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Sammanfattning (på svenska) 
Vårt syfte är att undersöka företags behov och synpunkter när det gäller lärlings- och APL-
verksamhet i Värnamo- och Tingsryds-regionerna. För att uppfylla detta syfte söker vi svar 
på följande frågeställningar: 

 Vilka nyckelfaktorer påverkar samarbetet mellan skola och företag? 

 Hur kan en ökad kvalitet i utbildningen främjas genom ett förbättrat samarbete 

mellan verksamheterna? 

Näringslivet hjälper skolan med deras APL- verksamhet (APL = arbetsplatsförlagt lärande), 
vilket är en betydande del för de elever som läser yrkesinriktade gymnasieprogram för att 
inte säga helt avgörande för att nå de mål som är uppsatta i kursplanerna. 
Rapporten klargör hur näringslivet i Värnamo och Tingsrydsområdet upplever och genomför 
APL, det framkommer även vad de behöver för stöttning från skolan för att förbättra 
eleverna måluppfyllelse. 

När Lpf94 togs fram var det tydligt utsagt att målet var en nationellt likvärdig gymnasieskola. 
Tyvärr gavs inte arbetslivets företrädare någon tydlig roll i den nya skolan utan samverkan 
kring yrkesutbildningen och den nya arbetsplatsförlagda utbildningen vilade på frivillig grund 
och blev skolans ansvar. 

På många håll i Sverige tyder flera undersökningar på att gymnasieskolans 
yrkesförberedande program har kvalitetsbrister.  En av bristerna är att bedömningen av 
eleverna inte görs utifrån kursplanernas mål vilket försvårar betygsättningen. 

Rapporten lyfter fram en del av de krav, förväntningar, skyldigheter och rättigheter som 
skola, näringsliv och elever har mellan varandra. Detta kan öka förståelsen för varandras 
verksamheter. Genom ökad förståelse för varandras behov, funktion och värderingar kan ett 
mer friktionsfritt samarbete ta plats vilket kan öka effektiviteten, nyttan och måluppfyllelsen i 
APL och lärlingsutbildningarna. 

Genom en enkätundersökning på 25 frågor med företag som har erfarenhet av APL samt 
intervjuer av två välrenommerade personer i ämnet. Jonas Olofsson som bland annat skrivit 
boken ”Krisen i skolan” och Annika Jervgren som är utredningssekreterare i nationella 
lärlingskommittén anser vi att svaren är tillförlitliga. 
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Den arbetsplatsförlagda utbildningen är inte enbart nyttig för eleverna, det kan uppstå en 
synvända där man uppmärksammar nya saker från skolan som eleven för med sig som 
man normalt inte reflekterar över i företaget. Företagen kan i sin tur hjälpa till att utveckla 
skolan i nya rön och ny teknik. En yrkeslärare kan ha varit ifrån sitt eget yrke en längre tid 
och kan därmed skapa nya kontakter och få kontakt med ny teknik.  

Det som blir tydligt är att man inte ska underskatta betydelsen av en bra handledare, 
handledarens insatser är avgörande för elevernas måluppfyllelse under sin praktik. De 
flesta handledare behöver mer stöttning och hjälp vid planeringen av praktikperioden där 
man tillsammans med lärare beaktar kursplanerna. Om skolorna är villiga att satsa på och 
förbättra sin APL är det inte många företag som bromsar, undersökningen visar nämligen 
att det finns en önskan om ökad kommunikation mellan skola och företag och att praktiken 
styrs upp av fastställda dokumenterade rutiner.  

Nyckelord 
APU, APL, Lärlingsutbildning, Handledare, Näringsliv, Samarbete, Skola, Måluppfyllelse, 
Förväntningar, Rutiner. 

Abstract (in English) 
The report clarifies how the economy of Värnamo and Tingsryd area experiencing and 
implementing APL, it also reveals their need for jacking from the school to improve students 
achievement. 

By highlighting some of the requirements, expectations, obligations and rights as schools, 
businesses and students have between each other can enhance our understanding of each 
other's activities. With increased understanding of each other's needs, function and values 
can be a more seamless cooperation take place which can increase the efficiency, 
usefulness and effectiveness of APL and apprenticeship. 

The investigation of the report includes a survey of 25 questions that companies involved in 
APL answers and interviews by two well-designate individuals in the subject, Jonas 
Olofsson, who among other things, wrote the book "Krisen i skolan" and Annika Jervgren is 
research assistant in the National Apprentice Committee. 

The supervisor's actions during the APL are addressed and they are critical to student 
achievement and how the profession is perceived. It is also evident that there is a desire for 
increased communication between schools and businesses and that practice is governed 
by established documented procedures to make the workplace time will be as constructive 
as possible for the students. 

Key Words 

APU, APL, Apprenticeship Training, Instructor, Business, Collaboration, Education, 
Achievements, expectations, routines 
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Sammanfattning    

Vårt syfte är att undersöka företags behov och synpunkter när det gäller lärlings- och 
APL-verksamhet i Värnamo- och Tingsrydsregionerna. För att uppfylla detta syfte 
söker vi svar på följande frågeställningar: 

 Vilka nyckelfaktorer påverkar samarbetet mellan skola och företag? 

 Hur kan en ökad kvalitet i utbildningen främjas genom ett förbättrat 
samarbete mellan verksamheterna? 

Näringslivet hjälper skolan med deras APL- verksamhet (APL = arbetsplatsförlagt 
lärande), vilket är en betydande del för de elever som läser yrkesinriktade 
gymnasieprogram för att inte säga helt avgörande för att nå de mål som är uppsatta i 
kursplanerna. Rapporten klargör hur näringslivet i Värnamo och Tingsrydsområdet 
upplever och genomför APL, det framkommer även vad de behöver för stöttning från 
skolan för att förbättra eleverna måluppfyllelse. 

När Lpf94 togs fram var det tydligt utsagt att målet var en nationellt likvärdig 
gymnasieskola. Tyvärr gavs inte arbetslivets företrädare någon tydlig roll i den nya 
skolan utan samverkan kring yrkesutbildningen och den nya arbetsplatsförlagda 
utbildningen vilade på frivillig grund och blev skolans ansvar. 

På många håll i Sverige tyder flera undersökningar på att gymnasieskolans 
yrkesförberedande program har kvalitetsbrister.  En av bristerna är att bedömningen 
av eleverna inte görs utifrån kursplanernas mål vilket försvårar betygsättningen. 

Rapporten lyfter fram en del av de krav, förväntningar, skyldigheter och rättigheter 
som skola, näringsliv och elever har mellan varandra. Detta kan öka förståelsen för 
varandras verksamheter. Genom ökad förståelse för varandras behov, funktion och 
värderingar kan ett mer friktionsfritt samarbete ta plats vilket kan öka effektiviteten, 
nyttan och måluppfyllelsen i APL och lärlingsutbildningarna. 

Genom en enkätundersökning på 25 frågor med företag som har erfarenhet av APL 
samt intervjuer av två välrenommerade personer i ämnet. Jonas Olofsson som bland 
annat skrivit boken ”Krisen i skolan” och Annika Jervgren som är utredningssekreterare 
i nationella lärlingskommittén anser vi att svaren är tillförlitliga. 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är inte enbart nyttig för eleverna, det kan uppstå 
en synvända där man uppmärksammar nya saker från skolan som eleven för med sig 
som man normalt inte reflekterar över i företaget. Företagen kan i sin tur hjälpa till att 
utveckla skolan i nya rön och ny teknik. En yrkeslärare kan ha varit ifrån sitt eget yrke 
en längre tid och kan därmed skapa nya kontakter och få kontakt med ny teknik.  

Det som blir tydligt är att man inte ska underskatta betydelsen av en bra handledare, 
handledarens insatser är avgörande för elevernas måluppfyllelse under sin praktik. De 
flesta handledare behöver mer stöttning och hjälp vid planeringen av praktikperioden 
där man tillsammans med lärare beaktar kursplanerna. Om skolorna är villiga att satsa 
på och förbättra sin APL är det inte många företag som bromsar, undersökningen 
visar nämligen att det finns en önskan om ökad kommunikation mellan skola och 
företag och att praktiken styrs upp av fastställda dokumenterade rutiner.  
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Summary   

Our purpose is to investigate a company’s needs and views with regard to 
apprenticeship and APL (workplace-based learning) activity in the Värnamo and 
Tingsryd regions. To fulfill this task, we are seeking answers to the following 
questions:  

 Which key factors affect cooperation between schools and businesses? 

 How can an improved cooperation between schools and businesses promote 
an increased quality of education? 

The business community helps schools with their APL activity which is a significant 
part for those students taking vocational high school programs, if not absolutely 
critical for achieving the objectives as stated in the syllabus. The report clarifies how 
the businesses of Värnamo and Tingsryd area are experiencing and implementing 
APL, also revealing what they need for support from the school to improve the 
students effectiveness. When Lpf94 was developed, it was clearly stated that the goal 
was a national high school equivalent. Unfortunately the working life representatives 
were not given a clear role in the new school, without collaboration on vocational 
training, meaning that the new workplace training became voluntary and the school's 
responsibility.  
 
In many places in Sweden, several studies suggest that high school vocational 
programs have quality deficiencies. One of the shortcomings is that the assessment of 
students is not made within the curriculum goals that set the grades.  

The report highlights some of the requirements, expectations, obligations and rights 
that schools, businesses and students have between each other. This can increase 
understanding of each other's activities. Through increased understanding of each 
other's needs, function and values a more seamless cooperation can take place which 
can improves the efficiency, usefulness and effectiveness of APL and apprenticeships.  
 
Companies with experience of APL answered 25 questions through a survey. Two 
reputable persons in the subject where then interviewed, Jonas Olofsson, who among 
other things, wrote the book "Krisen i skolan" and Annika Jervgren, research assistant 
in the national apprenticeship committee, making us believe that the answers given are 
reliable. On-job training is not only useful for students but there may be a reverse 
point of view, which highlights that knowledge from the school can be new and useful 
for the company. Companies can in turn help develop the school in new discoveries 
and new technologies. A vocational teacher may have been away from his own 
profession for a long time and can therefore create new contacts and have access to 
new technology.  

What becomes clear is that one should not underestimate the importance of a 
good supervisor. The supervisor's actions are crucial 
to students' achievement during their training. Most supervisors need more 
support and help in planning the training period where together with the teachers they 
can take into account the curriculum. If schools are willing to invest in and improve 
their APL, not many of the companies will hold them back, the survey shows 
that there is a desire for increased communication between schools and businesses 
and the practice is governed by established documented procedures. 
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Abstract    

Rapporten klargör hur näringslivet i Värnamo- och Tingsrydsområdet upplever och 
genomför APL, det framkommer även vad de behöver för stöttning från skolan för att 
förbättra eleverna måluppfyllelse. 

Genom att lyfta fram en del av de krav, förväntningar, skyldigheter och rättigheter 
som skola, näringsliv och elever har mellan varandra kan förståelsen öka för varandras 
verksamheter. Med ökad förståelse för varandras behov, funktion och värderingar kan 
ett mer friktionsfritt samarbete ta plats vilket kan öka effektiviteten, nyttan och 
måluppfyllelsen i APL och lärlingsutbildningarna. 

Undersökningen i rapporten omfattar en enkätundersökning på 25 frågor som företag 
med erfarenhet av APL besvarar samt intervjuer av två välrenommerade personer i 
ämnet, Jonas Olofsson som bland annat skrivit boken ”Krisen i skolan” och Annika 
Jervgren som är utredningssekreterare i nationella lärlingskommittén. 

Handledarens insatser under APL: n lyfts fram och de är avgörande för elevens 
måluppfyllelse och hur yrket upplevs. Det framkommer också att det finns en önskan 
om ökad kommunikation mellan skola och företag och att praktiken styrs upp av 
fastställda dokumenterade rutiner så att den arbetsplats förlagda tiden blir så 
konstruktiv som möjligt för eleverna. 

Nyckelord: 
APU, APL, Lärlingsutbildning, Handledare, Näringsliv, Samarbete, Skola, 
Måluppfyllelse, Förväntningar, Rutiner. 
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Förord    

Arbetet är ett Examenarbete som avslutar yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet 
2011. Examensarbetet omfattar totalt 15 hp, vi är två författare som hjälpts åt att 
genomföra detta arbete. 

Arbetet har varit lärorikt ur många aspekter. I framtagningsprocessen har vi i hög grad 
fått revidera våra uppfattningar vad gäller skolans och näringslivets samarbete vid 
APL. Genom att verkligen ta reda på hur det är på företagen när APL-verksamhet 
bedrivs på företagen i Värnamo- och Tingsrydregionerna har vi fått revidera vår 
uppfattning om skolans och näringslivets samarbete. 

Det är många vi vill tacka som gjort detta arbete möjligt, framför allt Jonas Olofsson 
(Docent i ekonomisk historia) och Annika Jervgren (utredningssekreterare i nationella 

lärlingskommittén) som båda är välrenommerade och auktoriteter i ämnet, samt vår 

handledare Johanna Jormfeldt som ställt upp och hjälpt oss även under sin semester. 
Tack alla handledare på företagen i Tingsryd- och Värnamoregionerna för er tid och 
ert engagemang, utan er hjälp hade inte arbetet varit möjligt att genomföra. 

Som avslutning vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss i vårt arbete, utan ert stöd 
hade vi inte klarat uppgiften. 
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1. Introduktion     

På många håll i Sverige tyder flera undersökningar på att gymansieskolans 
yrkesförberedande program har kvalitetsbrister. I Skolinspektionens rapport 2011:2 
s.24 kan man utläsa att endast ”5 av 39 skolor bedömer eleverna utifrån kursplanernas mål och 
betygskriterier.”  

