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Sammanfattning  

Syftet med vår undersökning är att försöka förstå gymnasielärares erfarenheter och 
upplevelser i deras arbete med lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet. 
Lärlingsutbildning är ju en gammal tradition inom en mängd olika yrken, men en ny 
företeelse inom barnomsorgen. 

Vi, författarna, är inte verksamma inom gymnasieskolan ännu. Vi arbetar bägge två 
fortfarande i liknande verksamheter i grundskolan, som förskoleklass och 
fritidsverksamhet.  Vår tanke är att med ett forskningsarbete om lärlingsutbildning 
på Barn- och fritidsprogrammet kommer vi att fördjupa vår kunskap och få en ökad 
förståelse om Barn- och fritidsprogrammet och dess verksamhet. 

Vår huvudsakliga frågeställning har varit att försöka ta reda på pedagogers 
erfarenheter av lärlingsutbildningen.  

Hur upplever pedagogerna att eleverna lär? 

Samt till sist vad pedagogerna har för tankar inför kommande lärlingsutbildning 
med GY2011. 

Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna är väldigt positiva till 
lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet. Alla pedagogerna var inte 
positivt inställda från början. De pedagoger som inte var positivt inställda från 
början hade inte startat upp lärlingsprogrammet på eget initiativ, utan blivit ålagda 
från deras ledning. Efterhand syntes de positiva effekterna på eleverna, så även de 
tveksamma pedagogerna ändrade sin inställning. Lärlingsutbildning visade sig ställa 
stora krav på eleverna. Eleverna fick ta stort ansvar för sitt arbete, både på 
lärlingsplatsen och med sitt skolarbete. Detta genererade i en ökad mognad jämfört 
med jämnåriga kamraters. 

Pedagogerna ansåg att lärlingsutbildning var en passande utbildningsform för de 
elever som lär bäst praktiskt. Det passade även elever som inte riktigt föll inom 
ramen för ordinarie skolverksamhet.  

Pedagogerna menade att verkligheten fick eleverna motiverade till att lära. Eleverna 
befann sig ute i verksamheten och kunde relatera teori och praktik till varandra på 
ett logiskt sätt. 

Vad som framkom mest inför kommande lärlingsutbildning inför GY2011 var en 
önskan om ökad struktur styrt uppifrån. En gemensam nationell 
handledarutbildning önskades av ett flertal respondenter. Respondenterna 
motiverade det med att en nationell handledarutbildning hade inneburit mer 
likvärdighet för handledarena i sitt mentorskap gentemot eleven. 

En annan viktig aspekt som framkom var en önskan om ökad tid  för samtal. 
Pedagogerna ville ha mer tid för samtal med eleverna och med deras handledare. 
Med ökad tid för reflektion och samtal så att pedagoger och handledare får en 
möjlighet att tänka lika. Pedagogerna menade att det tar tid att hitta rätt organisation 
och gemensamt tänk. 

Flera av respondenterna nämnde också nödvändigheten av ekonomisk ersättning till 
handledaren ute i verksamheten. Respondenterna motiverade ekonomisk ersättning 
med argumentet att handledaren utför ett extra arbete. Respondenterna påpekade 
också, att med ekonomisk ersättning till handledaren blir det lättare för 
gymnasieskolan att ställa krav på handledaren och på lärlingens arbetsplats. 
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Förord 

Vi som icke yrkesverksamma karaktärsämneslärare, men som i vår profession i 
vardagen arbetar som fritidspedagog och förskollärare, har för avsikt med detta 
arbete att få en inblick i lärlingsutbildningen. Till hjälp med handledning har vi haft 
Lars-Göran Högman, som är verksam vid Linneuniversitetet. Vi riktar ett stort tack 
från oss för dina goda tankar och ditt lugn. Tack till alla respondenter som på olika 
sätt bidragit med kloka svar och erfarenheter, och på så sätt gjort det möjligt för oss 
att avsluta vår studie. Till sist våra familjer, ni är värda ett stort tack. 

Leksand och Ronneby september 2010 

Elisabeth Olsson                         Susann Jonson 
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1. Introduktion 
 

Att gå i lära hos en mästare för att få ett yrke är en urgammal tradition. Lärlings-
utbildning har existerat inom många olika praktiska yrken i flera hundra år. Hur 
länge lärlingen gick i lära hos mästaren var beroende av vilket yrke lärlingen tränade 
till och hur mycket det ansågs att lärlingen behövde lära för att bli fullärd. 
 
I dagens gymnasieskola existerar redan lärlingsutbildning på särskilda program, 
exempelvis i Byggprogrammet. Eleven samlar timmar ute på arbetsplatsen i den in-
riktning han eller hon har fördjupat sig i på gymnasieskolan. Timmarna samlas i en 
så kallad lärlingsbok efter avslutad gymnasieutbildning. Lönen är procentuell på en 
fullärd anställd inom samma inriktning. Efter ett visst antal timmar anses eleven 
fullärd och har möjlighet att visa sina färdigheter i så kallat gesällprov. Klarar eleven 
det gesällprovet anses han eller hon färdigutbildad. 
 
Idag finns en möjlighet till lärlingsutbildning på Barn- och Fritidsprogrammet. 
Ännu är det en speciell ansökan hos Skolverket som beviljar om en specifik 
gymnasieskola ska få delta med lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet 
eller inte. Antalet platser är än så länge tämligen begränsade och försöks-
verksamheten är inte speciellt utbredd. 
 
Med den nya gymnasiereformen GY2011 ändras detta. Det kommer i alla yrkes-
program vara möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning. Detta innebär att 
Barn- och fritidsprogrammet kommer att kunna erbjuda en lärlingsutbildning där 
elever som så önskar kan genomföra större delen av sin utbildning på en eller flera 
arbetsplatser. 
 
Det är denna lärlingsutbildning vi har valt att fördjupa oss i detta examensarbete. 
Eftersom vi båda två är verksamma inom grundskolan och skolbarnomsorgen som 
förskollärare respektive fritidspedagog, tycker vi det är synnerligen intressant. Det 
kan ju tänkas att det blir vi som ska utbilda en elev på Barn- och fritidsprogrammet 
till barnskötare på vår arbetsplats. 
 
Vad tycker de yrkeslärare på programmet om som har deltagit i försöken med 
lärlingsutbildning? 
 
Ur ett vidare perspektiv är det intressant för förberedelser och förväntningar hos 
personalen ute i verksamheten. Vad kan de bidra med och har de en möjlighet rent 
praktiskt att vara handledare till en gymnasielärling utöver sin ordinarie verksamhet? 
 
För att få en bra lärlingsutbildning borde det ju krävas engagerade och intresserade 
handledare ute i verksamheten. Hur erbjuds dessa handledare kunskap och hand-
ledning för att kunna bidra till elevens lärlingsutbildning? I vårt tycke torde ju denna 
fråga vara högintressant på Barn- och fritidsprogrammet.  
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Är hela konceptet bra och en rätt väg i utvecklingen?  
Ska vi ha en chans att skapa goda förutsättningar för en bra lärlingsutbildning är  
detta viktiga frågor att lyfta både för yrkeslärare, verksamma pedagoger och fram-
förallt för gymnasieelevernas skull. 
 
1.1  Studiens syfte och frågeställningar 
 
Lärlingsutbildning har traditionellt varit ett framgångsrikt sätt att bygga broar från 
skola till arbetsliv. De broarna har inte sett likadana ut i alla yrken. Barn- och fritids-
programmet, som är aktuellt i denna studie, är inte särskilt stort sett till elevantal 
inom den tidigare nämnda försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. 
Vi har i den här studien intervjuat personal som ingått i detta lärlingsförsök på 
Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka, belysa och förstå några pedagogers upp-
levelser och erfarenheter av sitt deltagande i försöken med lärlingsutbildning på 
gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.  
 
Vi hoppas att vi genom vår studie blir bättre rustade inför vår framtida yrkesroll 
som då inbegriper handledarskap i lärlingsutbildningen. 
 
 
Våra frågeställningar är: 
 
 
1. Vilka erfarenheter har pedagogerna av lärlingsutbildning? 

Vilka erfarenheter har pedagogerna av kontakten mellan arbetsplats - skola? 
       
 
2. Vilka teorier om lärande framkommer i pedagogernas svar? 
 
 
3. Vilka tankar har pedagogerna om den kommande lärlingsutbildningen? 
     Vilka tankar har pedagogerna om organisationen och betyg och bedömning? 
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2. Bakgrund 
 

En mentor är en medveten kombination av en eller ett par personer, som är kunnigare eller mer 
erfarna, än en annan person, som är mindre kunnig och erfaren. 
Det överenskomna målet är att den mindre kunnige personen ska få lära och utveckla vissa 
kompetenser (Murray & Owen 1992, s 6). 
 
Med dessa ord så vill vi här nedan göra en resa ur ett historiskt perspektiv till nutid 
för att få en uppfattning om vikten av ett bra handledarskap, samt ger Er som läsare 
en beskrivning i korthet om lärlingsutbildning och Barn – och fritidsprogrammet ur 
ett historiskt och teoretiskt perspektiv. 
 
Våra liv skulle se mycket annorlunda ut om vi inte utvecklade förmågor och tog in-
tryck av vad vi varit med om. Vårt samhälle skulle också se annorlunda ut om varje 
enskild människa och varje generation skulle börja om från början, till exempel att 
lära sig göra upp eld, tillverka olika föremål och hjälpmedel. Lärdomar av alla dessa 
erfarenheter på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå bildar plattformar 
för nya generationer. Skolan är ganska färsk i vår historia omkring (första kända 
skolorna inrättades för cirka 5 000 år sedan) men människan har bevisligen varit 
kapabla att utveckla kunskaper och färdigheter långt innan dess. Dessutom bör man 
ha i minnet att majoritet av vår befolkning inte kom i kontakt med skolan förrän en 
bit in på 1800-talet (Säljö 2005, s 13). 
 
2.1 Barn - och fritidsprogrammet ur ett historiskt perspektiv 
 
I slutet av 1800-talet började barnträdgårdar växa fram. Dess pedagogik var direkt 
riktad mot förskolebarn. Där bedrevs också utbildning av barnträdgårdslärarinnor, 
som var inspirerade av den tyske filosofen och pedagogen Fredrich Fröbels (1782 -
1852) teorier. Dagens Barn- och fritidsprogram har sina pedagogiska rötter i hans 
teorier. Under de senaste decennierna har gymnasieskolan utvecklats mot en allt 
större organisatorisk enhet. 1990-talet gymnasieskola har sina rötter i många olika 
utbildningar som vuxit fram ur skilda samhällsbehov under olika tidsperioder. 
 
