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Följande studie handlar om hur lärlingsutbildningen fungerar. Fokuserat på en lokal nivå i 
Västsverige där lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet pågår. I rapporten kan ni läsa 
om hur historiken kring lärlingsutbildningen i Sverige ser ut. Det finns olika varianter på 
lärlingsutbildning utomlands vilket har färgat politikerna i Sverige. Ett starkt intresse för 
lärlingsutbildning finns nu vilket har resulterat i att den nya gymnasiereformen Gy 2011. Gy 
2011 inför lärlingsutbildning som en alternativ väg till skolförlagd yrkesutbildning. Båda 
varianterna leder till en yrkesexamen. Lärlingsutbildningens försöksverksamhet som har 
pågått under ett antal år har haft problem enligt litteraturen.  

Metoden jag har använt mig av för att nå målet med denna studie är intervjuer med två 
lärare på lärlingsutbildningar samt tre handledare från branschen. Resultatet av studien 
visar att det finn en del problemområden lokalt med lärlingsutbildningen, dock finns inga 
handlingsplaner för hur dessa problem ska lösas. Vidare visade resultatet att handledarna 
tycker att lärlingsutbildningen fungerar bra då de får mycket tid med eleverna. Lärarna ser 
dock vissa problem då de upplever att kraven som Skolverket ställer på kursinnehåll inte 
alltid uppfylls. För att kvalitetssäkra lärlingsutbildningen krävs ett fungerande trepartssamtal; 
handledare – elev – lärare vilket denna studie har kommit fram till är bristfällig.  

Tidigare forskning samt informanterna i min studie anser att det finns både för- och 
nackdelar med att bedriva lärlingsutbildning. Fördelarna med lärlingsutbildningen är en 
anledning till att det arbetas vidare med utbildningsformen. Tidigare forskning samt min 
studie visar vidare att det finns en ekonomisk aspekt som inte harmonierar med 
utbildningens kvalitet. En av informanterna i min studie upplever en för hög 
arbetsbelastning. Det finns ett stadsbidrag för att täcka kostnader för att bedriva 
lärlingsutbildning. Friskolorna som bedriver lärlingsutbildning är enligt litteraturen högt 
vinstdrivande.  
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Abstract (in English) 

The aim of this Study is to examine how the local programme for apprentice car mechanics 
in the southwest of Sweden functions. To achieve my goal I have held interviews with two 
teachers and three instructors all involved with the programme. My results show that while 
courses have several problem areas there is in fact no plan of action to help alleviate these 
difficulties. Furthermore results show that instructors believe the programme is at its best 
when they can spend time with the apprentices. However teachers can experience 
difficulties with course content demanded by the National Agency for Education which 
cannot always be met. My study concludes that the trilateral discussions with pupil, 
instructor and teacher needed to secure the quality of the programme are inadequate. 
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Sammanfattning 

Följande studie handlar om hur lärlingsutbildningen fungerar. Fokuserat på en lokal nivå i 
Västsverige där lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet pågår. I rapporten kan ni läsa om 
hur historiken kring lärlingsutbildningen i Sverige ser ut. Det finns olika varianter på 
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lärlingsutbildning finns nu vilket har resulterat i en ny gymnasiereform Gy 2011. Gy 2011 inför 
lärlingsutbildning som en alternativ väg till skolförlagd yrkesutbildning. Båda varianterna leder 
till en yrkesexamen. Metoden jag har använt mig av för att nå målet med denna studie är 
intervjuer med två lärare på en lokal lärlingsutbildningar samt tre handledare från branschen. 
Lärlingsutbildningens försöksverksamhet som har pågått under ett antal år har haft problem 
enligt litteraturen.  
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handledarna tycker att lärlingsutbildningen fungerar bra då de får mycket tid med eleverna. 
Lärarna ser dock vissa problem då de upplever att kraven som Skolverket ställer på kursinnehåll 
inte alltid uppfylls. För att kvalitetssäkra lärlingsutbildningen krävs ett fungerande trepartssamtal; 
handledare – elev – lärare vilket denna studie har kommit fram till är bristfällig.  

Tidigare forskning samt informanterna i min studie anser att det finns både för- och nackdelar 
med att bedriva lärlingsutbildning. Fördelarna med lärlingsutbildningen är en anledning till att 
det arbetas vidare med utbildningsformen. Tidigare forskning samt min studie visar vidare att 
det finns en ekonomisk aspekt som inte harmonierar med utbildningens kvalitet. En av 
informanterna i min studie upplever en för hög arbetsbelastning. Det finns ett statsbidrag för att 
täcka kostnader för att bedriva lärlingsutbildning. Friskolorna som bedriver lärlingsutbildning är 
enligt litteraturen högt vinstdrivande.  
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Abstract 

Målet med denna studie är att undersöka hur lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet 
fungerar på lokal nivå i Sverige. Metoden jag har använt mig av för att nå målet är intervjuer med 
två lärare på lärlingsutbildningar samt tre handledare.  Resultatet av studien visade att det finns 
en del problemområden med lärlingsutbildningen men det finns inga handlingsplaner för hur 
dessa problem ska lösas. Vidare visade resultatet att handledarna tycker att lärlingsutbildningen 
fungerar bra då de får mycket tid med eleverna. Lärarna ser dock vissa problem då de upplever 
att kraven som Skolverket ställer på kursinnehåll inte alltid uppfylls. För att kvalitetssäkra 
lärlingsutbildningen krävs ett fungerande trepartssamtal; handledare – elev – lärare vilket denna 
studie har kommit fram till är bristfällig.  
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1. Introduktion 

 

"Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad 
arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade 
kunskaper inom yrkesområdet”(www.skolverket.se/sb/d/1987/a/10640). 

Efter över 10 år som aktiv bilmekaniker valde jag att sadla om och satsa på att börja 
undervisa elever på ett skolförlagt Fordonsprogram. Att få föra över de kunskaper 
som jag har skaffat mig i mitt tidigare yrke kändes som ett naturligt steg i min 
personliga utveckling. Jag har alltid ansett att ett av de bästa sätten att lära sig ett yrke 
är att vara på plats, vara ute på arbetsplatsen. Där lär man sig inte bara att utföra de 
specifika arbetsuppgifterna som krävs för yrket utan även aspekter som yrkesidentitet, 
yrkeskultur, det sociala samspelet, yrkets villkor, uppleva vuxenvärlden, sköta tider, 
ansvar med mera. Vissa av dessa moment har skolan inte lika lätt att erbjuda då den 
arbetsförlagda utbildningen (APU) endast ligger på 15 veckor.  

Att lärlingsutbildningen nu är tillbaka upplever jag som yrkesman positivt. Senaste 
försöksverksamheten med lärlingsutbildningen som startade hösten 2008 har 
sammanställts med att statens offentliga utredningar (SOU) har dokumenterat fördelar, 
nackdelar och problemområden över hela landet. Regeringen har fastställt att en ny 
gymnasiereform ska ta plats hösten 2011och genom denna reform blir 
lärlingsutbildningen en alternativ väg till en yrkesexamen. Både lärlingsutbildning och 
skolförlagd yrkesutbildning leder till samma examen. Lärlingsutbildningen kommer att 
få mer fokus framöver eftersom det är en accepterad utbildningsform till hösten 2011. 
Utbildningsformen är på sätt och vis gammal men den moderna strukturen med 
kursmål och nationell kvalitetssäkring gör utbildningsformen svår att leva upp till anser 
jag. Problemområden vilka SOU påvisar att försöksverksamheten har, kommer i detta 
arbete undersökas med fokus på Fordonsprogrammet lokalt.  

Lärlingsutbildningen kommer med all sannolikhet att bli en mer populär 
utbildningsform i framtiden. Nya och gamla aktörer inom yrkesutbildningen är 
intresserade av att starta lärlingsutbildningar över hela landet i och med den nya 
gymnasiereformen Gy 2011. Länder som t.ex. Tyskland och Danmark har en bra 
fungerande lärlingsutbildning vilket ger indikationer på att utbildningsformen kan 
fungera. Genom att undersöka den lokala lärlingsutbildningen kan jag och andra 
yrkeslärare få en större förståelse för utbildningsformen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Yrkesutbildning i Sverige-kort historik från omkring 1800 fram 
till idag  

Lärlingsutbildningen har historiskt sett varit den enda vägen till en yrkesutbildning. 
Industrisamhällets krav på yrkeskunnigt under 1800-1900- talet fick olika 
lärlingsutbildningar till att växa fram. Skråväsendet hade monopol på 
lärlingsutbildningen fram till 1846. Endast mästare inom ett hantverk och som 
tillhörde ett skrå, fick möjlighet att bedriva lärlingsutbildning. Skråets förordning 
styrde utbildningens längd. Endast pojkar över 14 år fick möjlighet att bli lärlingar. 
Oftast låg utbildningstiden på 3-5 år där sedan ett relativt omfattande gesällprov blev 
examinering. Med ett avklarat gesällprov fick personen ett gesällbrev och kunde 
därefter bedriva eget hantverk. Nästa steg i utbildningen var att avlägga ett mästarprov 
och då fick mästaren möjlighet till att anställa och utbilda inom sitt yrke (SOU 2009:85 
s26).  

Lärlingsskolor inrättades under början på 1900-talet. Kravet var att individen var 
anställd på ett företag och att utbildningen tog plats på fritiden. Denna lärlingsmodell 
fick aldrig något större fotfäste på grund av att lärlingsskolorna inte hade någon 
skolplikt. 1923 fanns ca 50 lärlingsskolor i Sverige med ca 5000 lärlingar. Den djupa 
lågkonjunkturen under 1920-30- talet fick lärlingsskolorna till att nästan upphöra 
(SOU 2009:85 s27). 

Vidare försök med att styra upp yrkesutbildningen kom med Saltsjöbadsavtalet 1938. 
Här inrättades ett partssammansatt organ mellan parterna för yrkesutbildningsfrågor. 
Arbetet resulterade i skolförlagda yrkesutbildningar vars syfte var att bekämpa 
arbetslösheten. Med tiden tog samhället över ansvaret för yrkesutbildningen. 
Yrkesskolor införs under 1950-60- talet med Kungliga överstyrelsen för yrkesskolor 
(KÖY) som styrande organ. Företagarnas roll försvann mer och mer i de statliga 
yrkesskolorna. Lärlingsutbildningen kom nästan att upphöra och 1953 fanns det bara 
300-600 aktiva lärlingar i de traditionella hantverksyrkena(SOU 2009:85 s27). 

Linjegymnasiet tillkom 1971 och då integrerades yrkesskola, fackskola och gymnasium. 
Yrkesutbildningarna kom till att vara tvååriga yrkesförberedande linjer utan någon 
praktik på företag. Under vidare försöksverksamhet i slutet på 80-talet med att bedriva 
delar av yrkesutbildningen på företag kom ÖGY fram till att införa minst 15 veckors 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för alla nationella yrkesinriktade program. 1992 
övergick linjegymnasiet till treåriga nationella yrkesprogram där obligatorisk APU 
introduceras.  APU har nu funnits med i våra yrkesprogram sedan 1994 (ESS 2006:4 s 
34).   