Företagen inom industri, handel och logistik har idag svårt att få tag på personal med 
rätt kompetens. Skola och näringsliv är beroende av varandra, skolan har krav på 
måluppfyllelse i styrdokumenten från staten så som “att till eleven överföra, förmedla 
kunskap och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället”(Lpf94. 2006. s.5). Företagen 
däremot har en mer vinstinriktad verksamhet, verksamheterna är idag mer slimmade 
för att klara konkurrensen från andra företag, inte bara från företag i Sverige eftersom 
globaliseringen de senaste åren har gjort att även mindre företag konkurerar mot 
företag i andra länder. Problemet är att de flesta verksamheterna idag är så slimmade 
och målen ofta kortsiktiga, vilket gör att ett samarbete med skolan kan ses som en 
effektivitetsförlust eller en kostnad kortsiktigt. Det är tiden som räknas, samtidigt som 
företagen måste konfronteras med lågkonjukturer och andra kriser. Skolan är en 
offentlig organisation som styrs demokratiskt och syftar till övergripande 
samhällsnytta, medan företagen verkar i vinstsyfte på en konkurrensutsatt marknad.  
Verksamheterna drivs således av olika värden, vilket kan göra samarbetet mer 
komplicerat än nödvändigt när elever behöver praktikplatser för att genomföra sin 
lärlingsutbildning eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL).  

Vi vill med detta arbete öka förståelsen mellan skola och näringsliv. Genom ökad 
förståelse för respektive verksamhets behov, funktion och värderingar kan ett mer 
friktionsfritt samarbete ta plats vilket kan öka effektiviteten, nyttan och 
måluppfyllelsen i APL och lärlingsutbildningarna. Våra förhoppningar är att hitta de 
nyckelfaktorer som påverkar samarbetet mellan verksamheterna positivt och som 
medför ökad kvalitet. 

Vår undersökning har utgått från enkätundersökning i Tingsryds- och 
Värnamoregionerna samt intervjuer med forskare inom det aktuella området. 
Resultatet i undersökningen har sedan jämförts med andra undersökningar på 
området. 

Vi som författar rapporten är Conny Aagesson och Jockum Boklund. Båda har egna 
yrkeserfarenheter från handel, industri och logistiksektorn. Eftersom vi idag är 
verksamma yrkeslärare ser vi de problem verksamheterna brottas med vid ett 
eventuellt samarbete. Vi vill belysa och ge förslag på hur problemen kan lösas då 
parterna ska samarbeta kring elevernas APL.  
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2. Bakgrund     

Vi har valt att undersöka APL inom industri/teknikprogrammen och 
handelsprogrammets lärlingsutbildning. Vad är det för faktorer som man särskilt 
behöver belysa vid denna typ av utbildning? Det som genomsyrar dessa program är att 
de syftar till att vara yrkesförberedande. Tanken är att dessa program ska vara 
utformade på ett sådant sätt att teknikcollegeelever befinner sig ca 15 veckor (ca 375 
gymnasiepoäng) på arbetsplatsen medan lärlingsutbildningen omfattar 1250 poäng och 
är nära nog halva elevens totala utbildningstid. ”Utbildningen ska främja elevernas utveckling 
till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet”. 
(Lpf94. 2006. s.5) Tydligt är att om detta samarbete är systematiskt och skolans aktörer 
står i nära kontakt med företagen så ökar i allmänhet kvaliteten på den 
arbetsplatsförlagda praktiken och utbildningen i sin helhet. ”Utvecklingen i yrkeslivet 
innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på 
medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans 
arbetsformer och arbetsorganisation.” (Lpf94. 2006. s.5). Vi har valt att undersöka 
Värnamoregionen och Tingsrydsregionerna eftersom vi har störst kontaktnät på dessa 
platser. I vår undersökning har vi valt att fokusera på företag som i huvudsak arbetar 
med både traditionell APL och lärling/teknikcollege. Genom våra studier hoppas vi 
kunna belysa vad som behövs för att förbättra elevernas praktik.  

Governo AB genomförde mellan april och juni 2010 på uppdrag av nationella 
lärlingskommittén en intervjuundersökning med 15 företag och i undersökningen 
framkommer bla följande “Ungefär hälften av handledarna vittnar om en begränsad kunskap 
och insikt i innehållet i deras lärlings utbildning” (SOU 2010:75 s.265).  

Hur uppnår vi bäst “fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet” (Lpf94. 2006. s.6) inom den 
arbetsplatsförlagda utbildningen? Det är tydligt att det finns många 
förbättringspunkter hos samtliga inblandade aktörer. Skolan, näringslivet, elever och 
lärare samt huvudmännen och skolledare.   

Att skolor som inte ser till att det arbetsplatsförlagda lärandet inriktas mot målen i 
styrdokumenten, också har problem när det gäller att sätta betyg enligt 
kursplanernas mål och betygskriterier, är knappast förvånande. Endast 4 av de 39 
skolor som granskats klarar av att göra bedömningar av de arbetsplatsförlagda 
delarna av utbildningen på ett korrekt och likvärdigt sätt. De vanligaste 
problemen är att lärare inte följer elevernas kunskapsutveckling i tillräcklig 
utsträckning, att kommunikationen med handledarna är bristfällig, att eleverna 
inte har fått veta hur APU:n påverkar betygen samt att de bedömningsmallar som 
i vissa fall används riktar in sig mot fel saker.., detta framkommer i 
skolinspektionens undersökning gällande APL. (Arbetsplatsförlagd utbildning i 
praktiken 2011:2 s.20).  

Teknikcollege och lärlingsutbildningarna är goda idéer och kan säkerligen fungera 
mycket väl inom de yrkesförberedande programmen. Medarbetares roller och deras 
mål bör vara tydligt formulerade så att otydlighet kan undvikas. APL, teknikcollege 
och lärlingsutbildningar tar tid och kräver massor av ”fotarbete” för att stå i kontakt 
med handledare och därigenom förtydliga de mål som eleverna har med sina 
utbildningar. Det är således viktigt att handledaren är väl informerad om vilka moment 
eleven behöver utföra inom ramen för varje kurs. Vi vill med vår undersökning 
identifiera de behov som är starkast hos företagen då det gäller att förbättra dessa 
typer av utbildningar.  
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3. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka företags behov och synpunkter när det gäller lärlings- och 
APL-verksamhet i Värnamo- och Tingsrydsregionerna. För att uppfylla detta syfte 
söker vi svar på följande frågeställningar: 

 Vilka nyckelfaktorer påverkar samarbetet mellan skola och företag? 

 Hur kan en ökad kvalitet i utbildningen främjas genom ett förbättrat samarbete 
mellan verksamheterna? 

Genom att lyfta fram en del av de krav, förväntningar, skyldigheter och rättigheter 
som skola, näringsliv och elever har mellan varandra vid ett eventuellt samarbete kan 
förståelsen öka. Genom ökad förståelse för varandras verksamheters behov, funktion 
och värderingar kan ett mer friktionsfritt samarbete ta plats vilket kan öka 
effektiviteten, nyttan och måluppfyllelsen i APL och lärlingsutbildningarna. Våra 
förhoppningar är att hitta de nyckelfaktorer som påverkar samarbetet mellan 
verksamheterna positivt och som kan medföra ökad kvalitet. 

Idag befinner sig skolan och näringslivet i två olika verkligheter. Skolan driver i 
huvudsak sin verksamhet enligt de styrdokument och mål som anges av staten och 
näringslivet har sitt fokus på vinstutdelningar på grund av det rådande klimatet i 
samhället. Detta gör att verksamheterna drivs av olika värden vilket kan göra 
samarbetet mer komplicerat än nödvändigt när elever behöver lärlings- eller APL 
platser. En viktig aspekt är att eleverna samtidigt kan vara framtida medarbetare i 
något av dessa företag, av den anledningen är praktikperioden under tiden i gymnasiet 
mycket viktig. 

Företagen inom handel, industri och logistik har idag svårt att rekrytera personal med 
rätt kompetens. Genom ett nära samarbete mellan skola och näringsliv har vi 
möjlighet att ge eleverna den kompetens som efterfrågas, vilket gör dem 
anställningsbara direkt efter avslutade studier. Genom ökat samarbete och förståelse 
för de mål som eleven ska uppnå enligt styrdokumenten kan möjligen elevernas 
måluppfyllelse öka. 

  3.1 Avgränsningar   

Vår undersökning utgår från Tingsryds- och Värnamoregionerna där vi själva är 
verksamma, undersökningens intervju- och enkätfrågor överensstämmer väl med 
andra studier som handlar om lärlingsutbildningar och skolans samarbete med 
näringslivet i riket. Vi kommer att jämföra våra egna forskningsresultat med andra 
undersökningar. På detta sätt kommer vi att underbygga vårt resultat och våra 
slutsatser. Detta är två intressanta regioner där det finns en arbetsmarknadsstruktur 
som i hög grad är inriktad på industri och företagande och det är även i det området 
författarna till denna rapport är verksamma. 

Det vi kommer att fokusera på i vår undersökning är att försöka hitta några viktiga 
nyckelfaktorer för att samarbetet mellan skola och näringsliv ska fungera så bra och 
friktionsfritt som möjligt. Genom studien hoppas vi kunna lyfta fram några av de 
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faktorer som kan göra samarbetet bättre mellan verksamheterna när det gäller 
lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande i de regioner där vi är verksamma. 

En undersökning som omfattar hela riket behöver nationella resurser för att lyckas, 
ytterligare en aspekt är att tiden för projektet omöjliggör en så omfattande studie. 
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4. Metod 

Den huvudsakliga delen av vår undersökning är utförd som en riktad enkät till kända 
teknikföretag, handelsföretag samt ett speditionsföretag. De undersökta företagen är 
idag aktiva inom framtagandet av konceptet teknikcollege eller så deltar företagen i 
lärlingsförsöket inom handelsprogrammet. Det urval vi kommit fram till är baserat i 
hög grad på vilka företag vi med säkerhet vet har deltagit i handledarutbildning eller 
konceptutvecklingen av teknikcollege och handelsprogrammets lärlingsförsök. 
Eftersom företagen har deltagit i handledarutbildning innebär detta en form av 
kvalitetssäkring av enkätens resultat. 

De respondenter som deltagit i enkätundersökningen har blivit informerade om att 
undersökningen är helt frivillig och fullständigt anonym (Patel och Davidsson 2003 
s.70). Vi har valt att begränsa oss till de regioner där vi, de skolor vi arbetar på samt 
där de deltagande företagen är verksamma. Frågorna i enkäten är ställda för att om 
möjligt ge en klarare bild av hur skolorna och de deltagande företagen kan uppnå 
förbättring i sin kontakt med varandra och att genomlysa viktiga fakta som är 
användbara som verktyg för oss själva och andra i liknande situation som vår egen. Vi 
har genomfört litteraturstudier samt undersökt tidigare gjorda undersökningar inom 
det aktuella området.  

I våra intervjuer har vi valt att använda det som brukar kallas för kvalitativa intervjuer 
(Patel och Davidsson 2003 s.70). Metoden valdes av den anledningen att 
intervjupersonerna också själva skulle kunna ge mer reflekterande svar. 
Intervjupersonerna är Jonas Olofsson som är verksam vid Umeå universitet och 
arbetar med tillämpad utbildningsvetenskap. Annika Jervgren har uppdrag som 
utredningssekreterare inom nationella lärlingskommittén. Som grund för våra 
intervjuer ligger sökande i olika källor och utredningar som tidigare belyst fakta inom 
det område vi valt att undersöka.   

Erfarenheterna vi fått när vi sammanställt enkäterna är att frågorna inte alltid var så 
lätta att förstå. Detta framkommer i ett av de öppna svaren på den avslutande frågan. 
Vi förstod tidigt att vi behövde avgränsa oss geografiskt. Vi hade gärna sett att vi i 
undersökningen kunnat bredda oss geografiskt, dessvärre var tiden en hämmande 
faktor. I enkäten kunde vi givit ett större utrymme för öppna svar och därigenom fått 
en ännu större förståelse för handledarnas åsikter men detta hade troligtvis lett till en 
lägre svarsfrekvens. Hade vi från början förstått storleken av arbetet och den tid vi 
skulle lägga ner hade vi begränsat oss ytterligare i form av färre enkätfrågor. I 
inledningen av arbetet hade vi ambitionen att belysa lärare- och elev-perspektiv men 
med hänsyn till arbetets storlek var vi tvungna att bortse från den möjligheten. 

4.1 Enkät 

Enkäten till undersökningen består av 25 stycken frågor(se bilaga 4). Frågorna är 
utformade så att de tillsammans kan besvara hur samarbetet mellan skola och 
näringsliv bör bedrivas.  

Frågorna belyser bland annat vilka förberedelser som behöver göras innan en APL 
eller lärlingsutbildning ska starta för att få en så hög måluppfyllelse som möjligt. Vi får 
även svar på vad handledare inom näringslivet anser om hur kommunikationen mellan 
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parterna skola och näringsliv ska bedrivas. Även frågor om utvärdering och utveckling 
besvaras i enkätundersökningen.  

Frågorna i enkäten består i huvudsak av slutna frågor, dock har vi en öppen fråga där 
respondenten själv kan ge förslag på hur de tycker att skola och företag kan förbättra 
sin kontakt med den verksamhet han/hon själv är verksam inom. 

Respondenterna har varit helt anonyma. Vi har skickat enkäten till utvalda 
respondenter men har på grund av verktyg inte kunnat se vilka som svarat på enkäten 
(läs mer om verktyget i kapitlet ”Genomförande av undersökning”).  

Undersökningen föregicks av ett informationsblad (se bilaga 3) som beskrev vår 
frågeställning och syftet med själva arbetet. Även respondentens betydelse för 
undersökningen beskrevs samt att uppgifter om respondenten kommer att behandlas 
anonymt i enlighet med de vetenskapliga principer som beskrivs av (Patel och 
Davidson 2003 s.70).  

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna i vår undersökning är till huvuddelen kvalitativa intervjuer d.v.s. 
respondenterna har haft utrymme att fritt beskriva och svara på frågorna med egna 
ord. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet 
hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel och 
Davidsson 2003 s.78) 

Våra intervjuer handlar om att försöka ringa in erfarenheter som intervjupersonerna 
gjort under tiden de arbetat med frågor som rör lärling/ teknikcollege och APL. Vi vill 
veta vad som sammanfattningsvis kan sägas vara viktiga komponenter för att få fram 
ett fruktsamt samarbete mellan skolan och näringslivet. Hur ser våra intervjupersoner 
på arbetslivet och skola i samarbete?  