De studieförberedande utbildningarna har sitt ursprung i läroverken och i den klass-
iska utbildningstraditionen. Yrkesutbildningarna med inriktning mot industriellt ar-
bete, hantverk, kontorsarbete, omvårdnad och husligt arbete har sina rötter i 
lärlingssystemet (Lemar 2001, s 12 ).  Barn- och fritidsprogrammet har sin bakgrund 
i många gamla utbildningsvägar, framförallt i barn- och ungdomsgrenen på vård-
linjen (Vdbu). I samband med 1970 års gymnasieform blev de yrkesinriktade utbild-
ningarna tvååriga. 
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Programmet har vuxit fram beroende på vilka behov samhället har. I Lgy 70 (Lgy 
1970, s 158-159) ser man tydligt att styrdokumenten är medicinskt inriktade. 
Behovet var då att få barnskötare att arbeta med barn på sjukhus. Senare, i slutet av 
1970-talet, ökade utbyggnaden av daghem, numera förskolor, då behövde man 
tillgodose behovet av barnskötare på daghem. 
  
Tillkomsten av Barn- och fritidsprogrammet var för det första ett svar på den 
offentliga sektorns behov av kompetens inom verksamheter bland barn- och 
ungdom inom fritidssektorn. För det andra var det viktigt att få till stånd ett brett 
program som kunde locka både flickor och pojkar. Ett sådant program skulle kunna 
skapas genom att ta sin utgångspunkt i människors ökade intresse för kroppen, 
livskvalitet och andra materiella värderingar. Programmet skulle också utveckla 
elevernas självkännedom och personliga egenskaper, som social och kommunikativ 
kompetens, och därmed svara mot arbetsgivarens förväntningar (Skolverket 1997, s 
15). 
 
2.2 Barn- och fritidsprogrammet idag 
 
Alla svenska ungdomar som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymna-
sieutbildning som kommunen ska erbjuda. Gymnasieskolan är en frivillig och av-
giftsfri skolform. Rätten att påbörja en gymnasieutbildning gäller till och med det 
första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Efter fyllda 20 år finns det möjlig-
het att gå gymnasial vuxenutbildning. 
 
Gymnasiereformen 1991 innebar att de 130 ingångarna till gymnasieskolans yrkes-
förberedande program skulle ersättas med arton linjer grupperade i sju block varav 
ett kallades omvårdnadsblocket. Någon utbildning med inriktning mot barnomsorg 
föreslogs emellertid inte inom det blocket. Utredarna menade att en sådan 
utbildning borde ge kunskaper av mer pedagogisk än vårdinriktad karaktär. Här kan 
skönjas hur barnsomsorg och vård separerades efter att sedan 1971 organisatoriskt 
funnits under samma tak (Lemar 2001, s 12). 
 
Utbildningsdepartementet lade förslaget om Barn- och fritidsprogrammet just innan 
1991 års proposition angåenden den nya gymnasieorganisationen skulle vara klar. 
När sedan propositionen Växa med kunskaper 1991/91:8 presenterades 1991 fanns 
Barn- och fritidsprogrammet med.  
 
Barn- och fritidsprogrammet har sina rötter i flera tidigare utbildningar. Den två-
åriga vårdlinjen hade en gren som kallades barn- och ungdomsvård. En treårig 
vårdlinje hade en gren för omsorg av barn och ungdom. Dessutom fanns kommu-
nala barnskötarutbildningar. 
 
Barn- och fritidsprogrammet är ett tvärvetenskapligt program. Det är betydligt bre-
dare än det låter. I utbildningen integreras ämnen som sociologi, pedagogik och 
psykologi. Eleverna har vid sidan av sina teoretiska studier en arbetsförlagd utbild-
ning, APU, som ger dem möjlighet till minst 15 veckor att omsätta teori till praktisk 
kunskap. 
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När yrkesutbildning nu, i den kommande lärlingsutbildningen, i huvudsak förläggs 
till arbetsplats kommer en elev att utföra uppgifter i betydligt större omfattning än 
under APU, den arbetsplatsförlagda utbildningen (SOY2010 :19,s 15). 
 
Barn- och fritidsprogrammets syfte är: att få baskunskaper för arbete med männi-
skor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur och 
fritidssektorn  (http://skolverket.se/bd/d/593/a7709). Programmet syftar som sagt 
till att ge grundläggande kunskaper för arbetet inom barnomsorg, kultur och 
fritidsverksamhet.  

 
Programmet kan idag inte betraktas som ett renodlat yrkesförberedande program 
utan är snarare en kombination av både yrkes- och studieförberedande.  
Det kan komma att krävas fortsatt utbildning för yrken inom olika sektorer (SOU 
2010:19, s 236.) 
 
2.3 Lärlingsutbildning ur ett historiskt perspektiv 
 
I den västerländska traditionen uppstod reflektion över kunskapens innebörder och 
gränser under några århundraden före Kristus. Platon var den förste att ställa upp 
huvudkriterierna för vad som kan betecknas som sann kunskap (episteme) och vad 
som är en åsikt (doxa). Platons efterföljare Aristoteles vidgade diskussionen genom 
att tala om kunskap som knuten till olika verksamheter. Han lägger till två praktiska 
former av kunskap. Den första som främst är knuten till hantverk och skapande 
verksamhet (techne), samt den andra är (fronesis), som är knuten till etiska och 
politiska livet (Gustavsson 2002, s 13). 
 
Vår moderna tid har kännetecknats av den vetenskapliga kunskapens betydelse. 
Detta har i sin tur medfört, att den praktiska kunskapen har haft en tillbakadragen 
ställning från att ha haft en stark ställning i den ursprungliga yrkeshistoriken genom 
tiderna. 
 
Att vara lärling är det ursprungliga sättet att lära sig ett yrke. Detta system har be-
tydligt längre traditioner än den skolförlagda utbildningen. Inom ramen för skrå-
systemet med anor från 1400-talet utvecklades och formaliserades lärlings-
utbildningen. Det som hänt i dagens skola är att den skolförlagda delen av utbild-
ningen kommit att spela en allt större roll i lärlingsutbildningarna. 
 
Människan är en läraktig varelse. Vi lär genom primära och sekundära socialisations-
processer. Den primära är det vi lär inom och med familj och den sekundära är det 
vi lär genom skola, arbete eller  föreningsliv. När ett samhälle vidareutvecklas inom 
olika områden måste man försäkra sig om att nya kunskaper förankras hos olika 
generationer (Nilsen & Kvale 2000, s 16). I ett samspel mellan människor så sker ett 
lärande. Någon lär ut och någon lär in. 
 
Vi förknippar lärlingsutbildning med det gamla skråväsendet som växte fram i Eu-
ropa under medeltiden, främst bland hantverkaryrkena. Ett skrå kan beskrivas som 
en grupp yrkesmän (Nilsen & Kvale 2000, s 17). För att föra läran vidare inom de 
olika skråna så fick man börja som lärling med enkla sysslor. Det kunde ta flera år 
innan de fick ta ett större ansvar för de mer prestigefyllda delarna av professionen. 
                                                                5 
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Efter en lång tid så kunde lärlingen bli gesäll. Efter ännu en tid så kunde gesällen 
avlägga ett gesällprov. Om lärlingen klarade gesällprovet så var det en lång tid och 
mycket arbete innan man blev mästare (Nilsen & Kvale 2000, s 18). Att vara lärling 
var också den viktigaste om inte den enda metoden för att lära sig ett yrke. Så är inte 
fallet längre. År 1864 försvann den sista lagliga regleringen av lärlingssystemet då 
skråväsendet i Sverige togs bort (SOU 2010:19, s 45). 
 
2.4 Lärlingsutbildning idag 
 
Lärlingsutbildning förknippas ofta med att kunna motivera studietrötta elever. Skan-
dinaviska studier visar att elever tappar tilltro både till sig själva och till sin förmåga 
till skolans teoretiska del. På arbetsplatsen finner lärlingar ofta meningsfullhet och 
ansvarskänsla i arbetet. Dock är det så att i Sverige är det oftast de studievana ele-
verna som utnyttjat försöksverksamheten som genomförts (Höjlund, Göhl & 
Hultqvist 2005, s 7). Lärlingsutbildningarna idag svarar emellertid inte bara emot 
arbetslivets behov. Det finns också ungdomar som efterfrågar denna typ av utbild-
ning. Den gymnasiala lärlingsutbildningen ska ställa samma formella krav på för-
kunskaper och utbildningsmålen är desamma. I vissa avseenden ställer lärlings-
utbildningen snarare högre krav än lägre på elevers engagemang och förmåga att ta 
ett eget ansvar.                                   
 
Den gymnasiala yrkesförberedande utbildningen består idag av två skilda 
utbildningskulturer; arbetslivskultur och skolkultur. Vardagen inom skolans olika fält 
är mycket mer komplicerad än vad vi är vana vid från vår egen skolgång. Lärarrollen 
är förändrad och vi möter ungdomar som vuxit upp under andra förhållanden än 
vad vi själva gjort. Vi står inför andra pedagogiska ställningstaganden i dagens skola. 
Lärlingsutbildningars olika funktioner förändras i olika tider då vår samhällsbild är 
föränderlig. Elever som förr kunde gå direkt från grundskolan till arbetslivet finner 
vi nu i gymnasieskolan. I gymnasieskolans styrdokument (Lpf  1994, s 6) står det 
angivet, att varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar. Eleverna ska också få förutsättningar  att skapa 
en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper för att på så sätt främja elevens 
tänkande (Lpf  1994, s 12). 
 
Vidare så betonar styrdokumentet att kunskap kommer till uttryck i olika former 
som – fakta, förståelse färdighet och förtrogenhet. Dessa former förutsätter ett 
samspel med varandra. Det är viktigt att ge eleverna en möjlighet att kunna se 
sambandet mellan dessa kunskapsformer för att kunna öka deras eget intresse och 
kunskapsutveckling. 
 
Sedan den 1 juli 2008 har Skolverket en försöksverksamhet med gymnasial lärlings-
utbildning. För läsåret 2009/2010 finns möjlighet för ca 6000 ungdomar att välja en 
studieväg genom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Elever får 
delta i försöket om de först blivit antagna på ett nationellt eller ett specialutformat 
yrkesförberedande program och därefter ansökt om övergång till försöksverksam-
heten.  
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Under försöket avses med gymnasial lärlingsutbildning, en utbildning inom 
gymnasieskolan som gör de möjligt för ungdomar att förena en anställning som 
syftar till yrkesutbildning, med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan.  
Alternativt kan ämnesstudierna i viss omfattning genomföras på en arbetsplats utan 
att något anställningsförhållande finns (SOU2010:19, s 71). 
 