Flera olika pilotprojekt med att återinföra lärlingsutbildningar pågick under 1980-90- 
talet. Försöken fick inte någon större positiv utveckling. Försöksverksamheten 
”lärande i arbetslivet” (LIA) infördes år 2000 med skolan som huvudman och 
företagare som samarbetspartner. Här var tanken att en tredjedel av utbildningen 
skulle ligga ute på företagen, alltså ca 30 veckor med en speciell kursplan för den 
arbetsförlagda delen. Till en början fylldes ca 1500 platser utav 2000. Under denna tid 
fick huvudmannen ett stadsbidrag på 15000 kr per elev. 2003 utgick stadsbidraget 
vilket fick elevantalet att falla till under 500. Inte heller detta försök får någon större 
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framgång. Försöksverksamheten med LIA är dock grunden till vår senaste 
försöksverksamhet för lärlingsutbildning som startade hösten 2008 (SOU 2009:85 s26-
29).  

Diskussioner om hur en framtida yrkesutbildning skall utformas pågår ständigt. 
Företagsbaserat lärlingssystem formar en spetskompetens hos lärlingen vilket gör att 
de är attraktiva i ett yrkesområde. Utbildningen ger lärlingen arbetslivserfarenhet vilket 
gynnar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Företagarna förespråkar en 
utbildningsform som anpassar utbildningsinnehållet till företagens behov. Lärlingen 
saknar dock en bredare yrkesutbildning vilket den statligt organiserade 
yrkesutbildningen tillhandahåller. Svenska utbildningspolitiker har sedan 1990-talet 
eftersträvat en bredare yrkesutbildning på grund av den föränderliga arbetsmarknaden. 
Yrkesutbildningen är idag yrkesförberedande vilket skall ge en bred grund som senare 
kan kompletteras med spetskompetens eller fortsatta högskolestudier. Företagarna 
efterfrågar dock kompetent personal och ett av många förslag är att införa en speciell 
beskattning på de företag som har ett anställningsbehov. Detta kan finansiera den 
statliga utbildningsformen. Denna form av finansiering har dock väckt starkt politiskt 
motstånd (Olofsson & Schånberg 2000 s30). 

Ett annat sätt att uppnå företagens behov av kompetent personal är att återinföra 
lärlingsutbildning. "Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande 
yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en 
arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet” 
(http://www.skolverket.se/sb/d/1987/a/10640). 

 

2.2  Vad skiljer APU från dagens lärlingsutbildning? 

Arbetsförlagd utbildning, APU, har funnits med i våra skolförlagda yrkesprogram 
sedan 1994. APU är ingen sedvalig praktik utan en period på minst 15 veckor som 
eleven skall infinna sig på ett företag istället för skolan. En handledare skall ta hand 
om eleven för att uppfylla hela eller delar av kurser som den skolförlagda utbildningen 
kräver. Hösten 2011 byts namnet APU till APL vilket står för arbetsplatsförlagt 
lärande. I detta lärande ges eleven även möjlighet att erfara hur de olika kurserna utgör 
delar av ett helgjutet yrkeskunnande. Aspekter som socialkompetens, 
problemlösningsförmåga och servicekänsla är talanger som eleven får träna och 
tillägna sig under APL (SOU 2009:85 s36-39). 

En lärlingsutbildning skall däremot innehålla högst 15 veckors skolförlagd 
yrkesutbildning. Resterande 52 veckors utbildning skall ske ute på ett företag med 
handledare. Även här är utbildningen kursplanestyrd. Stora skillnaden mellan APU och 
lärlingsutbildning är tiden som eleven spenderar på en arbetsplats. Målen för de olika 
utbildningsformerna är samma, det är helt enkelt två alternativa vägar till en likvärdig 
utbildning (SOU 2009:85 s39). 

 

2.3 Hur ser lärlingsutbildningen ut i andra länder? 

Lärlingsutbildning förekommer i stora delar av Europa idag. I stora drag finns det två 
typer av lärlingsutbildningsmodeller, reglerad och oreglerad. England är ett land som 

http://www.skolverket.se/sb/d/1987/a/10640
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använder den oreglerade modellen. Här har företagen, fackföreningar och 
branschorganisationer ett starkt inflytande på utbildningen. Utbildningarna har en 
smal, modulanpassad och företagsspecifik inriktning. Lokala inriktningar figurerar utan 
några nationella utbildningskriterier, vilket gör att innehållet i utbildningarna varierar 
mycket. Denna rent företagsförlagda modell saknar allmänteoretiska inslag och enligt 
forskare hämmar detta arbetsmarknadens innovationsförmåga (ESS 2006:4 s20). 

Reglerad lärlingsutbildning förkommer bland annat i Danmark och Tyskland. Även 
här har företagen, fackföreningar och branschorganisationer ett stort inflytande. Den 
stora skillnaden mellan oreglerad och reglerad är att det i den reglerade modellen finns 
ett statligt ingripande i utbildningen. Ansvaret kommer från staten och utbildningen är 
både skolförlagd och arbetsplatsförlagd vilket resulterar i en bredare utbildning. Flera 
studier visar att denna utbildningsmodell bidrar till hög elevgenomströmning, låg 
ungdomsarbetslöshet och begränsad inkomstspridning mellan olika ungdomsgrupper 
(ESS 2006:4 s20). 

Tyskland har under många decennier hållit fast vid en lärlingsutbildning som är 
arbetslivsanknuten. Det tyska ” duala systemet” innebär att yrkeseleven deltidsstuderar 
på en yrkesskola och bedriver lärlingsutbildning på ett företag. Lärlingen får en lägre 
lärlingslön under utbildningen, vilket arbetsgivaren står för. Ca 70 % av eleverna i en 
årskull söker sig hit. Staten, företagarna och fackföreningarna har ett brett samarbete 
och har haft det i många år. Där finns ca 400 olika yrkesutbildningar i det duala 
systemet (Olofsson & Schånberg 2000 s20). 

Ekonomiskt sett har vi tre varianter, kooperativ– frivillig- och statsdirigerade modeller. 
I den kooperativa modellen delar företagen, facket och staten på ekonomi och ansvar 
(ex Tyskland). Staten spelar en liten roll i den frivilliga modellen utan här har enskilda 
företag hand om ansvar och finansiering (t.ex. England). Staten tar hand om ansvar 
och ekonomi i den statsdirigerade modellen (t.ex. Frankrike och Sverige).  Europa har 
inte enats om någon specifik ekonomisk modell utan det varierar bland de europeiska 
länderna. (ESS 2006:4 s 22,66). 

 

 

2.4 Vem vill införa lärlingsutbildning? 

Lärlingsutbildningen är i fokus igen. Regeringen har under de sista 30 åren gjort flera 
försök till att få igång en bra lärlingsutbildning utan några bra utfall. Trots detta 
fortsätter de politiska försöken. Danmark och Tyskland är en förebild för de svenska 
lärlingsutbildningsförsöken. Debatterna i hur yrkesutbildningens upplägg har varit 
intensiv. Organisation for Economic Co-operation(OECD) har publicerat flera 
forskningsrapporter om yrkesinriktad utbildning. Den tyska lärlingsutbildningen visar 
att tyska ungdomar har lägre arbetslöshet. Ungdomarna fastnar i mindre uträckning 
med lågproduktiva jobb än i andra länder.(Olofsson & Schånberg 2000 s28) 

 Politiskt sett har staten ett ansvar att bekämpa arbetslösheten, speciellt 
ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadspolitiska insatser i början på 90-talet har fått 
konsekvenser för svensk yrkesutbildning. Staten har ett intresse att tillgodose 
medborgarnas färdigheter och kunskaper vilket lättast sker genom skolinstitutioner. 
Samtidigt har staten ett intresse att tillgodose företagen med kvalificerad arbetskraft 
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vilket sker genom en yrkesutbildning. Företagen ser en ekonomisk oro med att utbilda 
personal, genom att färdigutbildad personal lämnar företaget. Svensk yrkesutbildning 
har tagit en statlig och skolförlagd version istället för att följa den tyska 
lärlingsutbildningen.  (ESS 2006:4 s12) 

 

2.5 Varför lärlingsutbildning? 

Lärlingsutbildningen har vissa fördelar. Små orter med begränsat elevunderlag kan ha 
problem med att erbjuda yrkesutbildning i vissa yrken. Lärlingsutbildningen är 
passande för mindre skolor där arbetsplatserna tar över yrkesutbildningen, vilket gör 
att skolan kan ha flera mindre grupper med olika yrkesinriktningar. Både elever och de 
lokala företagen blir tillfredställda (SOU 2010:19 s35). 

Skoltrötta elever kan få komma ut i yrket tidigare och lära sig ett yrke. Antalet 
avhoppande elever från skolförlagda yrkesprogram är höga. Chanserna till ett arbete 
efter genomförd utbildning är högre. Arbetsgivarna är positiva till 
försöksverksamheten. (SOU 2010:19 s31) 

ESS tar upp följande argument för att införa lärlingsutbildning i Sverige: 

 ”Höja yrkesutbildningarna status och attraktionskraft. 

  Utveckla pedagogiken inom yrkesutbildningarna. 

  Öka elevers studiemotivation och förbättra genomströmningen. 

  Öka arbetslivets inflytande över innehållet i gymnasieutbildningen. 

  Underlätta framtida arbetskraftsrekrytering. 

  Minska ungdomsarbetslösheten. 

  Motverka tendenser till social marginalisering bland skoltrötta tonåringar och unga vuxna ”(ESS 
2006:4 s23) 

 

2.6 Försöksverksamhet med lärlingsutbildning  

I Sverige är det framförallt ett politiskt arbete som pågår för att utveckla en passande 
lärlingsutbildning. För att få till stånd en funktionerande lärlingsutbildning har 
regeringen satt samman en nationell lärlingskommitté. Hösten 2008 startade projektet 
och Per Tullberg från Skolverket tog på sig ordförande rollen. Samtidigt tillsattes tio 
ledamöter från arbetslivets parter och branscher. Tillsammans blir de ett rådgivande 
organ till lärlingsutbildningens försöksverksamhet. Gruppen eller kommittén har nära 
samråd med arbetsgivare, fackliga organisationer, branschorganisationer, 
Skolinspektionen och Skolverket. Även samråd med forskare från Umeå, Stockholm 
och Lunds universitet har medverkat. Lärlingskommittén har även haft direktkontakt 
med skolor och arbetsplatser som deltagit i försöksverksamheten (SOU 2010:75 s3). 