Våra intervjupersoner är Jonas Olofsson och Annika Jervgren. Jonas Olofsson är 
Docent i ekonomisk historia och författare till boken ”Krisen i skolan”. Jonas 
Olofsson har även medverkat i lärlingsutredningen av Irene Wennemo (LO) vars 
betänkande överlämnades till Jan Björklund i slutet av mars 2010 (www.gp.se, hämtat 
den 15 maj 2011, artikeln publicerades den 12 mars 2010). 

Annika Jervgren är utredningssekreterare i nationella lärlingskommittén, tidigare har 
Jervgren varit verksam inom regionförbundet Östsam i Östergötlandsregionen där hon 
arbetat med projekt i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. 

4.3 Urval     

Respondenterna till enkätundersökningen är verksamma i Tingsryd och 
Värnamoområdet. Totalt omfattar undersökningen 18 företag. De valdes på grund av 
sin koppling, erfarenhet och engagemang i olika skolfrågor. Antingen erbjuder de 
lärlingsplatser eller så är de medlemmar i Teknikcollege. Eftersom respondenterna 
redan är verksamma inom det aktuella området bör man kunna utgå från att svaren i 
undersökningen är relevanta och trovärdiga. 
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Begränsningen i undersökning är dock att endast de med anknytning till APL- och 
lärlingsverksamhet har haft möjlighet att besvara enkäten, de företag som inte fått en 
förfrågan om enkätundersökning bedriver ingen verksamhet kopplad till APL- eller 
Lärlingsverksamhet. Vi har medvetet valt företag som deltagit i handledarutbildningar. 

Undersökningen består även av två stycken intervjuer. Respondenterna är Jonas 
Olofsson och Annika Jervgren, båda är välrenommerade inom sina respektive 
områden. 

4.4 Genomförande av undersökning     

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av “Google dokuments”. Detta är ett 
väl fungerande verktyg när det gäller enkätundersökningar. När respondenten klickar 
på bifogad länk i e-posten där vi frågar om respondenten vill delta i undersökningen 
kommer han/hon till själva enkäten, svaren sammanställs och grafer framställs 
automatiskt, även respondentens konfidentialitet säkerställs med hjälp av detta verktyg. 
Begränsningen kan möjligen vara att man inte kan se i sammanställningen vilka som 
svarat på underökningen vilket resulterar i att en eventuell påminnelse om att svara på 
enkäten måste gå ut till samtliga respondenter. 

Enkäten skickades till respondenterna via e-post tillsammans med ett informationsblad 
som finns bifogat som en bilaga till rapporten. Vi gjorde sammanlagt två påminnelser 
till våra respondenter, vilket ledde till att vi fick 18 svar av 20 tillfrågade.  

Enkäten är planerad och utformad så att svaren i enkäten belyser vad respondenterna 
tycker är viktigt när det gäller samarbete mellan skola och näringsliv. Vilka 
förberedelser behöver göras? Vilken kommunikation behövs under lärlings- och APL-
perioden etc. Detta är några av de frågor som besvaras i enkäten. Frågorna är 
utformade så att svaren kan hjälpa oss att beskriva hur ett bra samarbete bör bedrivas 
vilket kan förbättra måluppfyllelsen för gymnasieeleverna. 

Intervjuerna har genomförts vid ett personligt möte samt vid ett konferenssamtal via 
Skype. Vi tycker att Skype fungerar utomordentligt då det finns “fast” uppkoppling via 
adsl/fiber, däremot har vi ibland stött på stora tekniska problem med ljudet när det 
gäller mobil uppkoppling via 3G nätet. 

Intervjun med Annika Jervgren genomfördes på hennes arbetsplats i Linköping av 
Jockum Boklund, 9:e november 2010 och varade i cirka 45 minuter. Intervjun med 
Jonas Olofsson genomfördes vid ett konferanssamtal via Skype, deltagarna i 
konferenssamtalet var författarna av rapporten, Conny A och Jockum B som båda 
agerade frågeställare samt som ensam respondent Jonas Olofsson. Intervjun varade i 
cirka 30 minuter och genomfördes i slutet av mars månad 2011. deltagarna befann sig 
på respektive arbetsplats. 

“I en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjuperson båda medskapare i ett samtal” (Patel 
och Davidsson 2003 s.78). 
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5. Litteraturstudier och tidigare forskning. 

Värdegrunden för den offentliga sektorn och den privata sektorn skiljer sig fortfarande 
åt även om ekonomismen påverkar den offentliga sektorn allt mer. Naturligtvis är inte 
en god hushållning av ekonomin problemet. Den offentliga sektorn måste också 
fungera rationellt, vara ekonomisk och produktiv, dock kan man ibland tro att det 
finns styrande i den offentliga sektorn som låter viktiga beslut avgöras endast av 
ekonomivärdena (Lundquist 1998 kap 5).  

En viktig del i att förstå en verksamhet är att veta varför de engagerar sig i 
skolverksamheten. I Rapporten “Gymnasial lärlingsutbildning” - vad tycker företag och 
organisationer, delrapport 1 - resultat av enkätundersökningen som sammanställts åt 
Nationella lärlingskommittén av Karin Hovlin och Josefin Ackrell på företaget 
Governo AB står det följande.  

I enkätunderökningen framkommer det att företagen anser att det viktigaste 
motivet till att ta emot en lärling är att det är ett långsiktigt sätt att lära upp 
personer som de senare kan rekrytera. Tre fjärdedelar av företagen anser att detta 
är mycket viktigt eller helt avgörande. Ett annat skäl som anges av två fjärdedelar 
är att man anser att det känns viktigt att ställa upp för samhället/branschen. Att 
man sedan tidigare har goda erfarenheter av elever på företaget samt att man 
utvecklas i det egna yrket genom att lära ut till andra är ytterligare två motiv som 
lyfts fram av nästan hälften av företagen. Det är några faktorer som företagen 
menar har haft mindre betydelse för beslutet att ta emot en lärling. Nästan 80 
procent av företagen anser att det är oviktigt eller mindre viktigt att få betalt för 
att ta emot lärlingar. Nästan 60 procent anger att branschorganisationernas 
eventuella uppmaningar har varit mindre viktiga eller oviktiga inför beslutet om 
att ta emot en lärling. Inte heller påståendet “De bidrar med värdefull extra 
arbetskraft” värderas som en särskilt betydande faktor. Drygt 50 procent av 
företagen anger att det är en oviktig eller mindre viktig faktor. (Ackrell. Hovlin, 
2010 Delrapport 1, Gymnasial lärlingsutbildning, sid 13, 14.) 

När det gäller ekonomismen i skolan är det främst rektorer och administrationen som 
är påverkad medan lärare som sitter utanför ledningsgruppen fortfarande har sin fokus 
på elevernas måluppfyllelse enligt gällande styrdokument. Man kan då utgå ifrån att 
ekonomismen styr både den privata och offentliga sektorn. Dock bör det understrykas 
att inom den kommunala skolan och framförallt i friskolan kan det arbetas mot två 
olika värden? Kan det vara så att kommunernas ofta ansträngda budgetar påverkar 
rektorer och administrationen starkt att jobba efter ekonomismens grunder istället för 
att leda den pedagogiska verksamheten?  På den andra sidan jobbar lärarna med 
måluppfyllelse för eleverna, vilket i så fall skulle kunna leda till en motverkande effekt 
vid ett eventuellt samarbete med näringslivet eftersom detta skulle skapa målkonflikter. 

Fram till och med 1994 hade de yrkesinriktade programmen inom gymnasieskolan 
varit 2-åriga under den läroplan som gällde för tiden, Lgy70. I och med införandet av 
Lpf94 som ny läroplan blev dessa utbildningar 3-åriga. Att yrkesutbildningarna från 
och med början av 1990-talet blev treåriga hade sitt ursprung i ÖGY-försöken 
(översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen) som genomfördes under slutet av 1980-
talet. ÖGY-försöken hade som huvudsakliga syfte att ge eleven en möjlighet att få 
prova på yrkets krav, se dess utveckling och att kunna utbildas inom det valda området 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU). (www.skolverket.se)  
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Ungefär samtidigt som skolans organisation reformerades hade Sverige en mycket 
allvarlig recession med fallande BNP tre år i rad 1991-1993 och den fulla 
sysselsättningen som tidigare varit en viktig del av den svenska 
arbetsmarknadsmodellen kunde inte längre upprätthållas. Detta medförde bland 
annat att antalet anställda i åldern 20-24 år rasade från en nivå på cirka 80 procent 
till ungefär 60 procent. Denna trend har varit konstant i stora drag mellan åren 
1991-2008. Utan utbyggnaden av Komvux och den eftergymnasiala utbildningen 
hade arbetslösheten med största sannolikhet blivit ännu större. (Olofsson 2010 
Krisen i skolan s.133-135)  

Programgymnasiet som kan sägas ha sin start i början av 1990-talet innebar att den 
arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) i hög grad skulle vara styrd av kursplanerna 
och att APU-perioden var obligatorisk med en omfattning av minst 15 veckor. Det har 
blivit skolans sak att söka upp och odla kontakter med företag för APU. 

”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i 
sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation”. (Lpf94. 2006 s.5) Resultatet av 
denna strävan blev snarare som den beskrivs i betänkandet till gymnasieutredningen 
SOU2008:27 s.16 ”Det var tydligt utsagt att ambitionen var en nationellt likvärdig gymnasieskola. 
Arbetslivets företrädare gavs inte någon tydlig roll i reformen utan samverkan kring yrkesutbildningen 
och den nya arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) vilade på frivillig grund och blev skolans 
ansvar”. Vad är det för komponenter som behövs för att skola och näringsliv bättre 
skall kunna samordnas? 

I och med den nya gymnasiereformen GY-11 tillkommer det nyheter för 
gymnasieskolans yrkesförberedande program. APU byter namn till APL och med detta 
menas ”arbetsplatsförlagt lärande” med betoning på att utbildningen skall ske i 
samarbete med näringslivets parter därmed accentueras betydelsen av att skola och 
näringslivssamarbetet behöver förstärkas. APL-perioden med 15 veckors obligatorisk 
praktik kvarstår men eleven skall också kunna välja en ”lärlingsinriktning” som 
omfattar 1250 gymnasiepoäng. "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"(SFS 2007:1349. §:7). 

 I praktiken innebär detta för ”lärlingseleverna” att halva deras utbildningsperiod sker 
på arbetsplatsen. Detta betyder ett kraftigt ökat ansvar för att kvalitetssäkra 
utbildningsplatserna och att se till att handledare har en ordentlig uppfattning om vilka 
kursmoment eleven skall öva sig på under sin praktik. För undervisande lärare innebär 
detta ett omsorgsfullt uppföljningsarbete i samband med att eleven väljer 
”lärlingsvariant” av sin utbildning. 

Sedan 2008 har det funnits möjlighet för elever, skolor och näringslivets parter att 
under försöksverksamhet prova och finna arbetsformer för denna typ av utbildning. 
Nationella lärlingskommittén har haft en vägledande och stödjande roll för de skolor 
och företag som valt att delta under försöksperioden som pågått sedan höstterminen 
2008 och som kommer att permanentas inom ramen för GY-11.  

 Ungefär hälften av de företag som deltar i vår enkätundersökning har bedrivit 
teknikcollege (15 veckors APL) och hälften lärlingsverksamhet (1250 poängsvariant på 
företag) inom inriktning handel. Teknikcollege är ingen fysisk skola utan fungerar som 
en kvalitetsstämpel där näringslivets aktörer och utbildningsanordnare inom en region 
samarbetar för att utveckla utbildningar mer direkt mot näringslivets faktiska behov, 



 
Jockum Boklund & Conny Aagesson 

10 

eller vidare mot högre utbildning. Samarbetet mellan exempelvis gymnasieskola, 
vuxenutbildningar, yrkeshögskolan samt högskola är även tänkt att omfatta t.ex. 
maskiner, utrustning samt kunskap.  Det är industrikommittén som äger varumärket 
Teknikcollege, Industrikommittén består av både de större fackliga organisationerna 
samt arbetsgivarorganisationerna.  

I våra grannländer skiljer sig sättet att bedriva en lärlingsutbildning, i Danmark arbetar 
man efter ett system som kallas växelutbildning och den har pågått under en mycket 
lång tid uttrycket växelutbildning syftar på lärlingsutbildningens uppläggning, några 
månader på en arbetsplats varieras med koncentrerad studieportal i en yrkesskola. 
Detta skiljer också den danska utbildningen från t.ex. den norska. I Norge är 
utbildningen uppdelad i en 2-årig skolförlagd period och en 2-årig arbetsplatsförlagd 
utbildning. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen exempelvis att en vecka delas upp i 
två perioder, en arbetsplatsförlagd period som ofta består i två eller tre dagar och den 
andra delen bedrivs tillsammans med andra gymnasieelever för studier av kärnämnen 
och karaktärsämnen.   

Lemar och Olofsson skriver vidare i sin rapport till Nationella Lärlingskommittén att 
“ur lärandesynpunkt är arbetsplatserna väsentliga för att levandegöra de teorier som förmedlas i 
skolundervisningen, för att utveckla problemlösningsförmåga kopplat till verklighetsnära omgivningar 
och för att fördjupa elevernas tekniska och sociala kompetens. s.2” Teoretiskt är denna typ av 
lärande mycket bra. För att samarbetet ska få den effekt som det är tänkt måste de 
ingående parterna ha ett gemensamt mål och det bör vara de som är angivna i 
kursplanerna, men det beror helt på de parter som tar hand om eleverna under 
lärlingsperioden Lemar och Olofsson beskriver i deras underlag till Nationella 
Lärlingskommittén vad som kan hända i de fall inte lärlingsutbildningen får den 
styrning som behövs för att undvika ett allt för snävt lärandeområde eller om skolor 
anser att lärlingsutbildningen är en möjlighet till besparing. De skriver följande:  

Enskilda arbetsgivare som erbjuder utbildningsplatser inom lärlingsutbildningens 
ram, har ett naturligt intresse av att prägla utbildningens innehåll efter företagets 
behov samtidigt som syftet med utbildningen bör vara att erbjuda en så bred 
yrkeskompetens som möjligt, dvs. yrkeskvalifikationer som är användbara på 
olika delar av arbetsmarknaden. Men det finns också risk att en mindre 
målmedveten och välstrukturerad arbetsplatsförläggning inom yrkesutbildningens 
ram kan fungera som en källa till besparing för de berörda skolorna. 
Utbildningstid och utbildningsansvar förs över från skolor till arbetsplatser utan 
motsvarande överföring av resurser och utan avseende vid hur utbildningstiden 
på arbetsplatserna ska berika yrkesutbildningen i stort.(Lemar, Olofsson 2010 
Underlag till Nationella lärlingskommittén s.3). 