Inom lärlingsutbildningen genomförs minst halva utbildningen arbetsplatsförlagd,  
vilket motsvarar 1250 poäng. Eleven kan inom lärlingsutbildningen läsa färre kärn-
ämnen än de som normalt ingår i en gymnasieutbildning. Dessa kombineras då med 
tre specialskrivna, kortare kurser inom ämnen idrott och hälsa, samhällskunskap 
samt historia på vardera 50 poäng. Vi har med hjälp från Skolverket fått information 
om vilka kommuner som har ansökt om projektplats för Barn- och fritidspro-
grammet. (http://www.skolverket.se/sb/d/1959 ) 
Från och med hösten 2011 kommer det vara möjligt att inom ramen för yrkes-
programmen gå gymnasial lärlingsutbildning. Denna utbildning är ett alternativ till 
de i huvudsak skolförlagda yrkesprogrammen. Antagningskraven och examens-
målen är desamma för båda alternativen (SOU 2010:19, s 71).                                                  
 
2.5 Ansökan till försöksverksamhet med lärlingsutbildning 
 
För att lärlingsutbildning ska bli en väl fungerande del i skolsystemet ställs specifika 
krav på dess utformning. En gymnasial lärlingsutbildning ställer krav både på gym-
nasieskolorna, som är ansvariga för utbildningen och på branschen. Lärlings-
utbildningen måste utformas så att det är möjligt för skolan och den enskilde eleven 
att bedöma om denne verkligen når de fastställda målen. 
Principerna för att ansöka är en digital ansökan från huvudman till Skolverket. Det 
ska vara en ansökan för varje skola som huvudmannen har uppgett ska delta i 
försöket, med angivande om och inom vilka program försöksverksamheten ska 
bedrivas samt angivande om lärlingsråd. Den skolhuvudman som erbjuder gymna-
sial lärlingsutbildning bör inrätta ett lärlingsråd. Lärlingsrådet bör inrätta samverkan 
mellan skola och arbetsliv samt bidra med att lärande i arbetslivet håller hög kvalitet. 
Rådet ska ordna arbetsplatser för arbetsförlagda delen av utbildningen, 
och se till att det finns kompetenta handledare. Lärlingsrådet ska kunna bedöma om 
den arbetsförlagda delen motsvarar de nationella målen som motsvarar de krav som 
ställs i läroplan och kursplaner. Vidare så skall man bedöma vilka karaktärsämnen 
som behöver studeras i gymnasieskolan. Lärlingsrådet ska medverka vid 
uppföljningen och utvärderingen av den arbetsförlagda delen av utbildningen 
(www.skolverket.se/sb/2530/a/14086). 
 
Att tänka på vid start av programråd är att mötena ska hållas fyra gånger per år. 
Programrådet kan arbeta med ett eller flera program på en eller flera skolor. I ett 
programråd bör det finnas representanter från skolledning, arbetslivet, högskola 
eller universitet, fackliga organisationer, elever, lärarna, studie och yrkesvägledare 
samt politiker från bildningsnämnd. 
 
Balansen mellan utbildning och arbete i lärlingsutbildning har alltid varit en fråga 
som varit viktig att reglera (SOU2010:19, s 41). 
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I denna utbildning ska eleven lära sig yrket genom att under handledning praktiskt 
arbeta med arbetsuppgifter som är lämpliga. Handledare och handledarträffar 
rekommenderas. En stor del av vår kunskap har en form som innebär att orden inte 
riktigt räcker till. Av erfarenhet så vet man att den kunskapen, s.k tyst kunskap, är 
vanlig i yrkesutbildningar och i annan yrkesverksamhet (Lauvås & Handal 2005, s 7). 
Här är det viktigt att kommunerna ser till att det ges tillfälle till handledarträffar och 
dessa skall fortgå under hela utbildningstiden. Det ska vara ett tillfälle för teori och 
praktik att mötas i diskussion med lärare, elev och handledare. 
                                                                                                    
Handledning av eleverna på arbetsplatsen är en stor och viktig faktor. Handledaren 
kommer att ha en betydande roll för kvaliteten i utbildningen (SOU2010:19, s 41). 
 
2.6   Teori – Praktik 
 
Frågan om förhållandet mellan det som kallas teoretisk utbildning och det som 
kallas praktisk utbildning är en klassiker inom ämnet pedagogik. Flera utbildnings-
former har försökt att jämställa teoretiska och praktiska utbildningar. Under det 
senaste årtiondet har det enligt många bedömare skett en så kallad teoretisering av 
utbildningar (Gustavsson 2004, s 6). Det innebär att de praktiska inslagen i vissa 
utbildningar har minskat och de teoretiska ämnena har ökat både i tid och status. 
 
2.7 Lärande 
 
Det finns olika teorier om hur vi lär oss olika saker. I boken Lärande (Illeris 2000, s 
43) menar författaren att lärande omfattar framförallt två olika processer:  
(1) En samspelsprocess, som helt enkelt är samspelet mellan individen och dess 
omgivning. Det sociala samspelet som existerar runt omkring i samhället.  
(2)  En tillägnelseprocess, denna tillägnelseprocess är vad individen tar till sig och lär 
sig.  
För att tillägna sig kunskap menar (Illeris 2000, s 44) att det finns två olika dimen-
sioner. Det måste finnas en drivkraft, det vill säga individen måste vilja lära sig 
något, antingen genom att vara intresserad och vilja ha mer kunskap om ämnet i 
fråga eller för att det är av specifik nytta för individen av någon anledning. Driv-
kraften omfattar motivation, känslor och vilja. 
 
Förutom drivkraften att vilja lära sig behöver det finnas innehållsdimension. Inne-
hållsdimensionen handlar kunskap, förståelse och färdighet. Individen strävar efter 
att skapa en mening och kunna hantera sin tillvaro. Individen stärker sin förmåga att 
kunna fungera i den omgivningen den befinner sig i. Lärande måste handla om 
något, ha ett innehåll. Så för att lära behöver en individ leva i socialt samspel med 
andra människor och vilja lära sig mer om något specifikt. 
 
Vidare så talar (Illeris 2000, s 15) om erfarenheter. Han menar att erfarenheter är 
mer djupgående än ”vanligt lärande”. Med det menar han att om en individ har per-
sonlig kännedom, erfarenhet av något är denna erfarenhetskunskap en djupare kun-
skap än om individen har läst i en bok eller sett på tv. Författaren argumenterar till 
med för att allt lärande till syvende och sist är erfarenhetslära. 
                                                              
Författaren (Illeris 2000, s 216) beskriver olika lärostilar.  
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Han menar att människor kan lära sig saker på många olika sätt, men för den 
enskilde individen finns det specifika förhållandet och metoder som underlättar för 
individens inlärning. Boken beskriver att bland ungdomar i gymnasieåldern finns det 
en stor grupp som har ett bristande engagemang för den traditionella skolan och 
undervisningsväsendets sätt att lära ut. Vissa ungdomar genomgår en 
identitetsprocess som påverkar starkt deras vilja att lära i skolan. Dessa ungdomar 
behöver framförallt en tillgång till det riktiga arbetslivet. Det skulle innebära stora 
besparingar för utbildningssektorn och samhället om en bäraktig reform kunde 
skapas, en reform som kan garantera ungdomar som har lagt av skolan en värdefull 
praktikplats på en arbetsplats (Illeris 2000, s 22). 
 
 I boken Lärande i praktiken (Säljö 2000, s 12) menar författaren att skola och 
utbildning är viktigt för lärande. Men lärande är inte på något sätt begränsat till skol-
miljöer. Mycket av det lärande och de färdigheter vi behöver får vi i andra 
sammanhang. Lärande sker i familjen, bland vänner, i föreningar och på arbets-
platser bland annat. 
 
Lärande är en aspekt på all mänsklig verksamhet. Det är genom kommunikation 
som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Säljö menar att varje 
samhälle har ett behov att försäkra sig om att fysiska och teoretiska färdigheter 
bevaras och förs vidare till kommande generationer (Säljö 2000, s 37-38). 
Människan kan inte undvika att lära. Frågan är snarare vad vi lär oss i olika 
situationer.  
 
Det är genom kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att 
tänka, resonera och handla, alltså öka och ta in ny kunskap (Säljö 2000, s 115).  
Lärande handlar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå bruka 
dem på ett produktivt sätt. Människans viktigaste lärmiljö är den vardagliga inter-
aktionen, det naturliga samtalet. Genom samtalet formas vi, lär oss uppfatta bud-
skapet och bidra med budskap. Detta är komplexa färdigheter som handlar om att 
kunna ta andra människors perspektiv på tillvaron (Säljö 2000, s 233). Lärande och 
utveckling sker således genom deltagande. Samtalet mellan den mer kompetente och 
nybörjaren måste alltid pågå. Det är just i den interaktionen mellan människor som 
kunskaper och färdigheter får liv. Möjligtvis är det den enda tes som håller, oavsett 
vilka redskap människan utvecklar (Säljö 2000, s 37-38). 
 
2.8 Lärande ur perspektivet lärlingskap 
 
I boken Mästarlära (Nilsen & Kvale 2000, s 16) talas bland annat om lärlingskap i 
traditionell mening, exempelvis hur lärlingen i sitt skrå började från noll med att till 
exempel städa och utföra triviala sysslor. Efter hand som lärlingen insöp atmosfären 
och lärde sig hur man exempelvis bemöter kunder, ökade gradvis sysslorna och 
ansvaret. Lärandet präglades av ett samspel mellan den kunnige och novisen som 
tillsammans agerade i en nära och fysisk gemenskap. 
 
Mästarlära skulle då innebära lärande genom deltagande i yrkesmässig gemenskap 
med ömsesidiga förpliktelser för både mästare och lärling i en specifik social struk-
tur över en längre tidsperiod.  
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Den kommunikativa och fysiska miljö som samspelet mellan en erfaren person och 
en som är på väg in i yrket är intressant för lärande också i vår tid (Nilsen & Kvale 
2000, s 18). I kommunikation med sin handledare lär sig lärlingen att få perspektiv 
på sig själv och sina kunskaper.  
 
Lärlingen lär sig agera i förhållande till de komplicerade villkor som gäller i en 
verksamhet som inte alltid är så lätt att skapa och förstå i en formell utbildning 
(Nilsen & Kvale 2000, s 19). 
 
Problem med elevmotivation i skolan kan övervinnas genom att lärlingen själv har 
valt det yrke han eller hon vill lära och genom den uppenbara relevansen av de 
uppgifter lärlingen lär sig (Nilsen & Kvale 2000, s 43). Mästarlära beskriver fem olika 
steg i att tillägna sig en färdighet till fullo. Steg ett nybörjarstadium, eleven börjar 
från ”scratch”. Steg två är avancerad novis, eleven har fått en viss erfarenhet genom 
att bemästra verkliga situationer. Steg tre är kompetens, eleven har fått ökade 
kunskaper och erfarenheter och löser de flesta problem kompetent och kunnigt. 
Det fjärde steget är skicklighet, eleven utövar sin färdighet med engagemang och 
goda erfarenheter och intuitivt beteende utvecklar skicklighet. Det femte och sista 
steget är expertis, eleven är fördjupad av erfarenhetsmässig aktivitet och ser vad och 
hur saker ska göras på bästa sätt (Nilen & Kvale 2000, s 73). 
 