Hösten 2008 startade den senaste försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 
och försöksverksamheten pågår fortfarande. För att hjälpa huvudmän till att starta 
lärlingsutbildning har stadsbidrag iförts. Huvudmannen får 25 000 kronor per läsår för 
varje ianspråktagen lärlingsplats. 3500 kr lämnas även i bidrag till skolan för 
handledarutbildning till branschens handledare. Tanken med bidraget är främst att 
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täcka företagens kostnader för utbildningen. Dock har bara 12 procent av 
statsbidragen hamnat hos företagarna. Resten av pengarna har stannat i skolan och har 
många gånger gjort skolan ekonomiskt vinstdrivande. Det finns inte reglerat var 
statsbidraget skall gå, det är upp till huvudmannen att bestämma. Från den första 
januari 2011 har regeringen dock stramat upp ekonomin och beslutat att max 10 000 
kronor får gå till skolan och resterande 15 000 kronor kan tilldelas företaget om 
underlag finns. Om företagarna inte önskar någon ekonomiskhjälp utgår bidraget. 
(SOU 2009:85 s98-99). 

En publicerad artikel i Göteborgsposten 2010-06-30 med en titel ”Tjänar miljoner på 
friskolan” beskrivs Baggium AB:s lönsamhet. Baggium AB bedriver Sveriges största 
lärlingsutbildning. Stadsbidrag på upp till 25 000 kronor och den ordinarie elevpengen 
på 85 000–90 000 kr per läsår gör företaget lönsamt. De sista åren har aktieutdelningen 
legat på 10 miljoner per år. Vinstmarginalen ligger på 15 procent. Patrik Nystedt, 
nuvarande VD för Baggium AB, hävdar följande”– Om vi håller en hög och bra kvalitet ser 
jag inte att det är något problem med en viss aktieutdelning – men om kvaliteten på utbildningen är 
bristfällig så anser jag det vara svårare att motivera”. Baggium AB har små skolor med många 
elever och en effektiv organisation. Forna ägaren till Baggium AB Jonny Nordqvist 
säger ”-Vi har tjänat bra”. Det visar att det finns effektiviseringar att göra i de 
kommunala skolorna. Man bör ställa sig frågan hur de kan bli lika bra och vassa – i 
stället för att klaga när andra är duktiga”(http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-
miljoner-pa-friskolan)( 2011-06-26) 

 Huvudmän för skolor får ansöka om deltagande i försöksverksamheten. Kommittén 
godkänner ett antal skolor för att bedriva lärlingsutbildning. 35 stycken friskolor och 
69 kommunala skolor är med i försöksverksamheten. Baggium AB är den största 
aktören bland friskolorna. Våren 2010 deltog totalt 3778 lärlingar spridda över årskurs 
1, 2 och 3. Friskolorna utbildar 2195 lärlingar medan de kommunala utbildar 1583 
lärlingar. Byggprogrammet är populärast med 858 lärlingar och därefter kommer 
fordons-, el-, och energiprogrammet. Kommunen har dock flest elever som utbildar 
sig mot den offentliga sektorn medan friskolorna riktar sig mer mot de privata 
arbetsplatserna (SOU 2010:75 s35). 

 

2.7 Vad tycker företagen om lärlingsutbildning? 

Undersökningar och studier av Governo AB på uppdrag av lärlingskommittén visar 
hur den senaste försöksverksamheten med lärlingsutbildning har gått. 2008 startade 
den senaste lärlingsförsöksverksamheten med lärlingskommittén som rådgivande 
organ. Flera undersökningar och studier som Governo AB har gjort riktar till företag 
och organisationer om hur deras erfarenheter och inställning till gymnasial 
lärlingsutbildning är. En kvantitativ enkätstudie och ca 30 djupintervjuer har gjorts på 
totalt 1162 arbetsplatser där lärlingsutbildning pågår. Kortfattat kan man säga att 
företagen var nöjda med lärlingsutbildningen. Dock framkom att relationen mellan 
skola och företag behöver stärkas och förbättras (SOU 2010:75 s30-38).  

 

 

 

http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-friskolan
http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-friskolan
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2.8 Bedömning och praktikplatser. 

Problem har dock funnits med att implementera APU. Det är inte tänkt till att vara en 
sedvanlig praktik utan ett målstyrt utbildningsmoment i yrkesutbildningen. Varje 40 
timmars arbetsvecka skall motsvara 24 timmars undervisning i skolan. Således har 
kommunikationen mellan skola och arbetsliv varit brisfällig. En del kommuner har 
även haft brist på relevanta APU- platser vilket har resulterat i att många elever inte 
kommit ut på sina 15 veckors APU (SOU 2009:85 s37). 

En artikel i Hallandsposten tar upp hur Halmstad Praktiska Gymnasium (Baggium 
AB) har det med sina lärlingsplatser. Av 165 elever har bara 89 elever en lärlingsplats 
vilket är drygt hälften. Det är enligt skolans rektor svårt att hitta lärlingsplatser inom 
bland annat el och vvs. Istället får dessa elever utbilda sig på skolan i förhoppning om 
att en lärlingsplats skall dyka upp (HP, Tony Balogh 2011-05-16). 

Ett annat problem ligger i hur eleven skall bedömas under sin APU. Det handlar inte 
om en praktik utan snarare utbildning på företaget med skolans kurser och mål som 
betygsunderlag. Skolinspektionen har gjort en granskning på hur bedömningen av 
eleven fungerar under APU- perioden. Granskningen visar att skolorna misslyckas 
med att sätta upp en kursplanestyrd APU. Problemet ligger många gånger i att i största 
allmänhet hitta en APU- plats som är villiga att ta emot elever. Företagarna upplever 
att eleverna kan för lite och är därför försiktiga med att ta in första- och andra års 
elever, vilket många gånger leder till att företaget bestämmer vad eleven får göra. 
Skolans kursmoment blir inte prioriterade utan företagets arbetsuppgifter blir elevens 
moment oberoende vad kursplanen säger. Syftet är att företaget skall handleda eleven i 
relevanta kursmoment som skolan satt upp för eleven. Det som istället handledaren 
betygssätter är om eleven kommer i tid, är artig eller engagerad vilket inte finns med i 
skolans betygskriterier. Läraren har i uppgift att följa upp eleven under sin APU. Här 
visar det sig vara bristfälligt. Läraren träffar sällan eleven mer än en gång under en 
APU- period. Besöken handlar oftast om hur eleven trivs på sin arbetsplats. Om 
kursmål uppfylls eller inte blir sällan någon diskussionspunkt (SOU 2010:75 s51).  

Vidare granskning visar att kompetenta handledare på arbetsplats är en 
framgångsfaktor för en lyckad APU. Vissa skolor erbjuder handledarutbildning men 
uppslutningen av handledare visar sig vara svag. Handledarna är oftast delaktiga i 
företagets produktion och har svårt att komma ifrån företaget. Företagen jobbar med 
synen att tid är pengar och skolan jobbar mot att bedriva en målstyrd utbildning med 
kvalitet. Här någonstans möts inte parterna och eleven drabbas (SOU 2010:75 s50). 

En annan faktor är att yrkeslärarna inte alltid har kännedom om att APU:n är 
kursstyrd, utan tror det handlar om praktik. Arbetsplatsen får då inte rätt information 
vilket gör att APU:n blir en praktikperiod och eleven är inte medveten om att APU:n 
betygsätts (SOU 2010:75 s48). 
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2.9 Problemområden i lärlingsutbildningen 

Nationella lärlingskommittén arbetar kontinuerligt med att skapa en struktur och 
kvalitet i lärlingsutbildningen. Nedanstående områden redovisar ett antal problem med 
utvecklingsbehov. Följade punkter beskriver problemområdena och förslag på 
utveckling (SUO 2010:75 s37).  

 För att lärlingsutbildningen skall bli likvärdig i hela landet krävs en kvalitetssäkring. 
Metoden för en lyckad kvalitetssäkring är att trepartssamtal äger rum mellan 
handledare, elev och lärare. Samtalen bör baseras på uppdaterade och detaljerade 
utbildningsplaner. 

 Eleven bör utföra sin utbildning på flera olika arbetsplatser för att få en bredd och 
kvalitet i utbildningen. 

 Lokala programråden har en oklar struktur. Oftast blir dessa möten en 
diskussionsklubb där ingen har mandat eller fullmakt för vidare beslut. En 
uppstramning av de olika aktörernas mandat bör införas. Få tydligare riktlinjer för det 
fortsatta arbetet. 

 Yrkeslärarna ställs inför problem när de har två uppdrag. Dels utbildar yrkesläraren 
elever på skolan för att också följa upp lärlingarna på arbetsplatsen. Det har visat sig 
bättre att dela på dessa uppgifter, att helt enkelt låta en lärlingssamordnare följa upp 
eleverna på arbetsplatsen och låta en yrkeslärare sköta undervisningen på skolan.  

 Arbetsgivarna upplever att lärlingarna behöver en introduktionsperiod på skolan för 
att få en yrkes- och allmänteoretisk grund innan de kommer ut på arbetsplatserna. Idag 
skickas de oftast ut direkt, utan några förkunskaper eller social förberedelse. Eleverna 
är inte vana vid de krav och det yrkesspråk som krävs för att få en arbetsplats. Det är 
ett stort steg att slitas ut från skolvärlden och in på en arbetsplats utan att vara 
förberedd, en ”praktikchock” kan upplevas hos eleven.  

 Handledaren besitter ett stort ansvar gällande kvaliteten på utbildningen. De lokala 
programråden bör garantera att alla arbetsplatser har kompetenta handledare. De 
nationella programråden bör ta fram färdiga handledarutbildningspaket till de olika 
yrkesområdenas specifika handledare. 

 Lärlingsutbildningen får ett statsbidrag på 25 000 kronor per elev och läsår plus den 
ordinarie elevpengen. Eleverna hamnar oftast ute på ett företag tre dagar i veckan. 
Detta ser vissa skolor som en besparing. Skolan kan minska på yrkeslärare och skolans 
intäkter blir högre. Detta mönster är en oroande faktor. Lärlingsutbildningen skall inte 
upplevas som en ”billigare” utbildningsform. Skolan är i högsta grad ansvarig för att 
utbildningen håller kvalitén. Det krävs stora resurser som arbetstid och kompetens för 
att kvalitetssäkra lärlingsutbildningen (SUO 2010:75 s38-40). Från och med den första 
januari 2011 har regering bestämt att 10 000 kr går till skolan och resterande 15 000 
skall vid behov gå till företagen. Används inte företagarnas pengar så blir det ingen 
utbetalning (SUO 2010:75 s176).  
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2.10 Gy 2011 med gymnasial lärlingsutbildning 

En ny gymnasiereform träder i kraft höstterminen 2011, vilket gör att 
gymnasieutbildningen kommer att förändras. De tidigare 16 yrkesförberedande 
programmen kommer att bantas ner till 12 stycken yrkesprogram. Lärlingsutbildning 
kommer att bli ett möjligt alternativ till yrkesutbildningen. De tidigare 
försöksverksamheterna med lärlingsutbildning kommer nu bli ett underlag för en 
godkänd och accepterad utbildningsform. Eleven får sin yrkesexamen genom antingen 
en lärlingsutbildning eller en skolförlagd yrkesutbildning. Båda varianterna är två olika 
alternativ till yrkesexamen. Utbildningen går från att vara yrkesförberedande till att bli 
en yrkesexamen.” Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för yrkeslivet och 
utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt 
påbörja en yrkesbana efter utbildningen” (http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/17095) 
(11-02-08).  