2008 tillsatte regeringen en kommitté, Den nationella lärlingskommittén. Deras 
uppdrag gick ut på att granska och hjälpa alla aktörer medverkande i 
försöksverksamheten med lärlingsutbildningar som startade hösten 2008. Deras första 
betänkande beskriver erfarenheter av det första försöksåret. Resultatet talar för sig 
själv. Undersökningen visade bland annat att det extra stadsbidrag i mycket liten 
utsträckning användes på det sätt som ursprungligen avsetts, dvs. för att finansiera 
utbildningen av handledare på arbetsplatserna. ”Ännu allvarligare var att det i stort sett 
tycktes saknas etablerade system för utbildning av handledare, för godkännande av arbetsplatser som 
tog emot lärlingar och för uppföljning och utvärdering av lärlingsutbildning med utrymme för 
partsorganisationerners inflytande”.(Lemar, Olofsson 2010 Underlag till Nationella 
lärlingskommittén s. 11). Staten erbjuder idag (2011 vt) 25 000 kronor per lärling som 
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ett utbildningsbidrag som ska stötta handledarutbildning och utrustning som är 
nödvändig för elevens utbildning. 

Lärlingsråden har ansvar att godkänna arbetsplatser och se till att uppföljningar 
genomförs, dock ska poängteras att det inte finns riktlinjer för hur lärlingsrådet ska 
organiseras. “Lärlingsutbildningens kvalitet och elevernas villkor står och hänger med handledarnas 
insatser. Det finns anledning att betona att handledning bör betraktas som en professionell insats som 
förutsätter gedigen kompetens hos handledarna” (Lemar, Olofsson 2010 s.29 Underlag till 
Nationella lärlingskommittén).  

Även i rapporten från “Governo” understryks handledarens och 
handledarutbildningens betydelse. Ett citat från SOU 2009:85 sid 70 lyder: 
“Handledaren har en nyckelroll både när det gäller planering, genomförande och bedömning av elever 
inom det arbetsplatsförlagda lärandet. För att säkra en god handledning anser kommittén att 
handledaren bör ha genomgått en handledarutbildning eller på annat sätt skaffat sig motsvarande 
kunskaper.”(Hovlin K, Ackrell J. Delrapport 1, Gymnasial lärlingsutbildning, sid 25. 
2010) 
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6. Resultat 

Vår undersökning har geografiskt sett utgått från Värnamo- och Tingsrydområdet. 
Resultaten visar att samarbetet mellan skola och näringsliv är i stort detsamma i de 
olika regionerna. 

Genom att undersökningen bygger på både intervjuer och enkäter bör vi erhålla en 
klar bild av vilka rutiner företagen tycker sig behöva för att kunna planera, genomföra 
och utvärdera en lärlings- eller arbetsplatsförlagt lärande. Undersökningen granskar 
även behovet av uppföljningar vad gäller kursmål, kunskapsutveckling men även 
faktorer som resurser, kommunikation och säkerhet belyses i enkäten.  

6.1 Intervjuer 

Redovisningen av intervjuerna i resultatdelen är en kort sammanfattning av de 
viktigaste punkterna. Intervjuerna redovisas i sin helhet i bilagorna.  
I sammanfattningen kommer citat från intervjupersonerna vara i kursiv text följt av 
deras initialer, A.J för Annika Jervgren och J. O för Jonas Olofsson. Övrig text är ett 
koncentrat av intervjun, även dessa texter hänvisas på samma sätt. 

För att läsa intervjuerna i sin helhet se bilaga 1, intervju med Jonas Olofsson och 
bilaga 2, intervju med Annika Jervgren. 

Det är inte bara eleverna som lär sig på företagen, ”det kan till exempel vara ett företag där 
man kanske inte alltid använt den senaste tekniken och att gymnasieelever då kunnat bidra på det 
sättet. Också den här synvändan som uppstår när en lärling ställer frågor att man som handledare på 
ett företag inte reflekterar över det man gör dagligen att man uppmärksammar saker och känner 
stolthet i som handledare också att man ja det här gör ju liksom jag varje dag. Det kan ha stöttat 
företag också på så sätt att man har vidareutvecklat.” (A.J). Företagen kan också vara med 
och formge och utveckla utbildningen. Företagen bidrar i hög grad till att utveckla 
även skolan i nya rön och ny teknik. ”Skolan har ju inte den möjligheten att uppdatera den 
tekniska utrustningen och det som krävs och det är ju stora pengar att investera det har man inte haft 
samma möjlighet inom kommunen de senaste åren. (A.J)  

I samtalen med butikschefer och butiksledare under terminen som gått har en allmänt 
hållen uppfattning varit att relationen har stor betydelse. I vår enkät understryks också 
hur viktigt det är för eleven inom yrkesprogrammen att få stå i kontakt med 
arbetsmarknaden i de öppna svaren. Idag efterlyser många företag arbetslivserfarenhet 
vid anställning. Har eleven inte haft chans att komma i kontakt med yrkeslivet blir det 
ännu tuffare att så att säga ”komma in” och få en chans till anställning.  

I Lars Petterssons undersökning, ”Erfarenheter av APU” 2010. sid 130 sägs följande 
”Nära nog hälften av handledarna uppgav att de hade mycket dålig kännedom om innehållet i 
kursplanerna.” Ja inom APU:n har man hittat stora brister, i lärlingsförsöket finns ju också brister 
men det vi ser där det har gått bra är att har man kontinuerliga trepartssamtal där skola, handledare 
och elev träffas så är det så att säga det är en kvalitetssäkring, att man har en kontroll. Vi har ju 
sett dåliga exempel inom försöket också där man har placerat eleven och så har man varit nöjd och så 
ringer man varje fredag och frågar om eleven varit där, det är inte lärlingsutbildning det är bara en 
utplacering som inte gynnar någon. Då hamnar väldigt mycket ansvar på företagaren som egentligen 
inte fått några bra direktiv från skolan vad som skall gälla när det gäller uppföljning, kursplaner och 
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att man når de målen som är tänkt. Alltså skolan skall finnas som en högra hand ett starkt stöd åt 
företagarna. Företagaren skall inte behöva hålla i huvudet vad en elev skall lära sig. Däremot skall 
de tillhandahålla den yrkeskompetens och kunna visa på hur verkligheten ser ut i en produktion och 
spegla hur arbetslivet skall vara så att säga. Skolan sak är att se till att alla de mål enligt 
kursplanerna blir uppfyllda och där har man ett oerhört ansvar att det blir en bra kvalitet för eleven 
så att eleven inte blir väldigt, väldigt smal utan att den kan ta andra jobb så småningom utan att den 
kan ta andra jobb så småningom”. (A.J) 

När det gäller tiden som läggs ned för besök, uppföljning, utbildning mot målen, 
bibehålla relationer med handledare, ordna med elever som inte passar/trivs, lösa 
konflikter, sköta undervisning och ha trepartssamtal med jämna mellanrum behöver 
läraren ges resurser framförallt i form av tid. ”Skolan kan inte själv förmedla alla de 
kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska skolan ta till 
vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från 
bl.a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i ska förbereda för livet 
efter skolan”. (Lpf94. 2006. s.6)  

Alltså skolan skall finnas som en högra hand ett starkt stöd åt företagarna. Företagaren skall inte 
behöva hålla i huvudet vad en elev skall lära sig. Däremot skall de tillhandahålla den 
yrkeskompetens och kunna visa på hur verkligheten ser ut i en produktion och spegla hur arbetslivet 
skall vara så att säga. Skolan sak är att se till att alla de mål enligt kursplanerna blir uppfyllda och 
där har man ett oerhört ansvar att det blir en bra kvalitet för eleven så att eleven inte blir väldigt, 
väldigt smal utan att den kan ta andra jobb så småningom utan att den kan ta andra jobb så 
småningom. (A.J) 

 Kanske har vi inom skolan varit traditionsbundna? I intervjuerna framkommer 
följande. Kan man säga att kommunikationen mellan näringslivet och skolan är 
tillräcklig?  

Ja det är ett stort avstånd mellan skola och arbetsliv, det är den traditionen vi har i Sverige, det är en 
väldigt stark uppdelning. Eller det är skilda sfärer det hänger väl också ihop med att vi har haft en 
yrkesutbildningsmodell som i huvudsak har vilat på skolorna och det har varit skolornas ansvar i 
första hand. Parterna eller där arbetslivet har kommit in lite grann på marginalen, skall erbjuda 
praktikplatser och så där men har inget uttalat ansvar. Och det ju det som också skiljer oss från 
många andra länder där man har mer omfattande eller traditionell lärlingsutbildning, där e ju 
ansvaret delat på ett helt annat sätt mellan skola och arbetsliv. Det är förmodligen ganska tröga 
strukturer så att säga det är ingenting man givet att man vill nu introducera en mer traditionell 
lärlingsutbildning, man (skratt) förändrar inte de här strukturerna från ett år till ett annat, det tar 
väldigt lång tid. (J.O) 

6.2 Enkäter 

18 stycken respondenter har svarat på enkätundersökningen, de har alla sitt 
verksamhetsområde i Värnamo- eller Tingsrydsområdet och har funktioner inom 
följande yrken, elva stycken jobbar med teknik/industrin, sex stycken med handel och 
en med spedition/logistik. Respondenterna är ansvariga för den lärlings- eller 
arbetsplatsförlagda utbildningen som bedrivs på deras företag som de är verksamma 
på.  
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Svaren från enkätundersökningen är grupperade i olika ämnen för att ge läsaren en 
mer överskådlig bild av resultatet. Resultaten från varje gruppering följs av en kort 
reflektion där vi söker en förklaring på vad svaren innebär för samarbetet.  

På de kommande sidorna följer en sammanfattning av de svar vi fått under vår 
undersökning, den kompletta enkätundersökningen med respondenternas svar finns i 
bilaga 5. 

6.2.1 Introduktion för elever  

 

F 4, Frågan som stäldes var: Vet ni vilka krav ni kan ställa på eleven? 

En viktig del när en lärlings- eller arbetsplatsförlagd utbildning bedrivs är kunskap om 
de krav som kan ställas på eleverna när de träder in på en arbetsplats, 50 procent av de 
tillfrågade företagen har en god uppfattning om vilka krav de kan ställa på eleven 
under deras praktikperiod. 

För att företagen ska kunna ge eleverna en tydlig styrning i vad som gäller på företagen 
under praktikperioden, vilket behövs för att eleven ska veta vad som förväntas av dem, 
detta kan skapa trygghet och ökad måluppfyllelse. Att 50 procent av företagen har en 
god uppfattning om vilka krav de kan ställa på eleven är i själva verket ganska lågt. Här 
finns förbättringsmöjligheter som skulle kunna genomföras med återkommande 
uppföljningar av handledarutbildningen eller tätare kommunikation mellan skola och 
näringsliv. 

F 5, Frågan som ställdes var: Hur säkra är ni på vilka regler som gäller vid en 
lärlingsutbildning/APL? 

När det gäller reglerna kring lärlingsutbildningarna och APL praktiken är det endast 28 
procent som känner sig säkra på vilka regler som gäller vid en lärlingsutbildning/APL.  

Även här finns klara förbättringsmöjligheter. För att kunna göra en aktivitetsplan som 
klarar fastställda regler behöver handledaren tydligare anvisningar från skolans 
kontaktpersoner om vilka regler som gäller när en lärlingsutbildning eller APL praktik 
bedrivs. 
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F 6, Frågan som ställdes var: Är eleven informerad om vilka rättigheter och skyldigheter han/hon 
har på företaget? 

Endast 33 procent av de tillfrågade företagen informerar all ny personal inklusive nya 
lärlingar och APL praktikanter om deras rättigheter och skyldigheter under sin vistelse 
på företaget. De övriga respondenterna svarade i de flesta fall eller att de ibland 
informerar praktikanterna om deras rättigheter och skyldigheter på företaget. 

Frågeställningen belyser på nytt svårigheterna med att nå alla inblandade i 
utbildningsprocessen, att inte informera elever skapar en osäkerhet som kan påverka 
måluppfyllelsen i utbildningen. De rättigheter och skyldigheter eleven har under sin tid 
på företaget bör vara tydligt förmedlade för att skapa trygghet åt eleven. Orsaken till 
att eleverna inte informeras kan vara en resursfråga eller att det helt enkelt inte 
prioriteras, den sistnämnda orsaken är betydligt allvarligare. 

F 7, Frågan som ställdes var: På vilket sätt informeras eleven om sina skyldigheter respktive 
rättigheter? 

Resultatet av denna fråga kan förbrylla en aning, men man ska tolka resultatet på 
fölande sätt “när jag informerar elever om deras rättigheter och skyldigheter görs det 
på följande sätt”. 88 procent informerar eleverna muntligt och hälften av dem 
informerar dem även skriftligt. Resultatet på denna fråga innebär inte att alla elever blir 
informerade utan det är snarare på vilket sätt de blir informerade när företagen har tid 
att prioritera denna fråga. 

Ur arbetsmiljösynpunkt borde det vara rimligt att alla erhåller både skriftlig och 
muntlig information om deras skyldigheter och rättigheter på företaget. 
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6.2.2 Dokumentation och utvärdering 

 

F 9, Frågan som ställdes var: Görs det någon form av skriftlig dokumentation av elevens lärande på 
arbetsplatsen? 