Under inlärning riktar individen otvivelaktigt sitt lärande, utöver lärandesituationen, 
mot dess möjliga relevans för andra situationer. Det vore inte någon mening att lära 
sig om inte individen vore övertygad att lärande kommer att komma till nytta i 
andra situationer. Det inlärda lever vidare och har fortsatt stor betydelse eftersom 
det hela tiden modifieras (Nilsen & Kvale 2000, s 103). 
 
Man kan skilja på två olika perspektiv inom litteraturen som handlar om mästarlära 
som lärandeform. Enligt det individcentrerade synsättet är det imitation och 
identifiering som är det centrala i lärandet. Enligt det andra perspektivet att se på 
lärande, det decentrerande synsättet, är det deltagande i praxisgemenskapen som 
skapar förutsättningar för lärande. 
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3 . Metod 
 
Val av metod måste anpassas efter vad som ska undersökas och studeras. En empi-
risk undersökning handlar om att undersöka någon del av verkligheten (Dimenäs 
2008, s 228). 
 
Eftersom vi, författarna, ännu inte är yrkesverksamma inom Gymnasieskolan på 
Barn- och Fritidsprogrammet ville vi få en djupare inblick i hur det fungerar. Vi är 
ju i allra högsta grad fortfarande involverade i barnomsorgen i och med våra 
nuvarande yrken. Att studera konceptet med lärlingsutbildning kändes som en 
sammansvetsning mellan Barn- och fritidsprogrammet och barnomsorgen. Med 
denna studie tänkte vi få en djupare dimension av vårt kommande yrke i 
kombination med vårt nuvarande yrke. Vi tänkte att lärlingsutbildning på Barn- och 
fritidsprogrammet i allra högsta grad har en fot i varje verksamhet. Eleven går 
fortfarande i gymnasieskolan och det yttersta ansvaret ligger där, men eleven till-
bringar sin mesta tid ute i verksamheten och hämtar mestadels sin kunskap på sin 
lärlingsplats. 
 
3.1 Urval 
 
Genom vår litteraturstudie fick vi information om den Nationella lärlings-
kommitten. Vi tyckte att deras syfte var en intressant bas och utgångspunkt för vår 
studie. Kommitten är en egen myndighet, till dess hjälp finns tio ledarmöter som 
representerar arbetslivets och branscher som är direkt berörda av pågående 
försöksverksamhet med gymnasiallärlingsutbildning 
(http://nationellalarlingskommitten.se /article.asp). Vi försökte att få kontakt med 
Nationella Lärlingskommitten. Efter uteblivet resultat från Nationella 
lärlingskommitten skapade vi en kontakt på Skolverket. Genom Skolverket fick vi 
information om vilka gymnasieskolor som hade ansökt och deltagit i projektet med 
lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Vår målgrupp har varit de pedagoger som på något sätt varit inblandade i eller har 
erfarenhet av projektet. I de flesta fall har våra mail hamnat hos programrektorerna 
som har vidarebefodrat mailen till involverade yrkeslärare på Barn- och fritidspro-
grammet. Vi valde en enkel lösning och använde så kallat bekvämlighetsurval (Di-
menäs 2007, s 8 ) eftersom vi bor geografiskt långt ifrån varandra. Eftersom 
berörda involverade gymnasieskolor fanns på långt avstånd från oss valde vi att 
använd e-post till respondenterna. Vi kontaktade de som vi ansåg var tillgängliga 
yrkeslärare. I de flesta fall har våra mail hamnat hos programrektorerna som har 
vidarebefordrat vår förfrågan till berörda yrkeslärare på Barn- och 
fritidsprogrammet.  
 
Denna undersökningsmetod kände vi var den mest passande och effektiva för oss, 
då vi på grund av geografiska stora avstånd inte har möjlighet att uppsöka respon-
denterna, det vill säga alla pedagoger som har haft någon del i projektet lärlings-
utbildning. Spridningen har varit över hela Sverige. Respondenterna kommer från 
olika delar av Sverige och utan personlig anknytning. Det enda de har gemensamt är 
att de är involverade i lärlingsutbildningsprojektet på Barn- och fritidsprogrammet.  
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Det innebär att vi förhoppningsvis får en så fullständig bild som möjligt, så att det 
vi vill undersöka blir betraktat ur flera olika synvinklar (Patel & Davidsson 2003, s 
64).  
                    
3.2 Val av metod 
  
Lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet är ingen stor verksamhet. Efter-
som de lärlingsutbildningar som pågick låg långt ifrån oss geografiskt bestämde vi 
oss för att sända ut enkäter. Enkäter, det vill säga frågeformulär är en av många 
tekniker som kan användas för att samla in information (Patel & Davidsson2003, s 
69). Enkäter kan användas för att besvara frågeställningar kring individens 
upplevelser av något, hur det förhåller sig (Patel & Davidsson 2003, s 64). 
 
Vår undersökning har en kvalitativ ansats. Vi ville ta reda på yrkeslärares erfaren-
heter av lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet, lärarnas tankar inför den 
kommande utbildningen samt hur de ser på lärande. Med vår undersökning vill vi få 
en djupare förståelse av lärlingsutbildning grundat på yrkeslärarnas erfarenhet. Det är 
en sådan djupförståelse som är en utmärkande ambition i kvalitativa studier (Patel & 
Davidson 2003, s 77-78). Val av metod måste anpassas efter vad som ska 
undersökas och studeras.  
 
En empirisk undersökning handlar om att undersöka någon del av verkligheten 
(Dimenäs 2008, s 228). Vi har börjat med att inleda med neutrala frågor på vår 
enkät. Det är bakgrundsfrågor, som ger oss information om pedagogers utbildning 
samt yrkesverksamma år. Därefter kommer de mer specifika frågorna, som rör våra 
frågeställningar. Vi avslutar enkäten med frågor av mer neutral art så respondenten 
kan kommentera eller göra egna inlägg. 
 
 Det har varit svårt att finna forskning om Barn- och fritidsprogrammet och forsk-
ning om projektet lärlingsutbildning. Eftersom lärlingsutbildning är ett nytt försök 
på Barn- och fritidsprogrammet så finns det av förståeliga skäl ringa forskning om 
lärlingsutbildning specifikt. Vi har med hjälp av rekommenderad litteratur från vår 
egen studietid, samt av några rapporter och en utredning från Utbildnings-
departementet försökt att införskaffa så mycket dokumentation som möjligt som 
berör vårt arbete. 
 
3.3  Genomförande av undersökning 
 

När vi kommit fram till beslutet om vilken metod som skulle fungera bäst för oss i 
vår undersökning, skrev vi ner ett stort antal intervjufrågor till enkäten. Frågorna 
var många och bestod av, i vårt tycke, många intressanta aspekter. Det visade sig att 
frågorna var för många och rörde ett alldeles för brett spektra för vårt syfte. 
Undersökning skulle komma att bli för stor och för omfattande. Vi var tvungna att 
begränsa oss inom ett snävare område. Med alltför många frågor finns risken att 
respondenterna inte tar sig tid till att besvara enkäten (Patel & Davidsson 2003, s 
82). En omarbetning och reducering av enkätfrågorna gjordes. 
 
Enkätfrågorna skickades ut till ett stort antal respondenter. Svaren började komma 
in. I många fall var det inte svar vi hade hoppats på. 
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 Det visade sig vara svårt att nå berörda yrkeslärare. Flera av gymnasieskolorna hade 
inte påbörjat lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet eller så hade de 
avslutat projektet av olika anledningar. Berörda yrkeslärare var mitt uppe i 
betygssättning och avslutning av kurser och hade svårt att prioritera tid till att svara 
på vår enkät. Vi författade ett nytt följebrev som fortsättning på vårt föregående 
som återigen förklarade vårt syfte och vår önskan om att få svar en gång till. Det 
nya följebrevet skickades ut. Vi fick in några svar till på våra enkäter. 
 
Sammanlagt skickades cirka sjuttio enkäter ut om förfrågan att delta i vår 
undersökning.  Av dessa så returnerades ett tjugotal tillbaka, då det inte längre fanns 
en aktuell kontakt på angiven adress. Vi fick svar av åtta personer som inte längre av 
olika anledningar var involverade i lärlingsprojektet. Det slutgiltiga materialet som vi 
redovisar utifrån är grundat på de tretton enkäter vi fått svar på. Vi är medvetna om 
att bortfallet är och varit stort, men anser att svaren är utförliga och att 
respondenterna har reflekterat över sina svar. Det känns som om vår undersökning 
ger en bra inblick i yrkesläraress erfarenheter på Barn – och fritidsprogrammet, om 
än inte så stor 
 
3.4 Bearbetning av material 

 
Eftersom det geografiska avståndet är långt mellan oss författare, så har vi inte haft 
möjlighet att träffas personligen i arbetet med vårt examensarbete. Vi har därför 
tillsammans, så grundligt som möjligt på telefon, diskuterat hur vi ska gå tillväga för 
att genomföra arbetet med en likvärdighet som gör att vi båda känner oss delaktiga. 
Vi har använt oss av kontinuerlig telefonkontakt där vi diskuterat oss fram till 
lösningar. Det här har varit konstruktivt och givande tillsammans med den 
nätbaserade kontakten. Kontinuerligt så har text sänts till varandra där vi har gett 
respons antingen via telefon eller ändrat, tagit bort lagt till, efter överenskommelse. 
Den här delen av vårt arbete anser vi har fungerat väl utifrån de förutsättningar vi 
haft. Efterhand som svar från respondenter kommit i vår ägo, så har vi då på ett 
mer övergipande sätt läst svaren. Tankar som i sin tur leder till egna reflektioner 
infann sig då. Under själva datainsamlingen dyker det ofta upp tankar som rör hela 
frågeställningen. Det är viktigt att dokumentera dessa tankar (Patel & Davidsson 
2003, s 100). 
 