Inför lärlingsutbildningens start i GY 2011 har 125 skolhuvudmän ansökt om att 
bedriva lärlingsutbildning, av vilka 22 är fristående huvudmän och 2 landstingsägda 
och resten kommunala huvudmän. Totalt har 274 skolor ansökt om 7755 elevplatser. 
Skolverket kan endast tilldela 6000 platser. För de skolhuvudmän som för sin 
organisation ansökt om flera än 23 platser, har Skolverket reducerat antalet platser för 
att ge plats åt de mindre skolorna (http://www.skolverket.se/sb/d/1987/a/18926). 

Gymnasiala lärlingsutbildningen är tänkt att genomföras på en eller flera arbetsplatser 
under minst 50 procent av den totala gymnasieutbildningen. 2500 poäng omfattar 
gymnasieskolans tre år, vilket gör att minst 1250 poäng blir arbetsförlagd utbildning 
för en lärlingsutbildning (SUO 2010:75 s67). Ett annat sätt att se det är att minst 52 
veckor av karaktärsämnesundervisningen skall ske av handledare på en arbetsplats 
vilket gör att max 15 veckors skolförlagd karaktärsämnesundervisningen äger rum, till 
skillnad från APU där endast 15 veckors utbildning sker på företag (SUO 2009:85 
s39).  

Under en huvudmannakonferens den 19-24 augusti 2009 spaltar skolverket upp 
yrkesprogrammens mål som lärlingsutbildningen skall uppnå. 

• ”En alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen 

• Kan börja som lärling första, andra eller tredje året 

• I huvudsak vara förlagd till en eller flera arbetsplatser 

• Samma behörighetsregler och examensmål som skolförlagd yrkesutbildning 

• Möjligheten att kombinera anställning och studier ska utredas vidare” 

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/70/85/Huvudmannakonferens19-
24aug202009.pdf) (10-11-08) 

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/17095
http://www.skolverket.se/sb/d/1987/a/18926
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/70/85/Huvudmannakonferens19-24aug202009.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/70/85/Huvudmannakonferens19-24aug202009.pdf
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2.11 Lokala programråd 

Aktiva programråd är en lokal samverkan för informationsutbyte mellan skola och 
arbetsliv.  Programråd består av representanter från branschorganisation, skolledare, 
yrkeslärare, elever, studie- och yrkesvägledare. De spörsmål som programråden bör 
diskutera varierar utifrån lokala utgångspunkter, men några vanliga frågor som 
behandlas är följande: 

 

 Skolans kontakter med arbetslivet  

 Skolans utrustning  

 Lärarnas fortbildning  

 Undervisningens anpassning till nya arbetsmetoder  

 Utbildningens kvalitet och inriktning  

 Rekrytering av elever till programmet  

 Företagens medverkan i grundskolans yrkesorientering  

 Lokal anpassning av utbildningen  

 APU-handledarna och deras utbildning  

 Anskaffning och val av lämpliga APU -platser  

(http://www.skolverket.se/sb/d/2312/a/12878) 

Kommunikationen med skolan är väsentlig genom handledarutbildning och samtal 
med yrkesläraren får företaget veta hur skolan arbetar med t.ex. integration mellan 
ämnen, samarbete med näringsliv etc. Företaget måste få information från skolan så att 
handledaren kan lägga upp och planera lärlingens roll i företagets verksamhet.  
Lämpligt är att med läraren gå igenom vilka kunskaper lärlingen redan har innan 
praktikperioden börjar. Skolan måste följa läroplanerna och de gäller även företagarna 
(http://www.skolverket.se/sb/d/2312/a/12878). 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2312/a/12878
http://www.skolverket.se/sb/d/2312/a/12878
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3. Syfte och frågeställningar  

 

Statens offentliga utredningar (SOU) tar upp problem i försöksverksamheten med den 
svenska lärlingsutbildningen.  Historiken visar på att lärlingsutbildningen i Sverige har 
haft och har svårigheter. Åtskilliga försök har gjorts för att få igång en bra och 
fungerande lärlingsutbildning. Internationellt sett visar det sig fungera i vissa länder 
och Tyskland är ett sådant exempel. Problemområdena är flera och mitt syfte är att ta 
reda på hur lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet upplever utbildningsformen. 
Syftet med föreliggande uppsats är att se om lärare och handledare kan ge uttryck för 
hur lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet fungerar på lokal nivå. Resultatet av 
min uppsats kommer att jämföras med de studier som nämnts i bakgrunden. Efter 
avslutad undersökning kan ett helhetsintryck på utbildningsformens kvalitet fastställas. 
Inför den nya gymnasiereformen GY 2011 kommer lärlingsutbildningen vara en 
alternativ väg till en yrkesexamen. Lokala kommunala skolor och friskolor har 
ambitioner på att bedriva lärlingsutbildning med Fordonsprogrammet. Detta arbete 
kan bli ett underlag för kommande aktörer inom lärlingsutbildningen om hur den 
lokala lärlingsutbildningen fungerar. 

En tematisering gör jag i kommande resultatdel av problemområden vilket 
framkommit under litteraturundersökningarna i bakgrunden som bottnar i statens 
offentliga utredningar (SOU). Teman är betyg och dokumentation, handledarrollen, 
handledarutbildning, kommunikation, utbud av praktikplatser, lärarnas 
arbetsbelastning, lokala programråd, elevernas tid på företag, fördelar och nackdelar, 
ekonomi och fortsatt arbete. Genom att försöka få information om kommande teman 
så finns ett underlag för diskussion om följande tre frågeställningar:  

 

 Hur ser arbetet med lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet ut på lokal nivå i 
Västsverige?   

 Hur samarbetar lärare och handledare för att ge eleven en kvalitetssäkrad och rättvis 
bedömning? 

 Hur kan en framtida lärlingsutbildning för Fordonsprogrammet se ut? 

3.1 Avgränsningar 

För att arbetets storlek inte skall äventyras så har endast lärlingsutbildningen för 
Fordonsprogrammet lokalt undersökts. Fem intervjuer är en rimlig dimension på 
undersökningen. Det finns endast två lärare som är verksamma för 
Fordonsprogrammet i den lokala skolan vilket gör att de är självklara informanter. 
Resterande tre informanter är handledare på tre olika lokala bilverkstäder . Där fanns 
fler handledare men jag plockade ut dessa från en lista, vilket gör valet helt 
slumpmässigt. Det hade gått att intervjua fler handledare eller göra en 
enkätundersökning, vilket hade gjort arbetets empiristiska undersökning bredare. Mitt 
val blev ändå att intervjua tre handledare för att kunna ställa följdfrågor om oklarheter 
uppstod. Antalet intervjuer känns helt passande för detta arbete, fler hade gjort arbetet 
alltför stort i detta sammanhang.  
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4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Det finns i huvudsak två undersökningsmetoder att välja mellan: den kvantitativa och 
den kvalitativa. De är olika verktyg vid sökandet efter kunskap och de två metodernas 
användbarhet är beroende av de forskningsfrågor som ställs (Kvale 1997). Ordet 
kvalitativ har sitt ursprung i latinets ”qualitas” som betyder beskaffenhet, egenskap och 
sort (Åsberg, 2000 s64). 

Den kvantitativa metoden används främst när resultatet går att mäta och kan 
presenteras i siffror och enkätstudier är ett exempel på en sådan metod. För mitt 
forskningsområde var valet av en kvalitativ metod den bästa. En kvalitativ metod är 
enligt Jan Trost att föredra när man vill ”försöka förstå människors sätt att resonera 
eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster (Trost 
s15)”. En kvalitativ metod är att föredra när man är intresserad av ”att förstå eller att 
hitta mönster (Trost s16)”.  Jag har valt intervjun som en kvalitativ metod. Intervjun 
handlar enligt Trost om att få en förståelse för hur den intervjuade utifrån sina 
värderingar och erfarenheter reflekterar och upplever situationer (Trost,1997 s24).  

Johansson & Svedner nämner två typer av intervjuer; den strukturerade och den 
kvalitativa. Det som kännetecknar den kvalitativa intervjun är att den har utvalda 
teman med frågor som skiftar vid varje tillfälle. Vid en strukturerad intervju är å andra 
sidan frågorna bestämda och används vid alla intervjutillfällen. (Johansson & Svedner 
2001 s24) Trost presenterar däremot den strukturerade intervjun på två olika sätt. Den 
ena typen utmärks av fasta svarsalternativ i en blankett och den ger inte den 
intervjuade möjlighet att själv formulera svaren. Den andra typen, och den metod jag 
har valt för min rapport, kännetecknas av att frågorna är strukturerade och 
intervjuaren har en tanke om vad han eller hon vill ha svar på. Alla frågor kretsar kring 
ett ämne och det är endast detta ämne som diskuteras (Trost,1997s20).  

Mina intervjufrågor handlar om hur lärare och handledare upplever 
lärlingsutbildningen. Intervjufrågorna finns i två olika varianter. I den ena 
uppsättningen riktar sig frågorna till lärare och i den andra uppsättningen riktar sig 
frågorna till handledare. Skillnaderna är inte stora men nödvändiga i mitt tycke. 
Intervjufrågorna ligger som bilaga i slutet av rapporten. 

4.2 Urval 

Tre aktiva parter i lärlingsutbildning är eleverna, företagarna och lärarna. Dessa tre 
parter är intressanta informanter, för att får svar på frågeställningarna.  Eleverna är på 
ett sätt centrum i lärlingsutbildningen men på ett annat vis inte. Eleverna är resultatet 
av en utbildning. Senaste försöksverksamheten som började hösten 2008 genererar 
första kullen med avgångsklasser till sommaren 2011. Underlag för färdigutbildade 
elever finns inte än. Eleverna är inte lika insatta i problematiken med att bedriva en 
lärlingsutbildning. De fokuserar inte på att förbättra utbildningen, utan är mottagare i 
en undervisningsform.  Eleven har ingen skyldighet att förbättra eller utvärdera 
utbildningen. De kan däremot ha åsikter om utbildningens upplägg. Resultatet av att 



13 

Matthew Winstanley 

 

intervjua elever kan bli tvetydigt. En annan aspekt är tiden då intervjuer är 
tidskrävande och jag har inte tidsutrymme för allt för många intervjuer. Av dessa 
anledningar har jag valt att intervjua lärare och handledare. De kan ge bäst bild av hur 
situationen ser ut idag. 

Urvalet av respondenter har skett genom att på lokal nivå undersöka vilka skolor som 
arbetar under försöksverksamheten med lärlingsutbildningen för Fordonsprogrammet. 
Det visade sig vara en friskola i en kommun på 100000 invånare. Skolan har ca 200 
elever och totalt ca 25 lärare. Denna friskola ägas av en av sveriges största aktör inom 
lärlingsutbildningen, vilket ger förhoppningar om att skolan är strukturerad och väl 
organiserad. Telefonsamtal till berörda lärare för Fordonsprogrammet resulterade i att 
två stycken lärare var villiga i att ställa upp i att bli intervjuade.  