För att kunna utveckla lärandet på en arbetsplats behöver man dokumentera och 
utvärdera elevernas praktik på företagen för att ha en möjlighet att veta vad man ska 
förbättra. Endast 50 procent av respondenterna dokumenterar alltid elevens lärande på 
arbetsplatsen medan 44 procent dokumenterar i de flesta fall eller ibland. En av 
respondenterna svarade att det inte passar vår verksamhet. 

Det är bristande kvalitetssäkring när elevens lärande inte dokumenteras. Saknas 
dokumentation försvåras en eventuell överlämning/betygssättning till/av en annan 
lärare vilket i sin tur påverkar eleven direkt. 

F 8, Frågan som ställdes var: Genomförs någon utvärdering där elev, handledade och undervisande 
lärare har ett ordnat samtal? 

När det gäller utvärdering är det 56 procent som alltid genomför en utvärdering 
tillsammans med elev, handledare och lärare. 44 procent genomför en sådan 
utvärdering sällan.  

Att inte en sådan här utvärdering genomförs alltid är oroande, är det resurserna det 
brister på eller är det svårt att få till ett möte med lärarna. För att kunna verifiera och 
kvalitetssäkra att elevens utbildning och utveckling följer uppsatta mål bör alltid en 
utvärdering genomföras med de tre angivna parterna. Det är skolans ansvar att 
uppföljning sker. 

F 14, Frågan som ställdes var: Tycker du att lärarna/handledare inom APL/lärling följer elevernas 
kunskapsutveckling? 

44 procent av respondenterna anser att lärarna/handledarna följer elevernas 
kunskapsutveckling ganska bra.  
Det som oroar är att många handledare/lärare inte alltid följer sina elevers utveckling 
trots att det är den viktigaste uppgiften i själva uppdraget. 
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6.2.3 Påverkan och kontakter 

 

F 3, Frågan som ställdes var: Vilka förväntningar har ni på eleven? 

Endast 39 procent av respondenterna valde svarsalternativet “Vi förväntar oss att 
elever når upsatta mål och tar personligt ansvar”. 28 procent förväntar sig att eleven 
tar personligt ansvar och 33 procent förväntar sig att eleven kommer i tid och följer de 
regler som finns. 

Företagen verkar inte ha så stora förväntningar på eleven att de ska nå uppsatta mål 
eller har de ringa kunskaper om vilka mål eleven ska uppnå under sin praktik? Att 
många av handledarna har ringa kunskaper om de kursmål eleven ska uppnå kan 
utläsas i grafen i kapitel 6.3.4. 

F 11, Frågan som ställdes var: Har eleven möjlighetet att påverka de olika momenten under 
praktikperioden? 

Hela 67 procent av eleverna kan påverka momenten under praktikperioden under 
pågående praktik, förutsatt att det passa med pågående verksamhet. 22 procent tyckte 
att det går bra om de bara kommer med egna förslag, endast 11 procent svarar att 
deras verksamhet är så pressad att det sällan finns tid till anpassning av elevens 
önskemål. 

Det är positivt att 67 procent av de som kommer ut på praktik kan påverka det de gör, 
risken är att planeringen som gjorts efter kursmålen inte fullföljs vilket i sin tur leder 
till bristande måluppfyllelse, men byter man till en liknande aktivitet stärker man 
istället elevens självkänsla, vilket i sin tur kan öka måluppfyllelsen under 
praktikperioden. 
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F 16, Frågan som ställdes var: Är du klar över vem som är din kontaktperson från skola/företaget 
då det gäller APL/lärlingselever? 

89 procent av handledarna vet vilka som är deras kontaktpersoner då det gäller APL 
eller lärlingselever, resterande av de tillfrågade är osäkra på vem eller vilka som är deras 
kontaktpersoner. 

Det är bra att 89 procent vet vem de ska kontakta men att 11 procent är osäkra tyder 
på att kommunikationen mellan skola och de aktuella företagen är bristfällig. 

F 19, Frågan som ställdes var: Känner du till om det finns något lärlingsråd/programråd?  

Endast 44 procent vet att det finns ett programråd eller lärlingsråd som verkar för 
utbildningsformen. 33 procent känner inte till om det finns ett lärlings/programråd. 22 
procent känner en viss osäkerhet i frågan 

Eftersom över hälften av de tillfrågade inte känner till om det finns ett programråd 
eller känner en viss osäkerhet tyder detta på att ett större informationsutbyte behöver 
genomföras. Det man bör fråga sig är om informationen från de möten 
programråden/lärlingsråden når alla företag som är engagerade? 

6.2.4 Aktivitetsplan och kursmål 

 

F 10, Frågan som ställdes var: Finns det någon form av aktivitetsplan inom företaget som eleven 
behöver förhålla sig till?  

39 procent av de tillfrågade företagen har alltid eller i de flesta fall en aktivitetsplan 
som eleverna måste förhålla sig till. 61 procent svarar att det har vi ibland eller det 
passar inte vår verksamhet. 

39 % 

72 % 

28 % 

50 % 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

P
ro

c
e
n

t 

F.10       F.12     F.13     F.15 

Aktivitetsplan och kursmål 

Har alltid eller i de flesta fall en 
aktivitetsplan som eleverna måste 
förhålla sig till. 

Har en måttlig uppfattning om de 
kursmål som ska uppnås under 
elevens praktik. 

Av företagen tycker att kursmålen 
är relevanta och uppdaterade i 
förhållande till aktuell verksamhet. 

Beaktar kursmålen ibland då 
praktikperioden planeras. 



 
Jockum Boklund & Conny Aagesson 

19 

Här kan skolan och näringsliv hitta områden att förbättra för att säkerställa att 
kursmålen uppfylls, om inte momenten under praktiken är planerade hur ska man då 
kunna veta att man når upp till kursplanens mål? 

F 12, frågan som ställdes var: Känner du till kursmålen som eleverna skall uppnå då de gör sin 
praktik? 

Hela 72 procent har en måttlig uppfattning om de kursmål eleven ska uppnå under sin 
praktik, endast 11 procent känner till kursmålen eleven bör uppnå. 

Frågan visar tydligt att det finns en osäkerhet i vad det är för mål eleven ska uppnå 
under sin praktik. Det kan vara många orsaker som skapar denna osäkerhet men 
troligtvis har de helt enkelt inte elevens kursmål tillgängliga och om det förhåller sig på 
detta vis borde det vara skolans rutiner kring lärlings/APL praktik som brister. 

F 13, frågan som ställdes var: Tycker du att kursmålen är relevanta och uppdaterade i förhållande 
till verksamheten där praktiken genomförs? 

Endast 28 procent av respondenterna tycker att kursmålen är relevanta och 
uppdaterade i förhållande till aktuell verksamhet. Knappt hälften av respondenterna 
tyckte inte att kursmålen är relavanta för deras verksamhet.  

I och med att läroplanen GY-11 införts har kursmålen uppdaterats det borde göra att 
fler företag tycker att kursmålen är relevanta och passar deras verksamhet. 

F 15, frågan som ställdes var: Beaktar ni kursmålen då praktiken planeras? 

Endast 50 procent av respondenterna svarade att de endast ibland beaktar kursmålen 
då praktiken för eleverna planeras. 44 procent beaktar alltid eller i de flesta fall 
kursmålen, en av de tillfrågade svarade att de inte har tid. 

Hur kan de vara säkra på att kursmålen uppfylls om de inte beaktas under planeringen, 
vilket de inte kan. Om 72 procent av respondenterna bara har en måttlig uppfattning 
om elevens kursmål då kan de inte heller beakta dem under planering. En intressant 
fråga är, vad gör skolan för att säkerställa att praktikplatsen är lämplig för eleven och 
på vilka grunder har lärlingsrådet och programrådet godkänt företaget, många frågor 
kvarstår dock men det som kan göras är att förtydliga rutinerna när det gäller lärlings 
och APL praktik, både skriftligt och muntligt, all information om praktiken bör finnas 
tillgänglig för alla inblandade parter så de kan ge sitt bästa i sitt yrkesutövande. 

  



 
Jockum Boklund & Conny Aagesson 

20 

6.2.5 Resurser och kommunikation 

 
 

F 17, frågan som ställdes var: Har du tillräckliga resurser för att ta hand om eleverna på ett 
tillfredsställande sätt?  

61 procent av de tillfrågade anser att de har relativt bra med resurser för att ta hand 
om eleverna på ett tillfredsställande sätt, 28 procent anser att de har måttliga resurser 

Om företagen anser att de har relativt bra med resurser är resurserna tillräckliga. Om 
företagen har väldigt mycket resurser i form av tid och personal kan detta ge en skev 
bild av verkligheten. Att handledaren ibland blir avbruten, eller behöver göra något 
annat under den tid han ska handleda, ger eleven en mer verklig bild av hur det är på 
ett företag. 

F 18, frågan som ställdes var: Hur viktig tycker du att kommunikationen är mellan skolan och 
företagen?   

Något som de flesta respondenter tycker är viktigt eller mycket viktigt är 
kommunikationen mellan skola och näringsliv, 89 procent anser att det är viktigt eller 
mycket viktigt med kommunikationen dem emellan. 

Resultatet visar att det finns en stark önskan om ökad kommunikation mellan skola 
och företag. Något som skulle kunna förbättra och öka kommunikationen är skriftliga 
rutiner om var, när och hur kommunikationen ska genomföras. 

F 20, frågan som ställdes var: Vad tycker du är en rimlig frekvens i personliga möten mellan lärare 
och handledare? 

89 procent anser att en rimlig frekvens för personliga möten mellan handledare och 
lärare är två gånger per period medan 11 procent anser att det bör vara tre gånger per 
period. 
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och näringliv ska samarbeta. 
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Att träffas bara två gånger per period kan tyckas lite, men har man en bra 
kommunikation för övrigt bör det vara fullt tillräckligt. 

F 2, frågan som ställdes var: Bör det finnas fastställda och dokumenterade rutiner för hur samarbetet 
mellan skola och näringsliv ska bedrivas? 

78 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt eller mycket viktigt med fastställda 
och dokumenterade rutiner.  

Svaret visar att det finns en stark önskan från näringslivet att det bör finnas fastställda 
dokumenterade rutiner, mer är tre fjärdedelar värderar frågeställningen högt vilket 
innebär att majoriteten anser att det bör finnas fastställda dokumenterade rutiner.  

6.2.6 Arbetsmiljö 

 

F 21, frågan som ställdes var: Hur medveten/medvetna tycker du att eleverna är om 
arbetsmiljörisker då de påbörjar sin praktik/APL? 

67 procent av respondenterna anser att eleverna är måttligt medvetna om 
arbetsmiljörisker då de påbörjar sin praktik, 22 procent anser att eleverna är dåligt 
insatta. 

Det kan vara så att kurserna om arbetsmiljö och säkerhet inte alltid påbörjats eller 
avslutats innan de går ut på sin praktik. Att ha en extra genomgång om ämnet innan en 
praktik borde vara obligatoriskt för alla elever. 

F 22, frågan som ställdes var: Hur upplever du att skolan informerat eleven om risker med 
arbetsmiljö och säkerhet? 

Att närmare 34 procent anser att skolan informerar lite eller inte alls om risker med 
arbetsmiljö och säkerhet ger en väldigt tydlig vink att skolan behöver förbättra denna 
punkt. 

Här behöver skolan ta ett större ansvar, eleverna kan ha stor nytta av olika 
genomgångar av arbetsmiljö och säkerhet innan de går ut på praktik, kanske detta är 
något som bör införas i styrdokumenten? 
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F 23, frågan som ställdes var: Hur informerar ni eleverna om risker i er verksamhet? 

61 procent av företagen informerar eleverna muntligt om de risker som finns i den 
aktuella verksamheten, 33 procent informerar eleverna både skriftligt och muntligt. 

Förhoppningsvis informeras de kontinuerligt under hela sin vistelse på företaget, att 61 
procent av företagen enbart informerar om riskerna muntligt kan tyckas lite naivt, det 
borde finnas skriftliga förhållningsregler som de erhåller under sin första träff.  

6.2.7 Respondenternas synpunkter till förbättring 

Fråga 25 som är den avslutande frågan i enkäten är en öppen fråga och den lyder “Hur 
tycker du att skolan/företaget kan förbättra sin kontakt med ditt företag?” 

"I anslutning till fråga 8 vill jag framhålla vikten av en utvärdering där eleven, handledaren och 
läraren deltar så att det blir tydligt för eleven om man anser att det brister på någon punkt i 
handledning eller undervisning, eller om eleven har missat viktiga bitar. Givetvis ska då även positiva 
saker komma fram". 

"Regelbunden kontakt med önskemål från skolans sida på vad som bör vara tyngdpunkten i 
praktiken. Gärna feedback från skolans sida hur de uppfattar oss som praktikplats, för att vi ska 
kunna förbättra oss. Vi använder oss idag av att alla praktikanter får skriva ett omdöme hur de 
upplevt sin praktikttid." 

"I samband med praktikperioden bör lärare och elev/eleverna gemensamt besöka företaget". 

"Vi skulle vilja veta mer om hur vi kan bidra till att förbättra samarbetet mellan 
Figy(Finvedensgymnasie) och vårt företag.” 

"Ni skall få mer tid av skolan så ni hinner med mer besök och infomation. 
Även i slutet på en termin skall man få bra infomation om vad som händer kommande termin... 
Ni skall ha mer tid även för eleven...statushöjande. eleverna skall inte kunna skylla på det, att ni 
inte hinner med dom och följer upp dom.” 

"Uppsökande verksamhet, besök hos eleven på arbetsplatsen". 

"Jag vet inte svaret på fråga 23, men måste visst svara ändå...” 