Vi har fortlöpande antecknat de spontana idéer och reflektioner som uppstått under 
första genomläsningen. Dessa anteckningar har visat sig varit till stor hjälp under 
arbetets gång, framförallt i diskussioner oss författare emellan. Då svar från 
respondenter inkommit under en lång tidsperiod så har anteckningarna varit extra 
viktiga. Detta tidsspann är från mitten av maj till början av september. Det har varit 
tacksamt att kunna aktualisera svaren under vår process med examensarbetet. När 
beslutet togs att vi hade tillräckligt med svar, samt att bedömningen från oss var att 
fler svar inte skulle sändas till oss, så började vi att mer ingående bearbeta svaren. 
Därefter så kategoriserade vi svaren. För att göra det så överskådligt som möjligt så 
använde vi oss av färgpennor för att tydligt kunna se vilka svar som hörde ihop med  
respektive fråga. Eftersom det är öppna intervjufrågor, så har det hänt att svar har 
varit svar på en annan fråga. Det krävdes mycket arbetet för att få en samman-
hängande struktur. Vi har sammanställt svaren så att de finns redovisade under 
respektive frågeställning, under rubriken resultat. 
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3.5 Etiska överväganden 

 
Eftersom vi som forskare är de ytterst ansvariga för insamlade data och hur det 
publiceras har vi följt de vetenskapsetiska principerna som Svenska Vetenskapsrådet 
har utarbetat (Carlström & Carlström Hagman 2006, s 171). Vetenskapens röda tråd 
är att luta sig mot de etiska principer som råder. Vetenskapsrådet är ett organ med 
nationellt ansvar för att stödja och utveckla svensk forskning Vi har beaktat 
Informationskravet som är en av de principer som råder, det vill säga presenterat 
syftet med vår studie. Vi har erbjudit respondenterna att ta del av rapporten, det vill 
säga samtyckeskravet. Respondenterna har också informerats om full anonymitet, 
samt att insamlade data kommer att arkiveras och användas för framtida forskning, 
förutom forskningen i vår egen undersökning. Genom detta har vi även tagit hänsyn 
till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Carlström & Carlström Hagman 
2006, s 171-174). 
 
3.6 Metodkritik 
 
Det har varit svårt att få namn till berörda yrkesverksamma lärare på lärlings-
utbildningen. I många fall har programrektorer fått våra mail och vidarebefordrat 
dessa. Vi känner oss osäkra om all e-post har kommit fram till de respondenter som 
vi önskat. Den så kallade mellanhanden har inte fungerat till fullo.  
Det har också visat sig att flera av gymnasieskolorna som ansökt om att starta upp 
lärlingsprogram på Barn- och fritidsprogrammet har av olika skäl inte gjort det. Vad 
det är för anledning till att de bestämde att inte genomföra sitt tilltänkta projekt med 
lärlingsutbildning har vi inte undersökt. Dock svarade någon respondent att antalet 
sökande till lärlingsprogrammet hade varit för få och att elever har valt att avsluta 
sin lärlingsutbildning för att göra något annat. 
 
Vidare skickade vi ut våra enkäter alltför sent. De sändes ut via e- post ut omkring 
100510.  Detta har enligt oss bidragit till den relativt låga responsen. I vår analys har 
vi kommit fram till att de förmodligen kom i samband med slutet på en termin med 
avslutning av kurser och betygssättning. Slutet på vårterminen är traditionellt sett en 
tid med mycket arbete för lärarna. Allt som inte har hunnits med under läsåret ska 
avslutas. Då våra enkätsvar har kommit oss tillhanda under en ganska lång tids-
period, så har det varit en utdragen process. Arbetet stod i stort sätt still under en 
månad, eftersom vi inte kunde gå vidare i vårt arbete med olika delar då det inte 
fanns tillräckligt med material att arbeta med. Det slutgiltiga resultatet är inte 
påverkat av detta enligt vår mening. 
 
3.7 Undersökningsgrupp 

För att få en inblick i den brokiga skaran som utgör pedagoger på Barn- och fritids-
programmet börjar vi med att beskriva våra respondenters utbildning och 
yrkesbakgrund. 

Våra respondenter har alla olika utbildningar. Respondenterna har utbildningar som 
förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, gymnasielärare både i kärnämne och 
karaktärsämnen, specialpedagog, slöjdlärare, barnavårdslärare med påbyggnad  
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för barn- och fritidskunskap, läkarsekreterare, filosofie kandidatexamen i kultur-
pedagogik, filosofie magister i pedagogiskt arbete för yrkesverksamma lärare, 
pedagogik -metodik lärare och speciallärare. Ett stort antal av respondenterna har 
tagit poäng i enstaka kurser. Respondenternas utbildningar är väldigt olika, men 
med den gemensamma nämnaren att den är pedagogisk, dock i varierande grad och 
med olika inriktningar.  

Om respondenterna har skilda utbildningar är deras yrkeserfarenhet ännu bredare. 
De har arbetat som barnavårdslärare, gymnasiechef, rektor, inköpare, fritidspeda-
goger, förskollärare, barnskötare, ämneslärare, läkarsekreterare, bibliotekarie, drama-
pedagog och föreståndare/enhetschef. Yrkeserfarenheten är gedigen och varierande 
på våra respondenter. Den röda tråden är även här åt det pedagogiska hållet.  

Respondenter är alla berörda av lärlingsutbildningen på Barn- och fritidsprogramm-
et på liknande sätt i dagsläget. De är undervisande karaktärsämneslärare, mentorer 
samt samordnare mellan skola och lärlings-/arbetsplatser. Bara en av våra respon-
denter har idag en annan tjänst, som gymnasiechef.  

Det är tydligt att det inte är en rak väg till att arbeta som gymnasielärare på Barn- 
och fritidsprogrammet. Alla respondenter har varit yrkesverksamma länge. Deras år 
i arbetslivet varierade mellan tio till fyrtio år 

 Inför starten av lärlingsprojektet har det största antalet av våra respondenter inte 
fått någon kompetensutbildning. De som har fått någon kompetensutbildning om 
lärlingsprojektet har gått handledarutbildning tillsammans med handledarna i verk-
samheten. Någon enstaka har varit med på Skolverkets lärlingskonferens.  
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4. Resultat 

Vi kommer nedan att redovisa resultatet ur flera olika infallsvinklar. Fokus ligger på 
frågeställningarna i vår studie. 

Lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet är ingen stor verksamhet. De 
gymnasieskolor vi har varit i kontakt med har mellan en till fem elever på lär-
lingsutbildningen. De flesta av dessa lärlingselever går i årskurs tre. På de flesta 
gymnasieskolor var detta med lärlingsutbildning ett projekt som startade för tre år 
sedan. Många av gymnasieskolorna har inte fått fortsätta ta in elever på lärlings-
utbildningen efter det första året. Kommunen och skolledningen har motiverat det 
beslutet med att det är för dyrt. En nackdel har varit att det varit svårt att rekrytera 
till lärlingsutbildningen. På så sätt har det blivit för dyrt med för få sökande. 

4.1 Kontakten mellan skola och arbetsplats 

Respondenter beskriver samtliga en god kontakt mellan skola och arbetsplats. Vissa 
av respondenterna talar om att de har ett mycket gott samarbete mellan skola och 
lärlingselevernas arbetsplats.  

Alla pedagoger besöker regelbundet eleverna ute i verksamheten. Här är det dock 
stor variation med omfattningen. På en gymnasieskola besökte pedagogerna 
lärlingseleverna på deras lärlingsplats varannan vecka det första året.  

De allra flesta respondenter har svarat att de är ute på besök hos lärlingseleverna re-
gelbundet, vilket innebär alltifrån ett till tre besök varje termin. Vid dessa besök av 
pedagogerna sitter de ner i så kallade trepartssamtal. I dessa trepartsamtal ingår 
eleven, handledaren samt pedagogen. Det största flertalet av gymnasieskolorna har 
också träffar ett par gånger per termin på skolan, där lärlingselevens handledare 
också närvarar. 

Alla pedagogerna använder sig av telefon- och mailkontakt , både med eleverna och 
med elevens handledare. En gymnasieskola använder sig av en digital lärplattform, 
där de informerat eleverna om deras arbetsuppgifter. En pedagog beskriver att 
telefonkontakten med elevens arbetsplats främst används när det uppstår problem. 

Ett par av pedagogerna beskriver att tiden ofta är knapp vid besök hos lärlingen. 
Handledaren har oftast ingen vikarie och kan bara vara borta från sin ordinarie 
arbetsplats en liten stund. 

På en gymnasieskola beskriver pedagogerna deras mycket goda samarbete med 
lärlingens arbetsplats. På denna arbetsplats fanns tid avsatt varje vecka för hand-
ledare och lärlingselev att sitta ned i handledningssamtal. Ledningen på denna 
lärlingsarbetsplats har sett handledarens roll som handledare till lärlingseleven som 
ett gott tillfälle att lyfta och stötta handledaren i sin yrkesroll.  

Pedagogerna har tid avsatt i tjänsten för besök ute på lärlingsplatsen. Den avsatta 
tiden upplevs dock av de flesta som otillräcklig. 
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4.2 Vilken erfarenhet har pedagogerna av lärlingsutbildningen? 

Alla respondenterna är mycket positiva till lärlingsutbildning. De tycker att det 
fungerar bra. En del av pedagogerna var lite skeptiska till lärlingsutbildning i början 
av projektet men har ändrat uppfattning efterhand. De skeptiska pedagogerna hade 
blivit ålagda av deras ledning  att genomföra detta projekt. De skeptiska 
pedagogerna var oroliga för ökad arbetsbörda. 

Respondenterna anser överlag att det är en stor fördel med denna utbildningsform 
för de elever som lär bäst praktiskt.  Lärlingsutbildningen utvecklar eleven och ger 
dem erfarenheter från ”den riktiga” världen. Utbildning och teori går hand i hand. 
Karaktärsämnesundervisningen faller lättare på plats när eleven har något att rela-
tera till. Pedagogerna menar att själva kunskapsförmedlingen sker på ett annat sätt, 
det gäller att få eleverna att reflektera över vad de bör kunna. Eleven utgår ifrån det 
praktiska arbetet och kan genom sin praktiska erfarenhet se vilken teoretisk kunskap 
de behöver för att utföra arbetet så bra som möjligt. Det ges möjlighet för eleven att 
agera direkt i verkliga situationer och även att reflektera över det eleven varit med 
om. Undervisningen knyts alltså på ett naturligt sätt till praktiken. 

Lärlingsutbildning ger fördjupad kunskap inom en rad olika moment. Ett par av 
pedagogerna beskriver att de, genom lärlingen och kontinuerlig kontakt med lär-
lingens arbetsplats, får bättre uppdatering av vad som händer ute på arbetsplatserna.  
Denna uppdatering gör att pedagogerna kan relatera på ett smidigt och bra sätt till 
verkligheten i sin teoriundervisning. Denna kontinuerliga uppdatering gynnar även 
de Barn- och fritidselever som inte går på lärlingsutbildningen 

Pedagogerna beskriver vidare att upplägget på undervisningen blir mer indivi-
dualiserad. Individuellt tänkande är en nödvändighet eftersom pedagogerna möter 
dem enskilt på arbetsplatserna och varje individ och plats är unik. Enbart en peda-
gog tycker att det är svårt för eleverna att läsa teori i karaktärsämnena parallellt med 
praktiken. 

Ett par av pedagogerna beskriver hur eleverna mognar snabbare än sina jämnåriga 
klasskamrater. Pedagogerna anser att det är för att de är ute i verksamheten, i det 
verkliga arbetslivet. De får ta ansvar, både på sin arbetsplats och för sina egna stu-
dier. 

Några av pedagogerna beskriver också att de elever de har på lärlingsutbildningen 
förmodligen inte hade varit i skolan om de hade gått i vanlig klass. Nu har de istället 
fått möjlighet till den här utbildningsformen och har utvecklats mycket som männi-
skor. 