Båda lärarna har varit verksamma lärare sedan 2006 och 2007. Den ena läraren har 
tidigare arbetat på en skolförlagd yrkesskola medans den andre endast arbetet med 
lärlingsutbildning. Samtliga lärare har även tidigare erfarenheter som bilmekaniker och 
båda är nu yrkeslärare för gymnasieelever i en friskola med lärlingsutbildning. 
Intervjuerna tog plats på skolan där jag arbetar, detta var ett önskemål från båda 
lärarna. De ville gärna se hur vi hade det på vår skolförlagda fordonsutbildning. Jag 
bokade in intervjuerna med ca två veckor emellan informanterna för det passade dem 
bäst. Båda informanterna fick sin intervju i ett tomt klassrum där vi var ostörda för att 
efteråt ta en rundtur på skolan. 

Friskolan har samarbete med ett antal företag i regionen. Jag fick ta del av listan med 
samarbetspartners och ringde upp tre av dem. Jag presenterade avsikten med mitt 
arbete och alla handledare var villiga i att delta i intervjuer i mån av tid. Till sist 
lyckades jag boka tid med var och en. Intervjuerna tog plats på informanternas 
arbetsplatser. Ett störande moment var dock några ”viktiga” telefonsamtal till 
informanten som uppkom under intervjuerna, det var visserligen mest störande för 
mig och jag tror inte att informanten blev lidandes av detta. 

 Vid intervjutillfällena uppmärksammade jag något intressant och det var att samtliga 
handledare var kundmottagare. De satt i en ren och fin reception välekiperade med 
ihållande telefonsamtal och kunder som väntade på sin tur. Arbetsbelastningen såg ut 
att vara hög. Eleverna syntes aldrig till då de befann sig i verkstaden. 

Två lärares och tre handledares åsikter, skall bli underlag för denna undersökning. 
Arbetet skall resultera i en sammanfattande bild av hur lärlingsutbildningen med 
Fordonsprogrammet fungerar på en lokal nivå i Västsverige. 

Både lärare och handledare har fått information om sekretess. I frågan om deras namn 
kan vara med i detta arbete svara tre av fem informanter att det var OK, men två ville 
inte ha med sina namn. För att vara konsekvent bestämde jag mig för att inte använda 
någon av informanternas namn och istället nämna lärare och landledare med olika 
nummer. Samtliga intervjuer spelades in på kassettband och blev senare 
transkriberade.  
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5. Resultat 

Nedan följer resultatet av min studie. Som jag nämnde under rubriken metod kommer 
informanternas namn ej att framgå på grund av integriteten och jag kommer således att 
kalla informanter följande; L1, L2 (L= lärare) och H1, H2, H3 (H= handledare). Tio 
olika teman har tagits fram så att läsaren skall få en tydligare bild av innehållet i 
intervjumaterialet.  

5.1 Bedömning och dokumentation 

Ett problem ligger i hur eleven skall bedömas under sin APU. Det handlar inte om en 
praktik utan snarare utbildning på företaget med skolans kurser och mål som 
betygsunderlag. Skolinspektionen har gjort en granskning på hur bedömningen av 
eleven fungerar under APU- perioden. Granskningen visar att skolorna misslyckas 
med att sätta upp en kursplanestyrd APU. Problemet ligger många gånger i att i största 
allmänhet hitta en APU plats som är villiga att ta emot elever. Läraren har i uppgift att 
följa upp eleven under sin APU. Här visar det sig vara bristfälligt. Läraren träffar sällan 
eleven mer än en gång under en APU period. Besöken handlar oftast om hur eleven 
trivs på sin arbetsplats. Om kursmål uppfylls eller inte blir sällan någon 
diskussionspunkt (SOU 2010:75 s51).  

L2 förklarar hur han går till väga för att bedöma sina elever under lärlingsutbildningen:  

”Läraren sätter betygen. Vi förklarar betygskriterierna för handledaren. Vi snackar och visar ’med 
hjälp =G’, ’med viss hjälp =VG’ och ’helt själv =MVG’. Vi kan inte gå för djupt in i 
betygskriterierna med handledarna för då sparkar de bakut. Vi har inga bedömningsmatriser utan 
pratar med handledaren och bildar tillsammans ett betyg. Betygen sätts med en muntlig 
kommunikation mellan handledare och mentor. Mentorn gör noteringar om vad handledaren har sagt. 
Vi vill att eleverna skall få ta del av så mycket som möjligt när de gör sin praktik” (L2).  

Dokumentationen i bedömningsprocessen går till enligt följande påstår L2: 

”Eleven skriver för varje vecka vad han gjort. Vilka dagar han varit på sin praktikplats och 
arbetena han utfört på sin praktikplats. Kvalitén på sina arbeten dokumenterar inte eleven utan det 
får läraren och handledaren samtala om. Det kräver mer dokumentation i lärlingsutbildningen än 
vad skolförlagt kräver. Företagarna vill att eleverna skall komma upp i tempo på de olika 
arbetsmomenten, dessa krav finns inte i skolförlagda utbildningar, men branschen tycker det är 
viktigt för anställningsbarheten”(L2). 

”Jag som mentor får hålla koll så att de får göra alla momenten. Jag skulle dock vilja ha detta mer 
organiserat mellan handledaren och mig. Handledare är kanske inte så pedagogisk utan det kan bli 
lite slentrian med de olika momenten. Jag skulle vilja att det var mera styrt och tydligt så att varje 
moment gick att bocka av. Skolan kan inte tvinga företagen till att utbilda i alla målen, det måste 
passa in i deras verksamhet också, det blir en balansgång med momenten”(L2). 

L1 beskriver dokumentations- och bedömningsprocessen. Han är öppen med att det 
finns problem och beskriver vad bristfällig dokumentering leder till. Han menar på att 
krav finns på elev, lärare och handledare. Framför allt är det viktigt att eleven 
dokumenterar varje veckas arbeten, detta gynnar svenska kunskaperna. Eleven skall 
lämna in ett papper varje vecka där det utförligt står vad han har gjort under veckan. 
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Läraren kan sedan följa elevens arbetsmoment gentemot kriterierna för elevens olika 
kursmål. Samtidigt har läraren kontroll på elevens närvaro genom att handledaren har 
skrivit under att uppgifterna stämmer. Det är endast eleven som dokumenterar och 
handledaren skriver bara på, är det ett kvalitetssäkrat system frågar sig L1. Läraren 
sätter till sist betyget i berört kursmoment efter att elevens dokumentation visar på att 
kursens mål uppfyllts. Bedömningen av elevens betyg sker muntligt mellan handledare 
och lärare (L1). 

Handledarna förklarar bedömnings- och dokumentationsprocessen på ett enkelt sätt. 
Det verkar vara ett papper som ”bara ska signeras”. Någon kontroll eller diskussion 
om vad där egentligen står verkar inte vara intressant från handledarens sida. 

”Eleven skriver ner alla jobb som han utfört under veckan, så skriver jag sedan på, han tar sedan 
med papprena till sin lärare. Så här gjorde vi under de två första åren. Nu när han går i 3:an så 
skriver jag inte på några papper längre” (H1). 

”Eleven skriver ner sina jobb under veckan som jag sedan attesterar. Jag har ingen information om 
kurser eller betyg, det får läraren sköta. Jag låter eleven följa vårt flöde utav jobb i verkstaden. Om de 
inte kan så får jag förklara hur man gör. Vi har över 70 st bilar och ett antal motorcyklar vilken är 
lite annorlunda jämfört med en vanlig verkstad” (H2). 

”Eleven skriver vad han gjort under veckan, sedan skriver jag under. Jag har ingen koll på kurser i 
skolan. Det är synd, för jag vet inte hur långt jag kan ”pusha ”eleven. Hade jag vetat att han läst en 
del elektronik så hade jag kunnat använda han mer i sådana arbeten. Nu vet jag inte riktigt vad 
han klarar”(H3). 

 

 

5.2  Handledarutbildning 

Lärarna förklarar möjligheterna till handledarutbildning och problematiken runt den: 

”Vi erbjuder /uppmanar till en handledarutbildning på Karlstads universitet på 7,5 hp.  Har 
funnits i koncernen 3-4 år. Vi har dock bjudit in branschen till lokala handledarutbildningar på vår 
skola. Uppslutningen är tyvärr väldigt dålig. Branschen är en slimmad organisation och det upplevs 
som att de inte har tid. Vi provade så kallade frukostmöten för handledare under första året. Vi bjöd 
in 40 företag och då kom 8 st, som sagt vi har bjudit in, bjudit in, men knappt några kommer. Inga 
handledare i fordonsbranschen har gått handledarutbildningen i Karlstad”(L1). 

”Det finns inga lokala handledarutbildningar. Där finns någon större handledarutbildning uppåt 
landet, men inga här ifrån har gått den. Företagarna är ganska vana vid att ta emot elever idag. Men 
visst kan man höja handledarna till en högre nivå”(L2).  

Handledarutbildning verkar vara helt ointressant för företagen. Finns där ingen 
handlingsplan för att öka företagarnas intresse för pedagogisk kvalité? 
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5.3 Kommunikation 

För att lärlingsutbildningen skall bli likvärdig i hela landet menar SOU att det krävs en 
kvalitetssäkring. Metoden för en lyckad kvalitetssäkring är att trepartssamtal äger rum 
mellan handledare, elev och lärare. Samtalen bör baseras på uppdaterade och 
detaljerade utbildningsplaner (SUO 2010:75 s38-40). Hur upplever handledarna 
kommunikationen med lärarna? Kvalitén på kommunikationen verkar variera enligt 
handledarna.   

”I början hörde läraren av sig någon gång i månaden. Men nu hör jag sällan av honom. Det funkar 
bra med Viktor, han sköter sig, så jag har inget större behov att prata med läraren”(H1). 

”Läraren kommer hit eller ringer med jämna mellanrum, för att stämma av hur det fungerar”(H2). 

”Har mycket dålig kontakt med läraren. De har bytt lärare 1 gång och vet knappt vem den nya är. 
På ett år har jag fått 2 besök av handledaren. Det är en brist från deras sida, helt klart”(H3). 

Här beskriver lärarna kommunikationen och hur den avtar efter att eleven kommit in i 
företaget: 

”Vid kontakt med företag så pratar vi med chefen för företaget och han utser en handledare till oss.  
Eleven knyts till just den handledaren. Enligt vårt APU –avtal skall läraren ha kontakt med 
handledaren minst var 10e APU dag. Fast i början oftast tätare kontakt för att se så att allt 
funkar. Om allt funkar så minskas kommunikationen för att inte störa i produktionen. Till sist 
kanske det blir mer mejl och telefonsamtal till handledare”(L1). 