Jag tycker fråga 20 antalet möten beror helt på vilken form av prktik det är, om det är lång termin 
(lärling) eller kortare (APL)" 

"Samarbetet inom Teknikcollege verkar vara ett bra sätt att förbättra kontakten mellan skola och 
företag". 
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7. Diskussion 

I samband med att vi genomfört vår undersökning har det vid flera tillfällen 
framkommit att det finns en önskan från personer och företag om ökade kontakter 
med skolan och skolans företrädare. För oss som genomför undersökningen Conny 
Aagesson och Jockum Boklund, upplever vi ibland ett bristande intresse bland en del 
av skolans personal då det gäller den APL-förlagda delen i elevernas utbildning. 
Kanske är det så att många inom skolan idag har starkt fokus på den traditionella 
undervisningen och att arbetsplatsförlagt lärande uppfattas som ett ”självspelande 
piano” vilket det absolut inte är. I undersökningen kan vi tydligt se brister i både 
kommunikation och information mellan skola och företagen. Som exempel kan 
nämnas att bara 61 procent av de tillfrågade har en måttlig uppfattning om vilka regler 
som gäller vid APL. Möjligen kan detta bero på att lärare som arbetar med APL och 
företag inte bereds den tid som faktiskt krävs för att klara av dessa uppdrag? Företagen 
i undersökningen måste ändå betraktas som starka aktörer med initierade och kunniga 
handledare. Trots detta så finns uppenbara brister. Vi var båda av den uppfattningen 
att APL-situationen i våra respektive regioner var bättre än vad resultaten visade. Vi 
kan konstatera att det finns många punkter som kan förbättras avsevärt. 

 I de regioner vi undersökt visar det sig att drygt 70 procent av handledarna har en 
”måttlig” uppfattning om innehållet i kursmålen och 11 procent vet med bestämdhet 
innehållet i kursmålen. I Lars Petterssons rapport SOU 2010:75, bil. 5, "Erfarenheter av 
APU" s.2 beskriver författaren handledarrollen som något den anställde gör ”lite vid 
sidan om” sitt ordinarie arbete och att de därför blir ”ovilliga att skaffa sig de kunskaper de 
faktiskt behöver som utbildare”. Kanske är det så? Kanske är ekonomisk ersättning till 
handledaren svaret? Förbättrat ekonomiskt stöd i form av högre lön eftersom han eller 
hon sköter uppdraget att bistå eleven? Mer legitimitet åt handledarrollen så att säga. 
Vår undersökning ger inte svar på den frågan men tanken måste ändå betraktas som 
intressant. Ordet arbetsplatsförlagt lärande APL har nog inte riktigt landat hos alla i 
skolan utan ordet praktik används ofta. Ordet praktik behöver bytas mot utbildning. 

Kanske behöver vi inom yrkesprogrammen ompröva vårt arbetssätt och finna nya 
vägar för att förstärka den arbetsplatsförlagda tiden i utbildningarna? Många lärare 
som idag arbetar med APL har också sin ordinarie undervisning att tänka på, inklusive 
arbete med elevvård och olika typer av åtgärder för elever som ”kör fast” eller behöver 
andra typer av riktade stödåtgärder. Läraryrket är krävande och det finns komplexa 
situationer som faller tillbaka på den undervisande läraren, det är inte sällan vi hör 
kollegor som känner sig ”klämda” mellan sina olika arbetsuppgifter. Möjligen är det så 
att en del yrkeslärare känner sig splittrade i sina uppdrag? I många fall är det också så 
att lärarna förlorat kontakt med den bransch de kanske tidigare var verksamma i och 
att kontaktnätet därmed försvagats eller upphört. I och med införandet av GY-11 blir 
det obligatoriskt med lärlingsvarianter inom gymnasieskolan och då kommer en 
uppgradering av utbildningsmomenten på arbetsplatserna att bli nödvändig. 

Jonas Olofsson som arbetat med dessa frågor under många år och som dessutom 
genomfört flera kvalificerade studier på området säger i intervjun att det kommer att ta 
relativt lång tid för exempelvis lärlingsutbildningarna att bli ”rumsrena” på nytt. Bara 
ordet att ”gå i lära” är i mångas ögon stigmatiserat trots att det handlar om ett seriöst 
försök att höja nivån på yrkesutbildningen. De moment lärlingarna genomför ”ute” på 
sina arbetsplatser kommer att dokumenteras och då behöver både lärare, rektorer och 
handledare vara så att säga” med på tåget” och inneha den kompetens som är 
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nödvändig. Som det är i skrivande stund finns inga klara riktlinjer eller färdiga mallar 
för denna typ av utbildning eller för den delen traditionell APL, idag är det upp till den 
undervisande läraren att sammanställa och ordna med pärmar för kursmoment som 
skall genomföras ute på arbetsplasterna. Rimligtvis borde Skolverket kunna hjälpa till 
med att ta fram standardiserade blanketter för uppföljning av elevernas lärande. 
Standardiserade mallar från skolhuvudmannen lämnar då inget utrymme för lokala 
tolkningar av kursmål. 

 Jonas berättar vidare i intervjun att det finns betydande tröghet inom en del av de 
fackliga organisationerna som exempelvis transport och elektriker-organisationerna att 
få till stånd väl fungerande utbildningsvarianter inom gymnasieskolan. Vi frågar oss 
varför detta motstånd är så starkt? Det fungerar väl i våra grannländer men det tycks 
vara betydligt knepigare i Sverige, detta kanske vi kan återkomma till i ett framtida 
projekt. Det som är verkligt positivt i undersökningen är att majoriteten av de 
undersökta företagen tycker att det är mycket viktigt med en stark kommunikation 
mellan skola och företag, motsatsen hade varit förödande. Resultatet i vår 
undersökning visar att företagen i regionerna har en uttalad vilja att öka 
kommunikationen mellan skolan och utbildningsplatserna. Här finns uppenbarligen ett 
uttalat behov och därmed en stor förbättringspotential. 

Att samarbetet fungerar mellan skola och näringsliv är av största vikt om eleverna på 
de yrkesinriktade progrm ska klara de uppsatta mål som nämns i kursplanerna. Det 
som framkommer i undersökningen är att representanterna från skolan i en del fall 
inte har den planering eller struktur som behövs för att styra och följa upp elevens 
lärande på praktikplatserna. Lennart Lundquist skriver i sin bok Demokratins Väktare 
från 1998 i kapitel 5 att det är ekonomismen som styr den offentliga sektorn, 
exempelvis skolan och dess ledning i deras beslut vilket i sin tur skulle påverkar den 
enskilde elevens, mentors timplanering. Inte sällan krockar den undervisande lärarens 
tid för APL-besök med annan undervisning vilket leder till försämrad kontinuitet. Vår 
egen erfarenhet är att inte sällan förutsätter huvudmannen att APL och företagsbesök 
skall skötas utan inskränkning i ordinarie schema vilket inte sällan leder till att den 
ansvarige läraren blir ”klämd” mellan sina olika uppdrag. Kanske är lösningen att ha 

”särskilt” ansvariga lärare för denna del i utbildningen. ”Vi behöver tid för att jobba med det 
här. Att det inte fungerar beror på att skolan inte har råd att ha människor anställda för att arbeta 
med APU. Samma sak med lärlingar, vi måste ha mycket kontakt med företagen.” (Pettersson, 
Lars. SOU 2010:75 s.349) 

”Ett kompletterande sätt att minska avståndet mellan de två världarna vore dessutom att 
yrkeslärarna blir mer integrerade i produktionen. Delad tjänst mellan skola och produktion vore 
möjligen idealt ” (Pettersson, Lars. SOU 2010:75 s.351). I rapporten menar man också 
allmänt att kursmål, studieplaner, beslut om uppföljning och utvärdering bör 
formuleras så att alla inblandade förstår och tar ansvar för dem. I vår undersökning ser 
vi mönster som ger tydligt stöd åt rapporten. 

Det som avgör om företag engagerar sig i lärlings- eller APL- verksamhet är i 
huvudsak en långsiktig planering för att tillgodose personalförsörjningen på företaget. 
Att ha möjlighet att lära känna eleven och se hur de fungerar i sin tänkta roll innan 
man skriver ett anställningsavtal är en starkt motiverande faktor. Samtidigt är känslan 
att ge något tillbaka till samhället också en motiverande faktor vilket framkommer 
allmänt i undersökningarna. I dag är personalförsörjningen ett allt större problem i de 
branscher vi undersökt vilket i sin tur borde göra det lättare för skolor att hitta 
sammarbetspartners för att bedriva lärlings- eller APL- utbildning. I dagsläget är det 
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skolans ansvar att söka och sköta kontakterna med näringslivet. Här borde också 
finnas möjlighet för att öka nätverksbyggandet genom träffar mellan skolans och 
näringslivets representanter. 

I vår undersökning framkommer det att några företag inte har den planering eller 
uppföljning som behövs för att säkerställa elevens lärande på praktikplatsen vilket i sin 
tur minskar elevernas måluppfyllelse. Tydligt är att detta är en brist från 
lärlingsrådet/programrådet som har till uppgift att godkännna arbetsplatser där praktik 
bedrivs, frågan är hur de har granskat företaget eller om någon uppföljning görs 
kontinuerligt, kanske det även här behöver finnas ett regelverk med några 
standardiserade dokumentmallar som används för att säkerställa att företagen har den 
standard/resurser som behövs för att ta hand om elever på ett tillfredsställande sätt. 

I lärlingsförsöket finns också brister, men där man har kontinuerliga trepartsamtal 
fungerar det oftast väldigt väl. Trepartsamtal innebär att handledare, elev och lärare 
tillsammans dikuterar praktikperioden och utvärderar denna i förhållande till 
kursmålen. Företagen behöver hjälp att känna till målen som skolan skall uppfylla i 
samband med elevens utbildning. En företagare skall inte behöva ta reda på detta. 
Skolan har ett stort ansvar att se till att detta sker. Täta besök och tydlighet kring vad 
eleven behöver lära sig har avgörande betydelse. I undersökningen framkommer det 
att två till tre konstruktiva möten per praktikperiod är önskvärda och nödvändiga för 
att säkerställa elevernas lärande i förhållande till kursplanerna. På nytt understryks 
behovet och betydelsen av en bra kommunikation. 

I vår undersökning framkommer det att vissa handledare har dålig kännedom om 
innehållet i elevernas kursplaner, detta är en tydlig förbättringspunkt där skolan 
behöver ställa sig närmare företagen för att öka kommunikationen och uppföljningen. 
Detta kan man även läsa om i SOU 2010:75 s.130” En majoritet av såväl handledare som 
programansvariga uppgav att programmets kursplaner inte alls eller endast i liten utsträckning styrde 
innehållet i elevers APU. I stället var det uteslutande produktionens villkor som styrde.”  

Vår undersökning visar att endast 50 procent av handledarna beaktar ”ibland” 
kursmålen då praktiken för eleverna planeras. Detta kan man koppla ihop med deras 
kunskaper om kursplanerna eftersom hela 72 procent endast har en måttlig 
uppfattning om de kursmål eleven ska uppnå under sin praktik. Frågan är om det är 
detta som gör att inte alla handledare dokumenterar elevernas lärande. I 
skolinspektionens kvalitetsrapport 2011:2 s.6 står det följande, “Många elever får enbart 
vara med på en arbetsplats, se hur det går till och prova på och jobba. Eleverna får praktik, men 
utbildningskraven uppfylls inte.” Granskningen som skolinspektionen genomfört innefattar 
39 skolor. Även här finns stora förbättringsmöjligheter det stora problemet är att 
handledare och lärare råkar i målkonflikt med sina ordinarie arbetsuppgifter, även att 
sköta kontakten med företag och lärare, och att planera APL eller lärlingsverksamhet 
bör ingå i de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Vår undersökning visar att företagen som tar hand om praktikelever inte ger den 
information om deras rättigheter och skyldigheter de behöver för att känna sig trygga. 
Det är endast 33 procent av de tillfrågade som informerar all ny personal om deras 
rättigheter och skyldigheter under deras vistelse på företaget. Förklaringen kan vara att 
det inte tydligt nog förklarats hur viktig handledarens tid är, det är inte en miljöpraktik 
som behövs det är en ren utbildning eleverna behöver för att klara måluppfyllelsen. 
Det är tydligt att det finns en stor osäkerhet kring utbildningsformen hos företagen. 
Det bör understrykas att APL och den traditionella lärlingsutbildningen är en 
utbildning och ingen praktik för miljöträning. Det är viktigt för eleven att kunna 
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identifiera sig med företaget och att känna till de skyldigheter och rättigheter som 
han/hon har under sin APL. Men det bör tydliggöras i hur man informerar och 
förbereder eleven inför kommande APL inte enbart är företagens ansvar, här måste 
även skolan förbättra sina rutiner. Vi ser i vår undersökning att eleverna har erhållit 
ringa kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet på skolan innan praktik. Denna kurs kan 
med fördel läsas innan eleverna ska ut på APL.  

I samband med APL i regionerna visar undersökningen att endast 39 procent av de 
tillfrågade har planerat för APL och gjort en aktivitetsplan som eleverna måste förhålla 
sig till under sin APL på företaget. Vidare kan man utläsa att hela 72 procent av de 
tillfrågade har en måttlig uppfattning om de mål som står i kursplanen. Om APL ska få 
avsedd effekt har skolan ett digert arbete framför sig. De behöver hjälpa och instruera 
företagens handledare att göra aktivetetsplaner som är kopplade till elevernas kursmål. 

Det positiva i undersökningen är att mellan 80 till 90 procent av de tillfrågade anser att 
det är viktigt eller mycket viktigt med kommunikationen mellan näringslivets och 
skolans representanter, de anser vidare att det behövs mellan 2 till 3 personliga möten 
mellan handledare och lärare under varje praktik period. Det är uppenbart att 
näringslivet har en stark önskan att hjälpa elever och skola med denna verksamhet 
däremot finns det brister om elevens kursmål men detta är en sak för skolan att 
förmedla. Skolan behöver uppenbarligen förtydliga sig i vilka förväntningar man har i 
samband med en arbetsplatsförlagd utbildning. Slutligen säger nästan 80 procent av de 
tillfrågade att det är viktigt eller mycket viktigt med fastställda och dokumenterade 
rutiner och här har skolan en möjlighet att styra upp praktiken så att kursmålen 
uppfylls. Genom att själva eller tillsammans med lärlingsrådet/programrådet ta fram 
de styrdokument med regler och mallar för planering, genomförande och uppföljning 
kan alla inblandade parter få det stöd de behöver. 

Frågeställningen som vi sökt svar på är följande:  

 Vilka nyckelfaktorer påverkar samarbetet mellan skola och företag? 

