mycket på vad för tillverkningsindustri som finns på den lokala orten. Min 

studie bygger på en ort med mycket tung industri, därför menar jag att skolan 

och arbetslivet behöver samverka mer när det gäller elevernas 

arbetsplatsförlagda utbildning.  

Därför ser företagen att elevernas arbetsplatsförlagda utbildning måste bli så 

bra som möjligt för att eleverna ska kunna ta del av den nya tekniken ute på 

arbetsplatser. Företagen ställer idag väldigt höga krav på eleverna under deras 

arbetsplatsförlagda utbildning, vilket också kan vara befogat i dagens läge. Men 

företagen får inte glömma att det är ett yrkesförberedande program eleverna 

går. Det är läraren som ska ha en god kontakt med företagen för att eleverna 

ska ligga i fas när de gör sin arbetsplatsförlagda utbildning.  

Undersökningen visar att oavsett om representanterna jobbar på ett stort eller 

litet företag jobbar man mot samma mål. Det är för att eleverna ska lära sig så 

mycket som möjligt under sin arbetsplatsförlagda utbildning. Mitt resultat visar 

att handledarna är eniga om eleverna måste passa tider och närvaron. Sen 

varierar svaren allt ifrån truckkort, ritningsläsning, arbetsmiljö och säkerhet. De 

större företagen vill gärna att eleverna ska kunna olika svetsmetoder samt 
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svetslägen för att klara av ett kommande jobb i framtiden. Man kan även se ett 

samband mellan undersökningarna eftersom min studie bygger på vilka krav 

företagen ställer på eleverna som genomför arbetsplatsförlagd utbildning. I 

studien kommer det även upp saker som finns med i denna studie att det ställs 

högre krav på både  närvaron och att passa tider 

http://www.uppsatser.se/uppsats/eb0bc70a92/ 

  

 

 

 

 Det innebär att vi som lärare måste lyssna på vad handledarna tycker är viktigt 

men samtidigt ifrågasätter jag kursplanerna om de är det rätta. Som lärare på ett 

yrkesförberedande program är det viktigt att lyssna på handledarnas önskemål 

om vad som är viktigt, och lägga lite extra tid på det. Som elev ställs det höga 

krav när de gör sin arbetsplatsförlagda utbildning vilket lärarna tycker är bra 

med tanke på elevernas framtid för att klara av ett arbete. Dagens 

industriprogram bör satsa på nyare maskiner för att kunna möta företagens 

krav på elever som gör sin arbetsplatsförlagda utbildning. Med hjälp av 

företagen kan skolan och företagen sätta upp gemensamma regler för eleverna. 

En tanke som kommer upp är varför skolan ligger så långt efter i teknik och 

maskiner. Det kanske beror på den dåliga ekonomin skolan har, eller lärarna 

har inte orkar eftersom fler arbetsuppgifter har tillkommit för lärarna. Men har 

man ett samarbete med de lokala företagen kanske de kan sponsra skolan med 

maskiner.  

Andra frågor gäller om utbildningen ska vara generell och övergripande eller 

mer specialiserad mot ett yrke. Ett antal begrepp kan användas för att bättre 

beskriva situationen. Sammantaget åskådliggör dessa begrepp dagens rådande 

idéströmningar inom utbildningen med en ökad arbetslivsanknytning och 

införandet av lärlingsutbildning (Utbildningsdepartementet 2008)   

Kompetens leder till att arbetet utförs regelmässigt och väl, men den 

kompetente vet inte vad man ska ta sig till när normala förutsättningar inte 
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föreligger. När problem uppstår behöver den kompetente yrkesutövaren hjälp 

av en expert, på samma sätt som idrottsmannen eller artisten behöver en 

tränare eller en handledare att fråga om råd beträffande teknik (Göranzon 2009 

s.124)  

För elever som går på ett yrkeslärarprogram är yrkesläraren den viktigaste 

kontakten till företagen. Genom läraren förmedlas yrkeslivets kulturella 

värderingar och etiska normer. Vad som anses rätt och riktigt inom yrket och 

vad som anses vara bra eller dåligt.  
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10. Bilaga 

Intervjuguide                                                                    Bilaga 1 

(Handledare) 

A. Berätta om dig själv? (ålder, kön) 

 

1. Vilken utbildning har du genomfört? 

 

2. När avslutades din/dina utbildningar? 

 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

4. Vilken befattning har du på din nuvarande arbetsplats? 

 

      5. Hur länge har du varit handledare?   

 

      6. Hur många gånger har du varit handledare? 

 

  7. Vilka är dina erfarenheter när det gäller elevernas kompetenser vid Apu. 

   Förklara och ge exempel? 
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8.  Vilka kompetenser anser du är nödvändiga att eleverna från 

industriprogrammet har för att kunna möta arbetslivets krav? Förklara och ge  

exempel. 

Inom 

A. ritningsläsning? 

B. Inom olika svetstekniker?  

C. Arbetsmiljö och säkerhet? 

D. Passa tider? 

E. Närvaro?  
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