En av respondenterna tycker att namnet lärlingsutbildning är missvisande. Respon-
denten menar att namnet får elever och föräldrar att tro att det är en enklare 
studieväg när det i själva verket ställs högre krav på självständighet och initiativ-
förmåga redan i årskurs ett.  

Ett par av pedagogerna menar att det från början kunde se en tendens till att det var 
de skoltrötta eleverna som sökte till lärlingsutbildningen. De eleverna drog sig 
snabbt ur, när de märkte vilka krav som ställdes på dem. De elever som blev kvar 
var de som ville göra saker på riktigt. Respondenterna beskriver också att de elever 
som ingår i lärlingsutbildningen är modiga. Det krävs mod att våga ge sig ut i verk-
samheten. 
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En pedagog beskriver fördelen med att det är en liten grupp elever.  Pedagogerna 
får en annan relation och bild av eleverna eftersom de har mer kontakt. 

Några av respondenterna tror att lärlingseleverna har lättare att få jobb. De har sett 
att lärlingseleverna har möjlighet att vikariera på sina lärlingsplatser och eleverna har 
så gjort.  

De flesta av respondenterna ser få nackdelar med lärlingsutbildning på Barn- och 
fritidsprogrammet. En nackdel som några av respondenterna nämner är att lärlings-
eleverna tappar kontakten med sina klasskamrater. Alla lärlingselever är inskrivna i 
ordinarie klasser. De är på skolan ett par timmar i veckan och läser kärnämne. Den 
övriga klassen blir mer sammansvetsad och lärlingseleverna har lite problem med att 
komma in i gruppen. 

En pedagog utrycker också att det kan bli lite väl tungt för lärlingseleverna. Pedago-
gen menar då att lärlingen gör fler timmar än en vanlig elev. Arbetsbelastningen är 
alltså högre. 

Ett problem som nämns i ett flertal svar är svårigheten att hitta handledare. Hand-
ledarna ute i verksamheterna upplever att organisationerna slimmas ständigt. De har 
en upplevelse att deras arbetsbelastning blir större och större. Handledarna känner 
att de inte riktigt har tid – där av svårigheten av att ibland få tag på handledare. En 
av respondenterna anser att ekonomisk ersättning till involverade handledare ute i 
verksamheten är ett måste. Om handledaren får ekonomisk ersättning blir det också 
självklart att skolan kan ställa krav på handledaren och dennes roll i lärlings-
utbildningen. 

4.3 Vilka teorier om lärande framkommer av pedagogernas svar? 

Respondenterna menar alla att det finns olika sätt att lära sig på. Lärlingsutbildning 
är ett alternativt sätt att lära. Människor är alla olika och lär på olika sätt. Respon-
denterna har överlag den uppfattningen att det är de praktiska eleverna som söker 
till lärlingsutbildningen, det vill säga de elever som vill göra saker ”på riktigt”.  

Respondenterna menar att verkligheten motiverar dessa elever att lära. Eleven får 
uppleva och se situationer i vardagen. Det ges då en möjlighet för eleven att direkt 
agera och reflektera över vad denne varit med om. Eleverna lär sig väldigt mycket 
genom sina erfarenheter på arbetsplatsen. 

Ett par av respondenterna nämner vikten av reflektion för eleven. De anser att kun-
skapsförmedlingen sker på ett annat sätt. Eleven är med om verkligheten och med 
den erfarenheten utifrån det praktiska arbetet kan eleven reflektera och se vilken 
teoretisk kunskap de behöver för att göra ett bra arbete. Respondenterna menar att 
praktik och teori går hand i hand på ett naturligt sätt och att denna symbios 
utvecklar eleven. 

Respondenterna poängterar vikten av samtal mellan eleven och handledaren. Vid 
dessa samtal diskuteras elevens lärande och deltagande i verksamheten. Det är ett 
viktigt forum för elevens lärande. 

Ett par av respondenterna talar om att eleven på sin arbetsplats hela tiden lär det 
som är aktuellt. Det är aktuell kunskap de ser i den dagliga verksamheten. På skolan 
kan ibland icke aktuell kunskap förmedlas om inte pedagogen har direkt anknytning 
till verksamheten idag.  
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Dessa respondenter beskriver också den stora fördelen för deras arbete med de 
övriga Barn- och fritidsprogramseleverna, genom pedagogernas kontinuerliga besök 
på lärlingen arbetsplats. Dessa besök gör att pedagogen hela tiden får aktuell 
uppdatering om vad som händer i verksamheten. Denna kunskap kan pedagogerna 
vidareförmedla till de elever på Barn – och fritidsprogrammet som inte går på 
lärlingsutbildningen. 

Några av pedagogerna beskriver elevernas lärande som mer individanpassat. Peda-
gogerna möter oftast eleven ensam eller i mindre grupp. Detta gör att under-
visningen blir mer individualiserad. Eleven är också oftast ensam som lärling på sin 
arbetsplats och därför blir även undervisningen på arbetsplatsen mer individuell. 
Detta ser pedagogerna som en stor fördel då utbildning mer eller mindre skräddar-
sys för att passa varje individ. Det krävs alltså mer individuellt tänkande och sam-
arbete mellan människor. 

Ett par av respondenterna beskriver hur det skapas möten mellan barn – ungdomar 
-vuxna och hur denna erfarenhet är viktig för eleven, som successivt slussas ut i 
arbetslivet och verkligheten.                                                                                   

Respondenterna beskriver vidare att det handlar om tyst kunskap som förmedlas 
ute på lärlingsplatserna. I många situationer är lärlingar med och ser och tar till sig 
hur handledaren och övrig personal arbetar. Handledaren blir en förebild som kopi-
eras. 

En av respondenterna betonar vikten av pedagogernas rätta kompetens för att 
kunna driva programmet framåt och i rätt riktning. Detta är ju en viktig aspekt i 
elevens lärande. 

4.4 Vad har pedagogerna för tankar om kommande lärlingsutbildning? 

Inför kommande lärlingsutbildning med den nya gymnasieskolan GY2011 nämner 
flera av respondenterna vikten av att involverade pedagoger har tillräckligt med tid 
avsatt för t ex. besök. Respondenterna menar att det tar tid för pedagoger och 
handledare att hitta rätt arbetsformer.  Organisationen behöver förbättras med mer 
samordning.  

Diskussionerna bland involverade lärare behöver breddas. En av respondenterna 
önskar att det kommer att bildas en gemensam programöverskridande lärlingsklass 
inför kommande lärlingsutbildning. Respondenten menade att pedagoger från olika 
program kan dra stor nytta av varandras erfarenheter även om de är verksamma i 
olika branscher. Enligt respondenterna hade det inneburit en fördel för eleverna 
med en klass enbart byggd av lärlingselever. Eleverna hade befunnit sig på skolan 
samtidigt och på så sätt kunnat utveckla en klassgemenskap. I dagsläget är 
lärlingseleverna inskrivna i ordinarie klasser och kommer ifrån gemenskapen i 
klassen eftersom de befinner sig på sin lärlingsplats flera dagar i veckan. 

Flera av respondenterna nämner att ersättning behöver betalas till handledarna. Re-
spondenterna beskriver nödvändigheten av ersättning till handledarna med att det är 
ju trots allt ett extra jobb som utförs. Respondenterna menar också att med ersätt-
ning kan det ställas krav på handledaren och lärlingens arbetsplats. Respondenterna 
menar vidare att i och med ersättning kommer tid att finnas för diskussioner till-
sammans med skolan. Tid för samtal om exempelvis hur skolan - lärlingsplatsen 
bäst följer upp målen så att pedagogerna kan bli säkra på att eleven tillgodogör sig  
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all kunskap. Pedagogerna menar att med mer tid för samtal mellan skola och 
lärlingsplats så öppnas det en möjlighet att lägga upp lärlingsutbildningen 
tillsammans.   

Flera av respondenterna nämner att det borde finnas en handledarutbildning som är 
nationell och styrd uppifrån. En av respondenterna argumenterar att det finns hand-
ledarutbildning för handledare till lärarstuderande på högskola/universitet som 
handledare kan gå inför mottagande av lärarstuderande på VFU. Respondenten 
anser att det borde finnas något motsvarande för handledare som tar emot gym-
nasielärlingar. Ett par av respondenterna menar att styrning och riktlinjer uppifrån 
överlag hade behövt förstärkas. Nu har många problem fått lösas efterhand som de 
har dykt upp efter de möjligheter som har funnits tillhands. 

En av respondenterna trycker på kontinuitet i arbetslaget. Hur viktigt det är att det 
inte byts arbetslag varje år. Arbetslaget behöver en chans till arbetsro för att ut-
vecklas. 

Flera av respondenterna nämner att det borde finnas en nationell styrning i 
samband med betyg och bedömning. Med en nationell styrning menar de riktlinjer 
på hur diskussioner ska ske på lärlingsplatsen om betyg och bedömning. Betygen 
ska ju sättas i samråd med lärlingsplatsen, även om det är skolan som sätter betygen 
är det viktigt med samsyn. 

Respondenterna menar att det behövs diskussion om betygsmålen för att skola -
lärlingsplats ska tänka lika. Respondenternas uppfattning är att handledarna behöver 
mer stöd och utbildning i sitt bedömningsarbete av elevens praktiska lärande. Re-
spondenterna menar att de behöver hjälp med att kommunicera med lärlings-
platserna hur lärlingsplatserna ska tolka gymnasiets kursplaner, kursmål och betygs-
kriterier.  

De flesta av respondenterna efterlyser alltså riktlinjer för hur kursplaner, kursmål 
och betygskriterier ska tolkas. Med de riktlinjerna är det pedagogernas tanke att det 
blir enklare att föra en dialog med handledaren på lärlingens arbetsplats så att de 
bedömer lika. Handledaren beskrivs av respondenterna som en viktig person efter-
som denne är medbedömare. Respondenterna beskriver att eleven har en god chans 
att få ett högt betyg på sin APL (Arbetsplats) kurs eftersom de blir kända på sin 
arbetsplats. 

Ett par av respondenterna menar, att det kan vara svårt att bedöma alla moment 
som ingår i de olika kurserna då en del inte har en naturlig anknytning till arbets-
platsen. Respondenterna tycker också att det kan vara svårt att ha egentlig koll på 
vad som händer ute på arbetsplatserna och vad eleven lärt sig. Vissa saker som 
eleverna gör får respondenterna aldrig kunskap om trots dagböcker, bedömnings-
matriser, checklistor och lärlingsplatsbesök. 
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5. Diskussion 

 I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion om resultatet som framkommit i 
vår undersökning. Vi kommer att dela upp diskussionskapitlet i delar som baseras 
på resultatet. Diskussionskapitlet kommer att redovisas utifrån de olika 
infallsvinklarna som framkom i resultat. 