 Hur kan en ökad kvalitet i utbildningen främjas genom ett förbättrat 
samarbete mellan verksamheterna? 

Det vi kan konstatera nu i efterhand är att svaren i enkäterna, intervjuerna och 
litteraturstudierna pekar i en riktning där framför allt skolan har stora möjligheter att 
förbättra sina gemensamma insatser. Kommunikation, styrning, relationer och 
uppföljningsarbete är viktiga nycklar i skolans och näringslivets förbättringsarbete vid 
arbetsplatsförlagd utbildning. Att aktivt arbeta med dessa nyckelfaktorer kan på sikt 
öka kvalitén och måluppfyllelsen på yrkesprogrammen. 

För att ge undersökningen en större spridning skulle undersökningen behövt vara mer 
omfattande geografiskt sett. På grund av tidsbrist och ett kontaktnät som inte är 
rikstäckande behövde vi avgränsa oss till de regioner vi är verksamma inom. Vi kan 
konstatera att det finns möjligheter för vidare studier eller undersökningar kring 
ämnet. 
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9.1 Bilaga 1: Intervju Jonas Olofsson, 2011-03 

Samtalet inleds med information mellan Conny, Jockum och Jonas om arbetet och 
ömsesidig information om civilstånd etc. Därefter påbörjas intervjun med frågorna. 

Vad har du fått för intryck i dina samtal med näringslivets representanter då det 
gäller frågor som är kopplade till lärlingsverksamhet eller teknikcollege, vad 
tycks vara den viktigaste drivkraften för dessa parter då det gäller att delta och 
stödja sådan verksamhet? 

Jag kan ju säga direkt att jag inte varit involverad då det gäller frågor om teknikcollege, utan det har 
mest handlat om lärlingsutbildning. Ehh sen ja lite grann har det väl tangerat teknikcollege också 
men där har jag väl fått intrycket att både från arbetsgivarparten och från facklig eller från IF-metalls 
sida lyfter fram detta som någon slags, ja kvalitetsgaranti eller ja att detta skulle vara en mer 
avancerad utbildningsform för att öka attraktionskraften i utbildningen. Det är väl ungefär dom 
synpunkterna eller ja vad som kommit fram. Men jag har inte studerat teknikcollege ställt frågor eller 
gjort speciella undersökningar så jag vill inte säga för mycket om det egentligen. Men när det gäller 
lärlingsutbildningen, ja dels var jag inblandad i en tidigare studie från 2006-2007 då jag gjorde lite 
studiebesök och skrev om tidigare försök med lärlingsutbildning inom gymnasieskolans ram. Och sen 
är det nu den här senaste studien, den uppföljning som pågår inom nationella lärlingskommittén 
kopplad till försöksverksamheten. Det är jag och Signhild Lemar vid Umeå universitet som varit i 
kontakt med lite företrädare både för skolor, arbetsgivare och fackliga parter och resonerat om deras 
allmänna intryck. Mycket kopplat till lärlingsråden och lärlingsrådens funktion. Det är också 
mycket så att jag skulle vilja höra om era tankar kring det och om ni kan hjälpa till att förmedla 
några kontakter. Jag skall precis ut här dom närmsta veckorna för att försöka genomföra lite 
telefonintervjuer kring lärlingsråden. Men mitt intryck är väl att bilden är ganska splittrad så att 
säga när det gäller parternas inställning alltså det finns ju, det gjordes ju en undersökning, jag vet inte 
om ni har sett det här senaste betänkandet från nationella lärlingskommittén? 

Jo det har vi gjort 

Det gjordes ju en enkät alltså det skickades ut, Gambro tror jag dom heter, ett konsultföretag som 
skickade ut en enkät till företag som hade deltagit i försöksverksamheten och där kom det ju då fram 
en bild utav att dom medverkande företagen verkade väldigt nöjda och positiva. Samtidigt finns det ju 
på organisationsnivå i alla fall om man tittar på Svenskt näringsliv en viss skepsis och det gäller ju 
också dom fackliga organisationerna i alla fall om man tittar på IF-metall verkar ganska tvehågsna 
eller hur man skall uttrycka det. Jag tror att det är ett ganska stort avstånd mellan de stora 
organisationerna och medlemmarna i den här frågan. De som är närmare företagen eller 
arbetsplatserna är i allmänhet mera positiva tror jag än dom som sitter på, högre upp på 
organisationsnivå. 

Där kommer inte särskilt mycket positivt ut, självbilden är ju ganska stark där? 

Ja, ja absolut Svenskt näringsliv över huvud taget verkar ju inte ha, generellt sett det här med 
yrkesutbildningsfrågor verkar inte vara något som dom lägger särskilt mycket energi på numera utan 
det är ett väldigt starkt fokus på högre utbildning. Så har det väl delvis varit får jag intryck av med 
vissa undantag men delvis inom den fackliga rörelsen framför allt i högra grad SACO men även i 
vissa LO-förbund finns den här tendensen att man fokuserar väldigt mycket på studieförberedande 
utbildning även i alla fall tidigare då Irene Wennemo var chef för arbetslivsenheten då tog man ju 
fram väldigt mycket rapporter om yrkesutbildning och hon har ju själv brunnit mycket för 
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yrkesutbildningsfrågor. Men nu är hon ju inte kvar där så jag vet inte riktigt så jag vet ju inte vad det 
kommer att innebära på sikt för LO:s utredningsarbete på det här området. 

Dom som eldar på det är väl företagarna? Dom är ju väldigt på hugget inte 
minst på hantverksutbildningarna? 

Ja när jag varit ute på, förra våren utförde jag och Signhild intervjuer kopplat till den här studien för 
nationella lärlingskommittén då träffade vi ju både företrädare för arbetsgivarsidan och den fackliga 
sidan och där fick vi intrycket av att där det finns traditioner kring lärlingsutbildning sen tidigare inte 
minst på hantverksområdet av byggnads och vvs, vi träffade representanter från målare. Där verkar 
det funka ganska bra. Det verkar ju hänga ihop med traditionens makt tidigare erfarenheter och så 
vidare men samtidigt kunde vi ju konstatera att det fanns stora brister framför allt kopplat kring 
arbetslivets, lärlingsrådens inflytande, vår rapport blev ändå sammantaget ganska kritisk. Om man 
tittar på vad som står i regeringens förordning vad det finns för ambitioner där när det gäller 
arbetslivets delaktighet och medinflytande, hur man skall rigga dom här lärlingsråden det är klart att 
det är ett stort avstånd när man ser hur det sur ut i verkligheten. Men åter igen där det finns 
traditioner där man har sen tidigare mycket verksamhet med lärling alltså avtalsreglerad utbildning. 
Inom dom branscherna har man mycket lättare att hitta vettiga former för lärlingsutbildning även 
inom gymnasiet. 

Kan man säga att kommunikationen mellan näringslivet och skolan är 
tillräcklig? Jag har fått en helt annan uppfattning innan att det skulle vara 
bristande på den punkten, just där. Att näringslivet inte har någon koll på vad 
det är för mål och så där. 

Ja det är ett stort avstånd mellan skola och arbetsliv, det är den traditionen vi har i Sverige, det är en 
väldigt stark uppdelning. Eller det är skilda sfärer det hänger väl också ihop med att vi har haft en 
yrkesutbildningsmodell som i huvudsak har vilat på skolorna och det har varit skolornas ansvar i 
första hand. Parterna eller där arbetslivet har kommit in lite grann på marginalen, skall erbjuda 
praktikplatser och så där men har inget uttalat ansvar. Och det ju det som också skiljer oss från 
många andra länder där man har mer omfattande eller traditionell lärlingsutbildning, där e ju 
ansvaret delat på ett helt annat sätt mellan skola och arbetsliv. Det är förmodligen ganska tröga 
strukturer så att säga det är ingenting man givet att man vill nu introducera en mer traditionell 
lärlingsutbildning, man (skratt) förändrar inte de här strukturerna från ett år till ett annat, det tar 
väldigt lång tid. 

Det kommer det att göra och vi har hållt på med lärlingsförsöket i min 
kommun sedan 2007-08 och det har ju begåtts en hel del allvarliga misstag, 
bland annat har man flyttat mentorskap till personer som inte är ett dyft 
intresserade av att hålla på med det här. Och det har ju lett till att en del elever 
har ramlat mellan stolarna och det är ju mycket allvarligt egentligen. 

Det har väl inte kommit fram så mycket statistik ännu men mycket talar väl för att det är problem 
med stor genomströmning, ett stort frånfall också inom dom här utbildningarna. Man har inte någon 
riktig beredskap att ta hand om ungdomarna ute på arbetsplatserna, man vet inte riktigt vad som 
krävs och vad som bör göras. Och (skratt) det vet man kanske inte riktigt från skolans håll heller, 
det är ju någonting som måste utvecklas efter hand man måste lägga ganska mycket möda på det 
förmodligen. Hur man introducerar eleverna på arbetsplatserna, ibland går dom ju ut tre dagar i 
veckan från första terminen till en värld som är ganska främmande för dom flesta i den åldern, med 
allt vad det innebär av annan jargong andra krav och regler osv. 

Ja jag kan ju hålla med om det, en del elever klarar det här på ett förträffligt sätt 
både akademiskt och på arbetsplatsen. Sen finns det ju kvar det här begreppet 
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med att gå i lära ett känt begrepp för oss sextiotalister, att då får man gå i lära 
om man inte klarar skolan. Och det är ett begrepp som sitter stenhårt i många 
svenskar tror jag. (Skratt) Han har inte huvud nog så han får gå i lära. 

Jag tror det ligger mycket i det, det är ett problem, den delen är också ett problem i Sverige vi har. Jag 
har ändå i grunden en ganska positiv syn på lärlingsutbildning och tror att det är en modell som 
skulle kunna lösa en hel del problem och utmaningar framöver men jag tror att ett problem i Sverige 
är att lärlingsutbildningen ofta presenteras på det sättet och det gör man ju även på politisk nivå jag 
tänker nu på Jan Björklund när han presenterade en lagrådsremiss härom veckan om 
lärlingsutbildningen. Där han hela tiden poängterade att detta är en utbildningsform för dom som inte 
klarar den ordinarie skolan så att säga. 
Det här skall så att säga lösa problemet med genomströmningen. Och det är klart att om man tar 
upp det här som vi pratade om inledningsvis med arbetslivets intresse, företagens intresse för den här 
utbildningsformen. Så då är det ju klart att det blir lite paradoxalt så att säga, man det är svårt att 
tänka sig att man skall skapa ett starkt engagemang för lärlingsutbildningen om den får den etiketten 
att det skulle vara en utbildningsform för dom som inte klarar sig. Där lärlingsutbildningen fungerar 
och har en stor utbredning uppfattas den ju i allmänhet som en väldigt kvalificerad utbildningsmodell 
och uppfattas inte som någon sekunda utbildning. Och det är väldigt viktigt att ha med sig i den här 
diskussionen. 

Du slår huvudet på spiken den bild du beskriver stämmer så väl in med den 
verklighet jag upplever. Det finns ingen kompetens på skolledarsidan, hur fan 
gör vi? Lite så är det. Det förberedelsearbetet som pågått nu var ju en gyllene 
chans för många att testa detta och vi har testat. Vi har gått på en hel del minor 
men nu börjar bilden klarna, det har ju tagit tre år. 

Hur många har ni? Vilka program har ni? Alltså lärlingar. 

Vi har ungefär trettio på Hp, fyra på el, två på bageri och fem på bygg, snickare 
och anläggning. Så ser det ut hos oss och sedan har vi inte gapat över mer utan 
det är vad vi anser att vi klarar av. 

Du sa det var trettio på handel? Ja det är ju många där… Men där är väl intresset ganska stort? 

Mmm, det är det. 
Vi har ju en, vi är väldigt stöttade av branschen i Värnamo, vi får mycket stöd 
från dom. 

Man får väl säga att det är undantaget som bekräftar regeln, dom har väl lagt mycket resurser på att 
utveckla lärlingsutbildningen. 

Där har vi namn till dig, även uppe på Schenker har vi namn i ledande 
befattning, vi hoppas kunna vi hoppas kunna ge dig det du vill ha. 

Ja det kan ju bli aktuellt jag hoppas kunna komma igång med lite intervjuer ja under april i alla 
fall. Och handeln är ju särskilt intressant dom andra branscherna också där det finns traditioner på 
området. Handeln (skratt) är ju inte en bransch som man traditionellt inte har förknippat med dom 
här utbildningarna. Där generellt sett yrkesutbildningen har väl varit av ganska underordnad 
betydelse misstänker jag. Det är ju väldigt spännande att titta på. 

Har du Conny någon fråga som du sitter och ruvar på? 
Inte på just det, jag var inne på det vi spånade om att höja statusen för lärlingar 
eftersom generellt sett blir man ju lite värderad i dagens samhälle när man inte 
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gått någon studieförberedande utbildning. Men det här med yrkeslegitimation 
har du skrivit lite om till lärlingskommittén. Borde det inte vara en väg och 
marknadsföra det lite mer? Att dom kan göra sina prov på skolorna eller 
företagen så att dom får den valideringen dom behöver ha? 

Jo, jag tror att det skulle kunna vara en väg att gå, och att höja kvalitén på utbildningen. Och sen 
höja statusen på utbildningen. Och det är ju den modellen som dominerar i andra länder. Vi har ju 
den traditionen i vissa branscher men då ligger det ju efter gymnasiet. Om man tänker på 
byggnadsarbetare och elektriker. Ja absolut. Men det finns ju ingenting i den nya förordningen för 
hösten 2011 som pekar i den riktningen. 

Men det finns ju ingenting som hindrar skolorna att anamma detta? 

Problemet är väl, ska en sådan modell få det genomslag eller den status man eftersträvar så tror jag 
att det är viktigt med ett generellt regelverk som gäller och som är förankrat i dom berörda 
organisationerna. 

Det får ju vara en riktig valideringsorganisation som håller på med detta, du 
har ju dom här svetscertifieringarna som finns. Du validerar dina kunskaper 
och får din legitimation. Det skall ju vara likadant för alla utbildningar, alla 
kunskapsområden. 
Ja man skulle ju kunna kalla det för nationellt prov i handel. 