”Man åker ut o gör besök med jämna mellanrum. Både adresserat o oadresserade besök.  Ringer 
ibland direkt till handledaren för att få info om hur eleven fungerar. Även trepartssamtal råder där 
man kanske tar upp olika moment som skolan önskar att eleven gör. Risken är speciellt i början att 
de bara får enkla monotona arbetsuppgifter, här får man via dialog trycka på handledaren så att 
eleven får prova på nya arbetsuppgifter så att eleven utvecklas”(L2). 

 

5.4 Utbud av praktikplatser 

Lärarna förklarar utbudet av deras programs lärlingsplatser: 

”Mitt program (fordon mekaniker) mötte en negativ bransch. Alltså de två stora företagen i stan var 
negativa till lärlingsutbildning. Det löste vi genom att involvera mindre bilverkstäder istället. Det blir 
dock svårare och svårare genom att andra friskolor konkurrerar med oss. Lättare för eleven att bli 
sedd på ett litet företag. Vill eleven till en större verkstad så försöker vi lösa det. Tror eleven får mer 
moment på en mindre verkstad. Vi har jobbat mycket med branschen. Där finns ett lokalt motstånd 
till att utöva lärlingsutbildning. Vi har lyckats ändra på flera företags syn på 
utbildningsformen”(L1).   

”Vi har ett avtal med mekonomens verkstäder. Så det råder i nuläget ingen brist på praktikplatser.  
Vi använder mekonomens material i skolan. Dessa verkstäder brukar vara i storleksordningen 3-5 
man, men det finns även lite större verkstäder. Det funkar oftast bäst i mindre verkstäder”(L2). 
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5.5 Lärarnas arbetsbelastning 

Yrkeslärarna ställs inför problem när de har två uppdrag. Dels utbildar yrkesläraren 
elever på skolan för att också följa upp lärlingarna på arbetsplatsen. Det har visat sig 
bättre att dela på dessa uppgifter, helt enkelt låta en lärlingssamordnare följa upp 
eleverna på arbetsplatsen och låta en yrkeslärare sköta undervisningen på skolan (SUO 
2010:75 s38-40). Lärare två beskriver sin arbetsbelastning: 

”Jag har hand om 1or, 2or, 3or och det är ca 20 st. Jag hinner inte med allt! Jag ska vara ärlig och 
säga att det inte går. Problemet är att jag inte hinner med att hantera dessa elever som inte fungerar 
på företagen. Då kommer eleven in till skolan och då skall jag försöka hinna med att undervisa dessa 
samtidigt.  Just nu fungerar det inte så bra för man kan inte ”dela sig på mitten” för att hinna med. 
Uppföljningen av eleverna på arbetsplatsen blir lidandes”(L2).  

”Vi kommer att köra både skolförlagt och lärlingsutbildning, detta blir att vi måste vara 2 lärare 
vilket förhoppningsvis sänker arbetsbelastningen något.  Vi kommer inte att förändra vår 
kommunikation med handledarna”(L2).  

Vi får verkligen hoppas på att en förändrad arbetsbelastning. Det låter som en ohållbar 
situation för läraren. Hur skall kvalitetskrav kunna uppfyllas under rådande 
omständigheter? 

 

5.6 Lokala programråd 

De lokala programråden är en viktig länk i arbetet med att kvalitetssäkra 
lärlingsutbildningen. Hur upplever lärare och handledare de lokala programråden och 
hur ofta sker dessa möten. 

”Nej, vi har inga lokala programråd”(L2).  

”Vi har möte med branschen 2 gånger per läsår”(L1). 

”Fått erbjudande om att delta på skolans frukostmöten, men bortprioriterat detta för att min 
verksamhet är mycket tidskrävande”(H1). 

”Jag har varit på något informationsmöte för ett tag sedan, de var lite allmän information om hur 
skolan fungerar….tror jag”(H2). 

 ”För länge sedan var jag på några frukostmöten. Det var bra för då fick jag lite insyn i hur skolan 
fungerar. Tror inte att skolan har sådana möten längre. Har i alla fall inte fått någon inbjudan på 
länge”(H3). 

Möten verkar inte vara frekventa om de ens existerar längre. Det är bl.a. mötena som 
skall berika samarbetet mellan de olika parterna. Här har vi en brist i utvecklingsarbetet 
av lärlingsutbildningen. 
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5.7 Hur mycket tid spenderar eleven på företaget? 

Lärarna förklarar deras lokala upplägg på följande vis:  

”Det är en fördel med fordonsprogrammet för att jobben finns året runt, inte så säsongsbetonat som 
andra yrken kan vara. Eleven får under de 10 första veckorna i skolan visa att de kan ta ansvar 
som att komma i tid, sköta sig på både kärnämnena och yrkesämnena. Om detta funkar så går de 
ut på praktik 2 dagar i veckan från V45 fram till jullovet. Kärnämne måndag o tisdag, yrkesämne 
onsdag, praktik torsdag och fredag. Yrkesdagen består av mångt om mycket, t.ex. däck och relevanta 
saker. Det blir 10 dagar på arbetsplatsen fram till jul. Där ska de visa att de vill lära sig, lära 
känna företaget, skapa trivsel och trygghet på praktikplatsen.  Eleven fortsätter på det här sättet 
under hela första läsåret. Till år två får de praktisera 3 dagar i veckan, fortfarande 2 dagar med 
kärnämnen. Till trean får de vara ute i 4 dagar och kärnämne i 1 dag”(L1). 

”Vi ser helst att de är knutna till ett och samma ställe. Men om arbetsplatsen inte kan uppnå alla 
målen så får eleven komma in till skolan för att uppnå målen eller bli omplacerade på ett annat 
företag under en period”(L1).  

”Minst 50 % av tiden. 1.an är de ute 1-2 dagar. 2.an 3 dagar och 3:e året upp till 4 dagar”(L2).  

Skolan ser ut att uppfylla lärlingsutbildningens upplägg med minst 50 % av 
yrkesutbildningen på en arbetsplats. 

5.8 Fördelar och nackdelar med lärlingsutbildning 

Lärare två menar på att det finns ett antal nackdelar med lärlingsutbildningen: 

”Ett problem är att skoltrötta elever tror att det är en enklare/lättare väg att få en yrkesutbildning, 
men det stämmer inte. De måste vara sociala och motiverade till att klara kraven i vuxenvärlden. Är 
de inte studiemotiverade så funkar inte praktiken heller. De vill inte och har ingen drivkraft och tror 
att LU är en lättare väg, men så är det inte. Många gånger får vi tillbaks elever från lärlingsplatsen, 
handledaren vill inte ha eleven för att han/hon sitter bara av tiden. Då kommer eleven in till skolan 
där vi tittar på den individuella studieplanen och gör åtgärdsprogram i kärnämnen och yrkesämnet. 
Funkar inte praktiken så funkar inte resten heller, hög frånvaro, ligger efter i kärnämnen mm. Då 
slutar det med en skolförlagd utbildning med svaga betyg”(L2). 

”Problem kan också finnas med praktiken, för det måste fungera. Transport till och från 
arbetsplatser kan vara svårt ibland. Vissa elever kanske måste gå upp kl 5 för att vara på sin 
arbetsplats kl 7. De har inte bil utan får åka buss o tåg. Detta kan vara problem ibland. Företaget 
vill att eleven håller tiderna, de bryr sig inte var de bor, alla skall sköta sina tider oberoende om de är 
anställda eller praktiserar, vilket är rätt på ett sätt. Vissa praktikplatser utanför fordon kan handla 
om att åka med en service bil, den åker iväg kl 7 oberoende om eleven har kommit eller ej. Ensamt 
arbete kan vara ett problem, vem kontrollerar eleven?”(L2) 

Lärare två tycker att skoltrötta elever inte drar nytta av varken lärlingsutbildningen eller 
den skolförlagda, vilket är intressant. Arbetstiderna verkar vara viktiga enligt 
förtagarna, eleven behandlas som anställd och det kompromissas inte med 
arbetstiderna. Lärare ett lyfter däremot ett antal fördelar med lärlingsutbildningen: 

”Det finns fördelar! För rätt elever är det en genväg rätt ut i arbetslivet. Kan de matcha 
vuxenvärlden, klippa navelsträngen med sina kompisar och fogas in i en verkstad och har intresset. 
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En skoltrött elev som vill komma ut i branschen drar stor fördel av lärlingsutbildningen. Spelar man 
korten rätt så är det en gräddfil in i yrket”(L1). 

”Eleven får tidigt i sin utbildning känna på vad det ställt för krav ute i branschen. Efter de första 10 
veckorna får de komma ut 2 dagar i veckan, för att tidigt få känna på yrket, beslut om att byta 
program kan ske tidigare. Långsiktigt ger det ett underlag för framtida anställning, om de har skött 
sig”(L1). 

”Ett positivt inslag är att eleverna slutar sitta uppe på kvällarna när de påbörjat praktik. Får 
positiv feedback från föräldrarna. De blir tvingade att lägga sig i tid, äta bra frukost för att orka med 
praktiken. Det blir en stor vändning för elevernas naturliga beteenden”(L1). 

Det ser ut att vara ett positivt upplägg för de elever som vill ha en yrkesutbildning och 
även för de som vill prova på. Att tidigt få möjlighet att byta program är något som 
lyfter elevens möjlighet att hitta rätt. Vidare följer handledarnas tankar med vad som är 
positivt i lärlingsutbildningen: 

”I en skolförlagd utbildning faller eleven in i en ”studieatmosfär” och när de väl ska ut och jobba så 
får de många gånger en ”lumpen chock”. Genom lärlingsutbildningen kommer de successivt in i yrket, 
utan några chocker. Här är tid pengar. Jag säger till mina praktikanter att första gången ni gör ett 
nytt jobb så får det ta tid, det skall det göra. Vi vill inte ha några backjobb, för det är en ännu större 
ekonomisk förlust. Men gång nummer 2-3 osv vill vi se att det går fortare. Alla jobb skall göras med 
kvalitet, det är viktigt annars får vi bara tillbaks bilarna”(H1). 

”Tror att det är nyttigt att jobba med fordonen och inte bara ha teori på skolan. Kombinationen är 
bra, tycker jag. Man lär känna eleven mer när de är här så mycket. Synd bara att vi inte kan 
anställa någon. Vi har en tight budjet och ledningen vill inte ha mer än 2 anställda här på 
verkstaden”(H2). 

”Tycker om upplägget med lärlingsutbildningen. Att eleven får vara med i ”verkliga livet” för att 
sedan få de teoretiska grunderna i skolan”(H3). 

Företagen ser utbildningsformen som positiv vilket är en bra utgångspunkt för att 
kunna vidareutveckla lärlingsutbildningen i framtiden. 

5.9 Ekonomi 

Ekonomin kan vara en känslig fråga men här följer lärarnas åsikter om handledarna 
ska ha betalt eller inte och var pengarna tar vägen. Tydliga svar framkom och 
informanterna såg inga problem i denna fråga. 