I vår undersökning framkom det att våra respondenter hade startat upp lärlings-
utbildningen på Barn- och fritidsprogrammet utifrån två olika förutsättningar. Vissa 
av respondenterna hade själva tagit reda på fakta om Skolverkets lärlingsprojekt och 
blivit inspirerade och intresserade. Dessa respondenter sökte information, disku-
terade och motiverade kollegor och framförde sin önskan om att genomföra lär-
lingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet till sin ledning. Dessa respondenter 
drev lärlingsutbildningsprojektet genom eget initiativ. 

Den andra gruppen av respondenter hade blivit ålagda av sin ledning att genomföra 
lärlingsutbildningsprojektet på Barn- och fritidsprogrammet. Ledningen till dessa 
respondenter hade information om lärlingsprojektet från Skolverket och bestämt att 
detta skulle genomföras på respondenternas skola. Dessa respondenter hade inte 
varit delaktiga i beslutet. 

Våra respondenter hade alltså två helt olika startpunkter inför starten av lärlings-
projektet. Den första gruppen var positiv och ville driva detta projekt. Den andra 
gruppen var lite motsträviga och kände det som ännu en arbetsuppgift som skulle 
genomföras utan att något annat plockades bort. 

Den intressanta poängen här är att alla respondenterna har varit odelat positiva till 
lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet. Att alla har varit positiva tolkar 
vi som att pedagogerna har sett de fördelar som lärlingsutbildningen innebär för 
vissa elever.  

Eleverna på lärlingsutbildningen på Barn- och fritidsprogrammet har en positiv 
utveckling och mognad, som är större än övriga elevers på programmet enligt 
respondenterna. Lärlingseleverna har haft en drivkraft och har varit motiverad att 
vilja lära sig. Dessa erfarenheter enligt respondenterna stämmer väl överens med 
Illeris tankar att lärlingselever har förstått att de har haft specifik nytta av viss 
kunskap i sitt arbete. Att gå som lärling ute i verksamheten har motiverat dessa 
lärlingselever till att vilja lära sig mer (Illeris 2000, s  44). 

5.1 Kontakten mellan skola - arbetsplats 

Våra respondenter beskriver att de har god eller mycket god kontakt med lärlingens 
arbetsplats. Vi tror att det är en förutsättning att kontakten är god för att lärlings-
utbildning ska fungera. För att det ska fungera krävs en vilja från verksamheten att 
ta emot elever. Det upplevs ibland ifrån respondenternas håll att det blir svårare och 
svårare att rekrytera handledare ute i verksamheten till eleverna från gymnasie-
skolan. Handledarna ute i verksamheterna får ständigt uppleva slimmade organi-
sationer och högre arbetsbelastning. Detta innebär att det inte alltid känns motive-
rande att ta sig an en lärlingselev då handledaren vet att det är ännu en arbets-
uppgift.                      
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Handledarna behöver få bättre förutsättningar att ta sig an elever. Det kan innebära 
ekonomisk ersättning, ordentligt med tid avsatt i tjänsten samt vikarie som går in på 
handledarens arbetsplats vid metodiksamtal med lärlingseleven. Det kommer alltså 
att medföra kostnader. Handledarens roll är en stor och viktig faktor. Handledarens 
roll är av stor betydelse för kvaliteten i utbildningen (SOU2010:19, s 39). Det är av 
största vikt att handledarna får rätt förutsättningar. Det är viktigt att diskussionen 
som följer lyfts ur infallsvinkeln, att lärlingseleverna är ju trots allt blivande arbets-
kamrater och en nödvändighet för att bedriva verksamheten i framtiden. Ny rekry-
tering av personal är ju något som är ständigt återkommande.  

5.2 Pedagogernas erfarenhet av lärlingsutbildningen 

Det är mycket intressant att se pedagogernas positiva syn på lärlingsutbildningen. 
Respondenterna kunde se väldigt lite negativt. Det som respondenterna upplevde 
som huvudsakligen negativt för eleverna var att de kom ifrån klassgemenskapen i 
sina ordinarie klasser.  

Flera av respondenterna hade en föreställning om att det skulle vara de skoltrötta 
eleverna som sökte till lärlingsutbildningen på Barn- och fritidsprogrammet. I våra 
tankar trodde vi från början nog också att resultatet skulle visa sig så.  

Vi tycker inte att det är rätt benämning att kalla dessa elever skoltrötta även om det 
skulle kunna argumenteras så i viss mån. Dessa elever på lärlingsutbildning är istället 
elever som lär bäst ur ett praktiskt perspektiv.  Ett flertal av respondenterna nämner 
dock att de inte tror att dessa lärlingselever hade varit i skolan om de inte hade gått 
på lärlingsutbildningen på Barn- och fritidsprogrammet. Vissa ungdomar genomgår 
en identitetsprocess under tonåren som starkt påverkar deras vilja att lära i tonåren. 
Dessa ungdomar är framförallt en tillgång i det verkliga arbetslivet (Illeris 2000, s 
228). 

Icke desto mindre ställs det höga krav på lärlingseleverna. Lärlingseleverna ska vara 
på sin arbetsplats och utföra ett arbete med delaktighet, engagemang och ansvar. 
Deras arbetsdag är åtta timmar om dagen tre dagar i veckan. Utöver detta har de 
arbetsuppgifter från skolan som ska göras. De resterande två dagarna befinner sig 
lärlingseleverna på gymnasieskolan och läser kärnämne. Det ställs alltså höga krav 
på lärlingseleverna. Deras arbetsdag är längre än för eleverna på det ordinarie Barn- 
och fritidsprogrammets. Våra respondenter nämner att de icke motiverade eleverna, 
de som trodde att det skulle vara enkelt, i tidigt stadium avslutade lärlingsutbild-
ningen. 

Vad det hela handlar om är alltså elever som lär bäst praktiskt, som känner att det 
här är ett sätt att lära i en skolform som passar dem. Eleverna kan relatera till 
verkligheten i sin teoriundervisning. De reflekterar, analyserar och ser en situation 
direkt, istället för att läsa om den och sedan vänta på ett tillfälle när den uppstår i 
verkligheten. Elevernas lärande måste handla om något, ha ett innehåll för att de ska 
lära bäst (Illeris 2000, s 44). 

Lärlingselevernas positiva utveckling som människor lyfts fram av flera respon-
denter. Detta handlar ju i det största flertalet om elever som inte riktigt passar in i 
det ordinarie skolsystemet. Med lärlingsutbildningen som grund får de en möjlighet  
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att studera på ett annat sätt. Lärlingselevernas positiva utveckling och mognad som 
människor samt förmåga att ta ansvar för sig själva, sitt arbete och skolarbete tyder 
på att det är en lyckad utbildningsform.  

I boken Mästarlära talar författaren om lärande i yrkesmässig gemenskap med 
ömsesidiga förpliktelser för både mästare (handledare) och lärling (Nielsen & Kvale 
2000, s 18). Genom lärlingens deltagande i verksamheten sker just detta lärande.  

En aspekt som framkom i respondenternas svar som vi inte hade funderat på innan 
är pedagogernas egna fördelar med regelbundna besök i verksamheten. Pedago-
gerna måste ju ut och träffa lärlingen och dennes handledare regelbundet och konti-
nuerligt under lärlingens utbildningstid. Dessa regelbundna besök i verksamheten 
och i den pedagogiska diskussionen med handledaren och lärlingseleven vid tre-
partssamtal, ges pedagogen en ständig uppdatering av vad som sker ute i verk-
samheten. Denna ständiga uppdatering är naturligtvis en stor fördel för pedagogen i 
dennes ordinarie undervisning i karaktärsämnen för övriga elever på Barn- och 
fritidsprogrammet. Karaktärsämnesundervisningen kan ständigt hållas aktuell. 

Respondenterna talar om att undervisningen till lärlingseleverna blir mer indi-
vidualiserad Eftersom lärlingen oftast är ensam eller i mindre grupp är det på det 
sättet undervisningen sker på. Att kunna individanpassa och individualisera är ju ett 
begrepp som ständigt diskuteras i skolan. Det torde ju också vara det bästa sättet att 
nå ett gott resultat. Att hela tiden ha en möjlighet att sätta den enskilde eleven i 
centrum. Undervisningen kan aldrig göras lika för alla, det finns olika vägar att nå 
målen (Lpf 1994, s 24). 

Nackdelen är och blir också akilleshälen. Lärlingsutbildning med för få elever blir 
resurskrävande och då ekonomiskt ohållbart i det långa loppet.  Det är ju också på 
grund av ekonomin som flera av våra respondenter enbart fick starta upp 
lärlingsutbildningen med en eller två årskurser. Det har varit svårt att rekrytera 
lärlingar till denna utbildningsform. Svårigheten att rekrytera lärlingar beror 
förmodligen på ett par olika anledningar. Dels ställer det stora krav på 
lärlingseleven. Eleven måste ha förmåga och vilja att ta stort eget ansvar. Dels är det 
inte alla elever som lär bäst med praktisk undervisning. Till sist krävs det stort mod 
och mognad att våga ge sig ut i verksamheten, att våga släppa jämnåriga kamrater 
och vistas i den vuxna yrkesvärlden. Dessa ovan nämnda anledningar torde vara 
orsaken till att antalet lärlingar på Barn- och fritidsprogrammet inte är så stort till 
antalet.  

I våra ögon finns det en potentiell lösning på det ekonomiska problemet. Inför 
GY2011 kommer lärlingsutbildning att erbjudas på alla yrkesprogram. Här finns ju 
en möjlighet att kunna bilda en klass av alla lärlingselever oberoende av vilken 
gymnasieyrkesutbildning de går på.  Det skulle innebära många fördelar. 

Lärlingseleverna skulle tillhöra en egen klass, där de skulle kunna utveckla sin egen 
klassgemenskap på lika villkor. Idag är lärlingseleverna inskrivna i ordinarie klasser 
och konsekvensen blir att de genom stor frånvaro när de är på sin lärlingsplats 
kommer ifrån klassen gemenskap.  

Med en gemensam lärlingsklass skulle yrkeslärare arbeta programöverskridande och 
kunna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  
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Antagligen hade en gemensam lärlingsklass blandats av pojkar och flickor. Blandad 
klass ser vi som fördel. Utan att gå in på det djupare kan vi enkelt bara beskriva att 
en blandning av könen är naturligt och så ser vårt samhälle ut i övrigt. Skolan är en 
social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och en förmåga att stärka 
alla som arbetar där (Lpf 1994, s 23).  

En annan fördel med bildande av en gemensam lärlingsklass är inte minst eko-
nomisk. Med fler lärlingselever blir det mer ekonomiskt hållbart. Ekonomisk 
hållbarhet är ju ett vinnande koncept. 