”Handledaren får inga pengar för att ha eleven. Vi har inte fått indikationer på att företagen vill ha 
det. Vinsten finns redan med att företagarna vaskar fram sina nya alternativa medarbetare. Där 
finns pengar med i bilden, 15.000 kr per läsår som regeringen tagit fram. Dessa pengar är 
öronmärkta för handledarutbildning eller t.ex. att företaget kräver att eleven skall ha företagets 
kläder, eller speciell utrustning som företaget inte vill stå för. Även elevens mat går även dessa pengar 
till, för det kanske får äta dagens rätt för 75kr varje dag, då står skolan för denna kostnad”(L2).  

”Företagarnas vinst ligger i mitt tycke att vi serverar företagarna med elev material. Vi säger till 
företaget att gör vad ni kan. Företagarna ser ofta det som en intern rekrytering”(L2).  
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”Handledaren får inget. Tanken är att eleven skall dra in pengar, vilket gagnar handledaren. 
Företagarna har varit nöjda med att inte ta emot eller fakturera några pengar”(L1). 

”Lärlingspengen har vi använt till att starta upp vår verksamhet. Vi har även använt pengarna till 
internationalisering. Åker till Italien 1 gång om året med eleverna 45 st. Praktiserar i Italien, 
besöker gymnasieskolor. Pengarna skall driva något framåt och inte täck några budgethål”(L1). 

När handledarna får frågan om de önskar ersättning för att handleda elever svarar alla 
hanledarna att de inte vill ha ersättning! H1 menar på att det finns en fara med att 
betala företagarna. Företagen skulle då t.ex. kunna ta in flera elever för att städa och 
måla och då få betalt för dessa tjänster. Meningen är att eleven skall utvecklas och inte 
utnyttjas. Pengar kan få företagarna till att utnyttja situationen till det negativa. Syftet 
skall vara att utbilda elever till en eventuell anställning i framtiden, där 
yrkeskunskaperna skall utvecklas(H1). 

Handledarna vill inte ha någon ersättning av skolan! Detta anser jag är märkligt då 
företag är vinstdrivande och borde se pengar som intressant. Kan det vara så att 
företagen inte vill ha krav på sig i utbildningsprocessen, vilket en ekonomisk ersättning 
faktiskt gör. Nu har de inget ansvar för kvalitet och bedömning. De kanske vill att det 
skall vara så här? 

5.10 Hur ser ett fortsatt arbete ut? 

Lärlingsutbildningen är i fokus igen. Regeringen har under de sista 30 åren gjort flera 
försök till att få igång en bra lärlingsutbildning utan några bra utfall. Trots detta 
fortsätter de politiska försöken(Olofsson & Schånberg 2000 s28). Handledarna har 
följande åsikter om att fortsätta med lärlingar: 

”Ja vill fortsätta att ha lärlingar!”(H1) 

”Jag har haft en elev från en lärlingsutbildning. Han var här i 5 dagar i veckan under 6 månader. 
Vi har ett krav att eleven måste ha körkort för att praktisera här. Därför är utbudet av elever lite 
svagare för de får ju inte körkort förens i slutet av utbildningen. Ja, det är kul. Än så länge har jag 
bara haft bra elever som är villiga att arbeta. Däremot om jag fick en elev som inte sköter sig så vill 
jag inte han honom”(H2). 

”Ja det kan jag tänka mig, men har problem med min nuvarande praktikant. Det började bra men 
nu är närvaron väldigt dålig. Han verkar vilja göra något annat”(H3). 

Handledarna vill ha elever om de sköter sig, annars verkar det inte vara så intressant. 
Vad gör vi med eleverna som inte sköter sig? Handledarna verkar inte vilja leda dessa 
ungdomar. En kortfattad kommentar från en lärare är: 

”Den allmänna bedömningen är att det gått bra, för att det drivs ju fortfarande vidare. Om det inte 
fungerat hade det självdött”(L2). 

Är det en professionell utvärdering? Visst fungerar det, men där finns säkert 
problemområden att arbeta vidare med. 
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6. Diskussion 

Ekonomin är en gåta för mig. Där finns pengar som staten tagit fram för att ersätta 
handledare som tappar inkomst på grund av handledning av elever, 15 000-25 000 
kronor per elev och läsår enligt litteraturen (SOU 2009:85 s98-99). Ingen av 
handledarna/kundmottagarna var intresserade av någon ersättning enligt intervjuerna, 
vilket förvånar mig. Var tar pengarna vägen? Risken finns att pengarna stannar kvar i 
skolan och blir en vinst eller liknande. En artikel i GP avslöjar att, de sista åren har 
aktieutdelningen legat på 10 miljoner per år och den årliga vinstmarginalen ligger på 15 
procent för Baggium AB (http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-
friskolan )(2011-06-26). Jag ställer mig frågan om det är acceptabelt att friskolorna 
tjänar stora pengar, speciellt när det handlar om stadsbidrag som har ett syfte att stärka 
utbildningens kvalitet och kanske inte friskolans aktieutdelning? Patrik Nystedt 
nuvarande VD för Baggium AB hävdar följande”– Om vi håller en hög och bra kvalitet ser 
jag inte att det är något problem med en viss aktieutdelning – men om kvaliteten på utbildningen är 
bristfällig så anser jag det vara svårare att motivera”(http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-
tjanar-miljoner-pa-friskolan) (2011-06-26).  

Vidare kan man fråga sig om det finns någon fungerande kvalitetssäkring? Litteraturen 
har tagit fram ett antal problemområden. Ett område är att kvalitetssäkra utbildningen 
så att utbildningen blir likvärdig i hela landet(SUO 2010:75 s38-40). Här beskriver 
lärarna i min studie att de inte är helt nöjda med bedömningssystemet. Det teoretiska 
upplägget finns med att eleven dokumenterar och handledaren skriver på. En lärare 
säger själv ”är detta vattentätt”? Bedömningsmatriser saknas, handledarna vill inte bli för 
involverade i bedömningssystemet, för då ”sparkar de bakut” enligt lärarna. 
Intervjuerna visar att handledarna inte har tid att delta på programråd och 
handledarutbildningar, för att deras verksamhet tar tid och behöver dra in pengar. 
Litteraturen menar på att handledaren besitter ett stort ansvar för kvaliteten på 
utbildningen. De lokala programråden bör garantera att alla arbetsplatser har 
kompetenta handledare (SUO 2010:75 s38-40).  Min studie visar att lärarna anser att 
bedömningssystemet kan behöva justeras men det finns dock ingen handlingsplan från 
lärarnas sida att ändra på något. En lärare beskriver att om inte lärlingsutbildningen 
hade fungerat, så hade det ”självdött”, och det har den ju inte. Både litteratur och mina 
intervjuer visar att bedömningssystemet inte är kvalitetssäkrat. Det är enligt mig ett 
faktum att bedömningen av eleven ute på en praktikplats inte är kvalitetssäkrad. Vidare 
ser jag att ingen part har visioner om att lösa detta lokala problem. 

 Intervjuerna konstaterar en rädsla från lärarnas sida att sätta för höga krav på 
företagen. Problemet ligger många gånger i att i största allmänhet hitta en APU- plats 
som är villig att ta emot elever. Företagarna upplever att eleverna kan för lite och är 
därför försiktiga med att ta in första- och andraårs elever (SUO 2010:75 s51). En lärare 
upplever ett motstånd från branschens sida när de startade upp utbildningen och hur 
han fick arbeta för att hitta andra mindre företag som var villiga att delta i 
lärlingsutbildningen. Hallandsposten skriver att endast 89 elever av 165 elever har en 
lärlingsplats på Halmstad Praktiska Gymnasium, rektorn instämmer och påstår att det 
är svårt att hitta lärlingsplatser inom vissa program (HP, Tony Balogh 2011-05-16). 
Bristen på lärlingsplatser skapar ett orosmoment i lärlingsutbildningen, vilket gör att 
samarbetet mellan företag och skola borde stärkas. Samarbetet är dock svagt visar 
intervjuerna. 

http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-friskolan%20)(2011-06-26
http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-friskolan%20)(2011-06-26
http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-friskolan)%20(2011-06-26
http://www.gp.se/ekonomi/1.400487-tjanar-miljoner-pa-friskolan)%20(2011-06-26
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 Skolan blir väldigt beroende av företagen för att bedriva lärlingsutbildningen och 
skolan har inte ställt några krav på företagen. Vinnarna blir företagen för de ”utnyttjar” 
arbetskraften och blundar för en rättvis bedömning. Fungerar inte eleven på företaget 
så skickar företaget tillbaka denne till skolan och då är det skolans problem har jag 
förstått enlig intervjuerna. Handledarna struntar ofta i möten och bedömningssystem 
vilket framgår enligt intervjuerna. I Tyskland delar företagen, facket och staten på 
ekonomi och ansvar, medan Sverige kör en statsdirigerad modell där staten tar hand 
om ekonomi och ansvar. I Tyskland får eleven även en lärlingslön (ESS 2006:4 
s22,66). Med största sannolikhet hade samarbetet varit bättre om Sverige använt 
Tysklands modell med ekonomi och ansvarstagande. Här i Sverige vilar allt på skolan 
och det är upp till rektor och lärare att jaga praktikplatser. Hallandsposten styrker 
problematiken med att hitta lärlingsplatser (HP, Tony Balogh 2011-05-16).  

I intervjuerna framkommer att lärlingssystemet ses som positivt från handledarnas 
sida, om eleven sköter sig och en handledare beskrev elevomhändertagandet som en 
form av internrekrytering. Samtidigt ser jag att företaget får en hel del hjälp i 
verkstaden om eleven fungerar vilket genererar en vinst till företaget.  

Samtliga handledare som deltog i intervjuerna var kundmottagare vilket jag upptäckte 
vid intervjutillfällena. Arbetsuppgiften för en kundmottagare är att ta hand om 
kunderna i en reception, svara telefon, mejla, skriva arbetsorder, lämna ut arbetet till 
mekanikern, för att till sist skriva faktura och ta betalt. Ska inte handledaren arbeta vid 
sidan av eleven? Detta förekom nämligen inte på berörda lärlingsplatser. Mekanikerna i 
verkstaden blev handledare utan att egentligen veta om det. Kundmottagaren är 
verkstadens kontaktperson eller spindeln i nätet, där han antagligen får handledarrollen 
eftersom en lärare nämnde att chefen på företaget utser handledaren. Handledarrollen 
kanske borde ligga hos en mekaniker. Här kan mekanikern arbeta vid sidan av eleven 
och pedagogiskt handleda eleven genom dagens arbeten.  Detta är naturligtvis inte så 
intressant för mekanikern eftersom de har ackordsbaserad lön vilket gör intresset för 
tidskrävande handledning, dokumentation och bedömning mycket liten.  