Även om det bildas en gemensam programöverskridande lärlingsklass blir det 
nödvändigt att individualisera viss undervisning. Denna individualisering är beroen-
de av elevernas olika yrkesprogram inriktningar. Vår övertygelse är dock att sam-
arbetet skulle kunna utökas och förbättras som i sig innebär nytänk och ratio-
nalisering. 

5.3 Teorier om lärande 

Människor är alla olika individer. Hur vi lär är olika från person till person. Eleverna 
som söker och går på lärlingsutbildning lär alla bäst praktiskt.  

I boken Lärande talar man om att det bland ungdomar i gymnasieåldern finns en 
stor grupp som har bristande engagemang för den traditionella skolan (Illeris 2000, 
s 282). Många ungdomar saknar helt enkelt engagemang och motivation att lära i 
skolbänken som traditionell undervisningsform. 

I vår undersökning framkommer det att verkligheten motiverar lärlingseleverna till 
att lära. Lärlingseleverna lär helt enkelt på ett annat sätt. De vistas ute i verk-
samheten och tar till sig vad som krävs av dem och vad de behöver göra genom att 
helt enkelt delta. Eleverna ser vilken kunskap de behöver i och med att de vistas på 
en arbetsplats. Eleverna följer sin handledare och ser övrig personal agera och kan 
på så sätt få kunskap. Mycket av kunskapen som förmedlas kan det inte sättas ord 
på. Det är tyst kunskap som snappas upp genom delaktighet och intresse. Lärande 
sker alltså i ett samspel mellan människor. Någon lär ut och någon lär in (Nielsen & 
Kvale 2000, s 16). 

För att hela lärandeprocessen ska fungera krävs det att lärlingseleven har en förmåga 
att ta egna initiativ. Alla elever är naturligtvis inte fullständigt framåt från första 
dagen. Vi måste komma ihåg att det handlar om unga människor i början av livet. 
Med rätt stöttning och uppmuntran och med en inblick i den tysta kunskap som 
handledaren besitter har de goda förutsättningar att lyckas. Vi tycker att våra 
respondenters svar påvisar detta. Respondenterna lyfter ständigt fram de goda 
resultaten lärlingsutbildningen har visat. 

Styrdokumenten beskriver att varje elev ska få stimulans att växa med uppgiften, 
möjlighet att utvecklas samt att skapa en balans mellan teori och praktik (Lpf 1994, 
s 12). Resultatet av vår undersökning visar att så sker för de elever som går på lär-
lingsutbildningen på Barn- och fritidsprogrammet. 
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En nog så viktig poäng som framkom i vår undersökning var att några av respon-
denterna beskriver att de inte trodde att vissa elever hade befunnit sig i skolan om 
de inte haft möjlighet att gå på lärlingsutbildningen på Barn- och fritidsprogrammet. 
Vad hade dessa elever gjort då? Vi vet ju, att chanserna för ungdomar är väldigt 
begränsade att få jobb efter gymnasiet. Sannolikheten att då få ett arbete utan en 
gymnasieutbildning torde ju vara nästan noll. 

5.4 Tankar om kommande lärlingsutbildning  

I vår undersökning framkom inte mycket negativt ur elevernas perspektiv enligt 
pedagogerna. Det negativa för eleverna var främst att de kom ifrån sin klass 
eftersom de spenderade mycket av sin tid på sin lärlingsplats. 

Däremot finns det mer att önska organisatoriskt enligt respondenterna. Inför 
GY2011, när lärlingsutbildning ska införas på alla yrkesprogram, behövs det mer 
styrning uppifrån. Organisationen behöver förbättras för att kunna samordna och 
utveckla lärlingsutbildningen. 

Det finns mycket kunskap att hämta programöverskridande. Med införande av 
gemensam lärlingsklass hade denna utveckling kunnat ske. En nationell hand-
ledarutbildning hade behövt skapas för att alla gymnasieskolor och program skulle 
ur perspektivet med handledarutbildning kunna utgå från lika villkor.  

Det är också av största vikt att det finns utrymme till samtal i tjänsten för pedagoger 
och handledare. Dessa metodiksamtal är av största vikt för elevens lärande. Tid för 
samtal mellan pedagog och handledare är också viktigt för att tillsammans kunna 
forma kursen som eleven gör på arbetsplatsen. För att kunna ställa krav på 
handledaren och elevens arbetsplats är det viktigt med ekonomisk ersättning till 
handledaren. Handledaren gör trots allt ett extra jobb utöver sin ordinarie verk-
samhet. 

Med tydligare riktlinjer nationellt, en gemensam nationell styrning uppifrån hade det 
även varit enklare att diskutera betyg och bedömning. Det krävs mycket tid för dis-
kussioner skol - arbetsplats för att kursmål och betygskriterier ska förstås ute på 
lärlingens arbetsplats. Det är ju inte så märkligt. Handledaren befinner sig i en helt 
annan arbetssituation än vad gymnasieskolan är. Att tid måste finnas för att dis-
kutera fram en gemensam samsyn är ett absolut krav. 

5.5 Slutsatser och tänkbara utvecklingsåtgärder 

I vår undersökning om lärlingsutbildning på Barn- och fritidsprogrammet har vi 
upptäckt väldigt lite negativt ur ett elevperspektiv. Involverade lärare var mycket 
nöjda med lärlingsutbildningen. Pedagogerna beskrev en situation med hög närvaro 
av eleverna på sin lärlingsplats, stor positiv personlig utveckling och elever som 
mognade som människor. Kort sagt kan det beskrivas som själva kärnpunkten i 
Barn- och fritidsprogrammets programmål.  

Lärlingsutbildning på Barn- och fridsprogrammet torde vara en utbildningsform att 
värna om. Även om antalet elever som går på lärlingsutbildningen inte är så stort, är 
det ändå en viktig utbildningsform för de elever som lär bäst praktiskt. Människan 
kan inte undvika att lära, frågan är snare vad vi lär oss i olika situationer (Säljö 2000, 
s 37). 
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Önskvärt är dock att det utvecklas mer riktlinjer som styrs nationellt. En nationell 
handledarutbildning för alla som ska vara handledare åt elever på gymnasiets lär-
lingsutbildning borde vara ett steg i rätt riktning. Med en gemensam handledar-
utbildning blir det samma riktlinjer och utgångspunkt för alla handledare. Självklart 
skulle det finnas tid att diskutera viktiga aspekter som programmål, kursmål samt 
betygskriterier. Det är genom kommunikation som individen kan ta till sig nya sätt 
att tänka, resonera och handla, alltså att öka och ta in ny kunskap (Säljö 2000, s 
115). 

Med en nationell handledarutbildning kommer kraven att öka på berörda hand-
ledare. Det är en positiv utveckling och kan sannolikt leda till högre kvalitet. 

Naturligtvis går ökade arbetsuppgifter och krav på handledaren hand i hand med 
kravet på ekonomisk ersättning. Vi tror att det är en nödvändighet med ekonomisk 
ersättning för att lyfta lärlingsutbildningen på Barn- och fritidsprogrammet ett par 
steg uppåt. Som en av våra respondenter uttryckte det ” vilken byggjobbare hade 
tagit emot en lärling från byggprogrammet utan ekonomisk ersättning”? 

Vi som författare känner att respondenterna har varit ärliga och öppna i sina svar. 
Positivt är att det finns skolledare som vill att vi kommer och berättar om vårt arbe-
te. Nu när arbetet är avslutat så har vi upptäckt, utifrån det vi forskat, att det finns 
material som kan ligga till grund för mer forskning om lärlingsutbildning. En 
forskning som skulle kunna innebära en mer specifik och detaljerad undersökning. 

5.6 Slutord 

Vi som studerande och blivande karaktärsämneslärare tror att lärlingsutbildning på 
Barn- och fritidsprogrammet är något att vidareutveckla. John Dewey, pedagog och 
filosof, vars slagord var ”learning by doing ”, menade att vi uppnår kunskap om vi 
provar oss fram i arbete och kunskap, det vill säga att arbete och teori bör hänga 
ihop (Forsell 2005, s 90). Flera av de pedagogiska filosofer som ställer sig bakom 
den så kallade aktivitetspedagogiken som Dewey förordade är Vygotsky och Piaget. 
De menar också att man lär genom eget handlande och tänkande i social gemenskap 
(Forsell 2005, s 246). Kloka ord som också kommer från aktivitetspedagogiken är 
”man måste gripa för att begripa”. Människan lär på olika sätt och skolan är en 
byggnad med framtiden i, så vi känner att gymnasial lärlingsutbildning är något att 
kunna utveckla mera för våra framtida elever. 
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Bilaga 1 

    

                                                

 

100510 

Till lärare /  pedagog på Barn – och fritidsprogrammet 

 

Vi är två studenter som studerar på yrkeslärarutbildningen vid Linneuniversitet. I vår vardag 

så tillhör vi yrkeskategorierna fritidspedagog och förskollärare. Just nu står vi inför vårt 

examensarbete, där vi hoppas att få hjälp med att besvara frågor gällande lärlingsutbildning 

med inriktning mot barn – och fritidsprogrammet.  

Via skolverket har vi fått besked om att Er skola har deltagit / deltar i projektet 

lärlingsutbildning inom Barn – och fritidsprogrammet. 

Vi inser att din tid är begränsad men vore tacksamma om Du tar dig tid att svara på de 

frågor som vi bifogar med detta brev. Dina svar kommer givetvis att behandlas 

konfidentiellt och kommer att redovisas och garanteras anonymitet i vårt examensarbete. Vi 

hoppas Du vill medverka.  

 

Tack för att Du tog dig tid att läsa vårt brev och svara på våra frågor. 

Vänliga hälsningar 

Sussi Jonsson och Lisa Ohlsson 

Om Du har frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till oss. 

Sussi Jonson                                       Lisa Ohlsson 

070-2944675                                        070- 2663472 

sussijonson@spray.se                           lisa.nasman@leksand.se 
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                                              Elisabeth Olsson  Susann Jonson 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare 

Bakgrundsfakta 

 

1.   Vad har Du för yrkesbakgrund? 

2.    Vilka utbildningar har Du gått? 

3.     Hur länge har Du arbetat? 

4.     Har Du varit kontakt med lärlingsutbildning förut? 

 

 

Specifika frågor 

1. På vilket sätt är Du berörd av lärlingsutbildning på din skola? 

2. Har Du fått någon utbildning/ kompetensutveckling inför projektet? 

3. Beskriv kontakten mellan skola – lärlingsplats? 

4. För- och nackdelar med lärlingsutbildning? 

5. Vad kan förbättras i lärlingsutbildningen? – motivera ditt svar 

6. Har Ni lärlingsråd? – om ja, hur fungerar de? 

7. Har Ni programråd? – om ja, hur fungerar de?? 

8. Ges det tillfällen att föra samtal elev, handledare och lärare? 

9. Tycker du att din roll som lärare har förändrats på något sätt i och med 

lärlingsutbildningen? 

10. Hur ser Du på bedömning och betygssättning inom lärlingsutbildning? 
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