Intervjuerna visar på att skolan har problem att få handledarna till att utbilda sig. Även 
lokala programråd existerar inte enligt den ena läraren. Den andre läraren påstår att de 
”bjudit in, bjudit in” utan att någon handledare kommer på deras lokala möten. Den ena 
lärarens arbetsbelastning var alldeles för hög med kommentarer ”för man kan inte dela sig 
på mitten” för att hinna med. Intervjuerna visade på att två av tre handledare hade dålig 
kontakt med läraren. En elev dokumenterade inte sina arbetsuppgifter längre, hur skall 
han få ett betyg? Litteraturen instämmer med att uppföljning av eleverna är viktigt 
(SOU 2010:75 s51), vilket intervjuerna visar är brisfälligt i berörd organisation. 
Litteraturen påvisar att stadsbidraget på 25 000 kr skall användas för att verksamheten 
skall hålla kvalitén(SOU 2010:75 s38-40). En lärare säger att de åker till Italien en gång 
om året för att besöka och praktisera på andra företag. Det finns dock andra 
internationaliseringspengar utanför stadsbidraget att söka för sådana projekt. 
Intervjuerna visar att stadsbidraget inte användas för att stärka 
trepartskommunikationen på lokal nivå. 

Litteraturen hävdar att lärlingsutbildningen är passande för skoltrötta elever. De ser att 
antalet avhoppande elever från skolförlagda yrkesprogram är höga (SOU 2010:19 s31). 
Enligt intervjuade lärare är lärlingssystemet inget ”slappare” alternativ till en 
yrkesutbildning. Tvärtom, här krävs social kompetens och motivation för att klara 
vuxenvärlden och det är absolut ingen enklare väg till en yrkesutbildning tycker 
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lärarna. De fall där eleven sitter av sin tid på praktikpassen resulterar oftast i att eleven 
väljer om till en skolförlagd utbildning säger ena läraren.  

Lärarna beskriver att de utbildar eleverna i skolan till en början så att de har en del 
förkunskaper innan de hamnar på en arbetsplats. Litteraturen beskriver att företagarna 
är positiva till denna form av utbildningsupplägg. Problem kan annars uppstå med 
”praktikchock” vilket resulterar i att eleven hoppar av (SOU 2010:75 s30-40). Däremot 
vill lärarna helst att eleven stannar på samma arbetsplats under hela utbildningen. 
Litteraturen är skeptisk till detta upplägg, moment kan missas och eleven får en 
smalare utbildning (SOU 2010:75 s38-40). Lärarna ser det som bekvämt om eleven 
stannar kvar på samma arbetsplats. Intervjuerna visar på att lärarna har en hög 
arbetsbelastning. Mina intervjuer visar på att lärarna är tacksamma om en praktikplats 
funkar och låter praktiken fortsätta även om inte alla arbetsmoment blir uppfyllda, för 
att lärarens arbetsbelastning inte tillåter mer uppföljning. En lärare sade rakt ut att 
uppföljning av eleverna blir lidande och just nu fungerar det inte så bra. 

6.1  Slutsats 

Problem finns med den lokala lärlingsutbildningen med Fordonsprogrammet enligt 
intervjuerna. Problemen upplevs inte att vara för stora, för att låta arbetet fortskrida. 
Lärarna visar sig vara ambitiösa och vill att lärlingsutbildningen skall fungera visar 
intervjuerna. Lärarna visar i intervjuerna att ett bedömningssystem finns men att 
kommunikationen mellan lärare och handledare brister vilket även litteraturen tar 
upp(SOU 2010:75 s38-40). Eleverna skriver och dokumenterar själva vilket inte alltid 
kan ses som ”vattentätt” enlig ena läraren. Jag vill med stöd i mitt material hävda att 
ett nytt upplägg där kundmottagaren ersätts av mekanikern för bedömning av eleven. 
Det nya upplägget skulle säkert höja utbildningens kvalité. Företagarna är positiva till 
lärlingsutbildningen enligt litteratur (SOU 2010:75 s38-40) och intervjuer. 
Grundproblemet ligger i att kvalitetssäkra utbildningen. Intervjuer och litteratur styrker 
också att företagarna inte bryr sig om någon kvalitetssäkring, de vill egentligen bara 
rekrytera eget folk eller dra nytta av gratis arbetskraft vilket de också gör. Företagen 
värderar enligt litteraturen socialkompetens, ansvar, handlag mm mer än skolans 
betygssystem (SOU 2010:75 s51). Skolan med lärare är styrda till kursmål med 
betygssättning. Intervjuerna ger indikationer på att lärarna är försiktiga med att sätta 
krav på företagen när det kommer till kvalitetssäkring. Anledningarna till detta visas i 
intervjuerna med lärarnas höga arbetsbelastning, brist på lärlingsplatser och ett svagt 
intresse för möten och styrdokument från företagarnas sida. Jag ser gärna att ansvaret 
delas upp mer mellan handledare och lärare, vilket kan generera i ett bättre samarbete. 
Litteraturen tar upp lärlingsutbildningen i bl.a. Tyskland och Danmark. Här tar 
företagarna, fackföreningar och branschorganisationer mycket ansvar (ESS 2006:4 s20) 
vilket saknas här i den lokala lärlingsverksamheten.  

Genom att använda statsbidraget som litteraturen tar upp (SOU 2010:75 s38-40) kan 
jag föreslå mekanikerna som handledare istället för kundmottagarna, för att generera 
en mer kvalitetssäkrad lärlingsutbildning. Jag vill belysa mina egna tankar om hur en 
omstrukturering skulle kunna höja kommunikation och kvalitet lärlingsutbildningen 
med följande förslag: 

Strukturera om verksamheten och låt mekanikerna ta på sig handledarrollen. 
Handledare skall få x antal timmar med ekonomisk ersättning från stadsbidraget per 
vecka för att handleda elever. Skicka iväg mekanikerna på handledarutbildning vilket 
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skolan erbjuder, låt även mekaniken vara med på de lokala programråden. Locka med 
pengar och låt mekanikern få en skälig ersättning för denna insats. Om mekanikern får 
betalt för att vidareutbilda sig och hantera elever så kommer kvalitén på utbildningen 
att höjas vill jag hävda. Mekanikern står närmst eleven under dagarna och har bäst 
förutsättningar för att instruera och följa upp eleven, vilket han ska ha betalt för! Låt 
hellre stadsbidraget hamna där eleven behöver det, alltså i utbildningssituationen på 
företaget, för att istället som idag kanske landa som en aktievinst i skolkoncernen. 

En aspekt som jag hade tyckt vara intressant att undersöka vidare utifrån denna studie 
är den tredje parten i trepartssamtalet, alltså eleven. Denna studie bygger på vad 
handledare samt lärare anser men för att få ytterligare en vinkling hade intervjuer med 
elever varit intressant. Första kullen elever går ut våren 2011 vilket är ett fantastiskt 
färskt material att använda sig av. Det hade säkert fångat fler aspekter vilket jag inte 
fått fram i denna studie.  

Jag anser att den ekonomiska aspekten i lärlingsutbildningen har blivit ett känsligt 
ämne. Statsbidrag går till de skolor som vill bedriva lärlingsutbildningen samt den 
elevpeng som följer eleven. Min studie visar att handledarna inte vill ta del av detta 
ekonomiska stöd men då undrar jag var dessa pengar tar vägen?  Det hade varit 
mycket intressant att dyka ner i skolans budget och se hur ekonomin verkligen ser ut. 
Läcker det pengar någonstans? Hur stor är den lokala skolans vinst? Varför ser 
ekonomin ut så här? Vi har ju redan fått indikationer på att Baggium AB är rejält 
vinstdrivande och att utbildningens kvalitet inte alltid finns. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – lärare                                                         

1. Hur tycker du försöksverksamheten att lärlingsutbildningen har fungerat? 

 

2. Vilka är fördelarna med en lärlingsutbildning jämfört med en traditionell 

skolförlagd yrkesutbildning? 

- Finns där några problemområden med en skolförlagd utbildning? 

 

3. Vilka är nackdelarna med en lärlingsutbildning jämfört med en traditionell 

skolförlagd yrkesutbildning? 

- Finns där några problemområden i lärlingsutbildningen? 

 

4. Hur är utbudet av praktikplatser? 

- Bristvara eller överflöd?  

 

5. Hur ser kontakterna med handledarna ute på praktikplatserna ut?  

- Vem kontaktar vem? 

- Hur och hur ofta? 

- I vilka sammanhang?  

- Kommunikation elev-handledare-lärare?)  

 

6. Hur mycket tid spenderar eleverna på en arbetsplats?   

- Är det lika under alla 3 åren? 

- Får de några förkunskaper innan första praktiken? 

- Hur och vem bestämmer upplägget? 

- Hur upplever eleverna praktikpassen? 

 

7. Får eleverna rotera mellan olika arbetsplatser? 

 

8. Hur ser er handledarutbildning ut? 

- Hur ofta? 

- Vad ligger fokus på under en handledarutbildning? 
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       9.  Hur sätts betygen, på elevernas kursmoment då de är ute på APU? 

        -   Hur ser bedömningsprocessen av eleven ut? 

-   Vem ansvarar för den? 

-   Dokumentation?  

        -   Handledarens roll 

-   Lärarens roll? 

 

10. Beskriv skolans relation med handledarna? 

- Litar ni på handledarens bedömning? 

- Är alla handledare införstådda med kursernas mål? 

- Dokumenterar handledaren elevens prestationer? 

 

11. Får elev eller handledare någon ersättning under praktikperioden? 

 

12. Hur är din arbetsbelastning? Hur ser din veckoplanering ut? Besök av 

handledare, lektioner, planering mm. Berätta hur en vecka kan se ut! 

 

 

13. Hur många elever har du hand om? 

 

14. Kommer några förändringar att ske inför GY11? 

- Kommer ni att ändra något på er verksamhet? 

- Kommer företagen att ändra på något? 

- Kommer ni att ha någon skolförlagd utbildning, alltså icke lärlingsbaserad 

utbildning? 

 

15. Beskriv hur era lokala programråd går till.  

- Var? 

- Hur ofta? 

- Hur ser relationen ut med branschen?  

- Är branschen positiv till lärlingsutbildningen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor - handledare på företag. 

1. Hur tycker du lärlingsutbildningen fungerar? 

 

2. Vilka fördelar ser ni (branschen) med att elever går lärlingsutbildningen 

kontra en traditionell utbildning på skolan? 

 

3. Hur ofta har ni kontakt med elevens mentor eller lärare? 

 

4. Hur många elever har du hand om? 

 

5. Hur fungerar kontakterna med läraren ute på skolan?  

- Vem kontaktar vem? Hur? Hur ofta? I vilka sammanhang? 

 

6. Har du fått någon utbildning i att handleda elever? 

 

7. Hur ser bedömningsprocessen av eleven ut?  

- Vem ansvarar för den? 

- Dokumentation? 

- Betyg? 

 

8. Finns det ett behov att ge handledaren någon ekonomisk kompensation för 

att han handleder praktikanter, blir ackord lidande eller liknande? 

 

9. Har du varit med på några möten på skolan av något slag? 

 

 

10. Vill ni fortsätta att ta emot elever/praktikanter? 
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