Ja absolut 

Du höjer ju kraven på eleven men också på företagen att engagera sig. Då kan 
man inte heller ha den här synen på lärlingarna att det är resterna som går där 
utan då är det ju dom duktiga som kommer dit och har vett att ta för sig. 

Precis 

Dom andra blir ju inte validerade dom klarar inte kraven. 
Nämen absolut, det är någonting man borde gå vidare med och argumentera starkt för. Det handlar 
ju om att få till en riktning på. Har man ett så tydligt fokus i utbildningarna så underlättar ju det 
arbete med kursplaner. Det är ju det som saknas väldigt mycket idag alltså i försöksverksamheten, 
det är så oerhört lösligt, det kan vara vad som helst i stort sett. I och med att det inte finns några 
tydliga riktlinjer eller några tydliga utbildningsplaner så finns det heller inte möjlighet att följa upp. 
Den där uppföljningen är också lite godtycklig. Diskuterar ni det här med företrädare, dom 
inblandade i utbildningen? 

Det är ju sånt som vi har spånat på själva men vi har ju inte kommit så långt i 
vår undersökning heller så att, vi har ju inte sagt att vi inte kommer att göra 
det, vi får se helt enkelt. 

Vi tangerade ju en del sådana här frågor i vår utredning i den här bilagan för nationella 
lärlingskommittén. Ni ser vi har ju ett avsnitt där om betydelsen ja utbildningsplanearbete och det var 
ju i hög grad ett resultat av att vi fick signaler om, framför allt från företrädarna för arbetslivet, i våra 
intervjuer. Om att dom efterlyste en uppskärpning på den punkten dom tyckte det var alldeles för 
otydliga riktlinjer för utbildningen. Och det är klart att då är ju risken att det blir en ad-hoc mässig 
praktik som inte är så mycket genomtänkt lärande. Men den här studien ni genomför nu då tar ni er 
utgångspunkt i dom lokala erfarenheterna där? 
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Ja det gör vi, jag tänkte på det Jonas sade om ad-hoc mässig. Ser man över hela 
försöket så tror jag att det är som Jonas säger att det är så. Vi upplevde ju det, 
att det blir väldigt ad-hoc… Så vad vi har gjort är att vi har en utbildningspärm 
som varje elev har och i den finns kursmomenten beskrivna. Det innebär att när 
vi har trepartssamtal med eleven, handledarens och läraren så finns det 
moduler för exempelvis praktisk marknadsföring b, vilka moment har eleven 
kunnat beröra och sedan bedöms det osv. För de moment som finns, det är åtta 
sidor ungefär med kurser som finns där. Det stämmer i huvudsak, det är ett sätt 
att kvalitetssäkra. 

Ja just det 

Men det kan ju alltid bli bättre och sedan står detta i relation till hur mycket 
skall handledaren lägga på eleven? Skolan kan ju inte förvänta sig heller, det är 
ju din hjärtesak Conny i synnerhet inom industrin. Saker och ting skall ju 
produceras och samtidigt står det en elev bredvid som skall ha 
uppmärksamhet. 
Ja du sänker takten med 50 procent på en gång 
Och tempot är stentufft, och sen förväntar sig skolan, nej vi förväntar oss inte 
men vi önskar ju att dom hjälper dom så gott dom kan. 

Ja och sen när man inte får någon som helst ersättning heller, (skratt) det är ju också en 
komplikation i sammanhanget. Så det är ju klart att om det skall bli något seriöst, pengarna spelar 
väl ändå en viss roll. Alltså jag tror, när vi var ute så fick vi och träffade företrädare för företag och 
så kom det fram att den dimensionen är väl inte helt oviktig. Man har ju försökt att tona ner det från 
nationella lärlingskommitténs sida och det var på basis av den här enkäten som gick ut till de 
inblandade företagen där det var en större andel som menade att det här med ersättningsfrågorna var 
av underordnad betydelse i sammanhanget. Men jag har ändå svårt att tänka mig att det skulle vara 
så helt underordnat och som sagt i intervjuer kommer det ju fram. Och det är klart att skall man 
avsätta tid för handledning det är klart att då inkräktar det ju på den övriga verksamheten. 

Sen är det ju skillnad på typ av verksamhet och vad dom gör, står lärlingen vid 
en maskin som kostar 1800: - kronor i timmen, eller om det är bänkarbete så är 
det ju en jätteskillnad ju. Så man måste ju värdera ersättningsnivån i så fall. 

Jag vet inte hur ni ser på det, det var ju ett tidigare, alltså den tidigare gymnasieutredningen föreslog ju 
också att det här med handledare, man fick ju fram det här med handledarnas utbildning. Att det 
skulle vara ett obligatorium. 

Det har vi gjort till ett obligatorium i vår verksamhet, vi undviker företag som 
inte har konceptuell inriktning vi tycker till exempel att arbetsmiljöfrågor är 
belysta och att dom följs upp på respektive arbetsplats. Att det finns 
vidareutbildningssystem inom företagen. Och att företagen då i någon mån är 
kopplade till alltså att det finns utbildningsformer som konsekvent bedrivs. Så 
vi skippar Ica på hörnet utan det är Stadium, Team Sportia, Jack and Jones, JC, 
Ica kvantum, Willys och City gross. Och Schenker i Värnamo där vi vet att det 
är säkra papper. 

Och där är ju bilden också väldigt splittrad vad jag förstår. Alltså i fråga om att uppfylla dom 
önskemålen. Sen har ju regeringen varit lite vinglig i den frågan nu har man ju inte gått vidare i den 
frågan. Det var ju på gång att det skulle bli ett krav med handledarutbildning men det drog man 
tillbaka här. 
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Ok 

Av det skälet att man är väl helt enkelt rädd att det skall leda till arbetsgivare drar öronen åt sig, att 
det inte blir tillräckligt många som är beredda att ta emot lärlingar. 

Frågan är om det är baserat på rädslor eller på undersökningar (skratt) 
Det är väldigt, väldigt intressant men jag tror att baserat på det jag har sett, har 
man intresserade människor i organisationen och att man intervjuar eleverna 
innan de hoppar på det här och att man undviker att sälja in lärlings eller 
teknikcollege och förklarar att det är också ett stort egenarbete och det skall 
vara klarlagt annars blir besvikelserna stora hos eleven. Då står dom där i åk 3 
och tycker att det här inte var alls vad man tänkt sig. Det tror jag. 

Har ni funderat på om man skulle ha någon slags introduktionsperiod man kanske inte skulle vara 
så, man kanske under den första terminen inte skulle ha så stort inslag av arbetsplatsförläggning. 

Så gör vi, då är dom bara ute en dag i veckan. 

Det var ju också något som kom fram vid våra intervjuer under förra våren att det efterlystes så att 
säga i många fall att det vore nog bra om man separerade det innan dom kommer ut i den 
omfattningen varje vecka. 

Nä det är jättebra Jonas, det är så kul att höra, det märks hur mycket du har 
tittat på detta, det är skitkul. 

Nä men det är mer på övergripande nivå det är väldigt värdefullt för mig att lyssna på er, ni har ju en 
väldig inblick i den konkreta verksamheten. Det är väldigt spännande eftersom det känns väldigt 
fruktbart. Som sagt ni får ju hemskt gärna, skicka texter och så där och kommentera. 

Det gör vi gärna 

(I slutet av samtalet sker ett utbyte mellan Jonas Olofsson, Conny och Jockum. Jonas 
får sedan via mail de kontakter han önskar inom näringslivet i Tingsryd och Värnamo). 
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9.2 Bilaga 2: Intervju Annika Jervgren, 2010-11 

Vad är den största nyttan för arbetslivet att ha kontakt med lärare och skolan? 
Om vi vänder på det. 

Mmm det är en intressant fråga för det första ehh det som man har upplevt inom lärlingsutbildning 
tidigare det har ju varit att det eleverna lär sig inom skolan trots allt kan vara utvecklande för ett 
företag. Det kan till exempel vara ett företag där man kanske inte alltid använt den senaste tekniken 
och att gymnasieelever då kunnat bidra på det sättet. Också den här synvändan som uppstår när en 
lärling ställer frågor att man som handledare på ett företag inte reflekterar över det man gör dagligen 
att man uppmärksammar saker och känner stolthet i som handledare också att man ja det här gör ju 
liksom jag varje dag. Det kan ha stöttat företag också på så sätt att man har vidareutvecklat. 

Du menar att det kan ha lyft enskilda individer? 

Ja det kan ha lyft den handledaren men också den enskilda individen. Och det här med som jag har 
nämnt tidigare att man har en möjlighet att påverka och forma utbildningen. Och möjlighet att 
förmedla vad man behöver. Det har man aldrig kunnat se riktigt i dialog tidigare men med så pass 
mycket praktik blir det en naturlig del. Och det gagnar ju naturligtvis företagen på sikt att de kan 
vara med och forma en som dom kan anställa sen. Och prova på dom ju givetvis. 

Det var en väldigt bra förklaring tycker jag. Men om vi då vänder på hela 
frågeställningen tänker jag så här varför tycker du att skolan skall ha kontakt 
med arbetslivet? 

Jo det är åter igen att vara lärare även om du är yrkeslärare kanske du många gånger har varit ifrån 
det yrkesverksamma livet, du kanske aldrig ens har varit ute, det finns ju det exemplet också. Du 
har kanske inte insikt i den senaste tekniska utvecklingen eller de senaste metoderna som råder och 
där tycker jag att man sett många lärare som tappat, för har man en APU-period på femton veckor 
utspritt, i bästa fall femton veckor så är det väl man placerar på samma gamla företag man haft 
kontakt med tidigare. Man skapar inga nya möjligheter, det ser man ju som Baggium med sin 
erfarenhet att ta in lärare direkt med erfarenhet från yrket att dom har enorm kontaktyta ett nätverk 
att hitta bra praktikplatser för det är ju så aktuellt för dom och dom vet vad som gäller i yrket. Det 
är många yrkeslärare som jobbat inom skolan som har tappat den delen och då vet man egentligen 
inte vad som gäller där ute. Skolan har ju inte den möjligheten att uppdatera den tekniska 
utrustningen och det som krävs och det är ju stora pengar att investera det har man inte haft samma 
möjlighet inom kommunen de senaste åren. Så det, då tappar man det automatiskt av den 
anledningen. 

En annan fråga jag har ställt mig är då, det är ju på vilket sätt och vilka former 
skolan skall ha kontakt med arbetslivet, idag sker ju inom lärlingsförsöket 
aktiva besök tillsammans med eleven ute på arbetsplatsen, du berättar ju själv 
om killen i Lund (Professor Lars Pettersson) som gjort sin APU utredning 
hittade stora brister. 

Ja inom APU:n har man hittat stora brister, i lärlingsförsöket finns ju också brister men det vi ser 
där det har gått bra har man kontinuerliga trepartssamtal där skola, handledare och elev träffas för 
att ha så att säga det är en kvalitetssäkring att man har en kontroll att man inte bara, vi har ju sett 
dåliga exempel inom försöket också där man har placerat eleven och så har man varit nöjd och så 
ringer man varje fredag och frågar om eleven varit där, det är inte lärlingsutbildning det är bara en 
utplacering som inte gynnar någon. Då hamnar väldigt mycket ansvar på företagaren som egentligen 
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inte fått några bra direktiv från skolan vad som skall gälla när det gäller uppföljning, kursplaner och 
att man når de målen som är tänkt. Alltså skolan skall finnas som en högra hand ett starkt stöd åt 
företagarna. Företagaren skall inte behöva hålla i huvudet vad en elev skall lära sig. Däremot skall 
de tillhandahålla den yrkeskompetens och kunna visa på hur verkligheten ser ut i en produktion och 
spegla hur arbetslivet skall vara så att säga. Skolan sak är att se till att alla de mål enligt 
kursplanerna blir uppfyllda och där har man ett oerhört ansvar att det blir en bra kvalitet för eleven 
så att eleven inte blir väldigt, väldigt smal utan att den kan ta andra jobb så småningom utan att den 
kan ta andra jobb så småningom. 

En fråga som jag hade om informationsteknik, har du något bra exempel på 
där modern informationsteknik har använts i länken mellan som du vet? 

Jo jag vet att när vi var i Hylte kommun, så var vi på besök på ett företag där en elev hade gjort en 
blogg. Där han hade gjort en elevdagbok kan man säga och det tycker jag är ett sätt att använda 
senaste, det tycker eleven är roligt, att sitta och skriva i en bok tyckte eleven inte var roligt. Då kunde 
läraren se vad som hände och det blev ett lättare sätt för eleven att uttrycka sig eller modernt sätt att 
uttrycka sig, det blev tillgängligt också för alla parter istället för att ha en klassisk bok som man 
följer fysiskt, det är ju en del elever som föredrar det, ett nog så enkelt verktyg kan också vara 
effektivt. Det viktiga är att få till dialogen mellan de här tre parterna, så länge den fungerar och är 
effektiv så blir det oftast en bra lärlingsplats det är min övertygelse i alla fall. 

Fick du någon känsla för hur företaget uppfattade det här med elevens 
bloggande? 

Ja det tyckte dom var jättebra, för det blev ju en marknadsföring för dom på något sätt, deras företag 
kom fram i ljuset så att säga. Men det kanske berodde på att personalen där var ganska ung och 
tyckte det här var tilltalande. 

Var den tillgänglig för alla vet du det? 

Dom hade väl gjort det så att läraren hade tillgång, det var inte en Facebookvariant så att säga. 
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9.3 Bilaga 3: Förblad till Enkäter 

En studie om näringslivet och skolans samarbete.  
 

Idag är allt fler överens om att det är en kris i skolornas yrkesutbildningar. 
Antalet elever som söker till lärlingsutbildningarna, yrkesförberedande program och 
även de tekniska studieförberedande programmen blir allt färre. Detta påverkar bland 
annat företags förmåga att få tag på kvalificerad arbetskraft. 

Vårt examensarbete tänker belysa skillnaderna i arbetssätt och värdegrund mellan 
verksamheterna skola och näringslivet. Genom att tydliggöra skillnaderna kan 
förståelsen för de olika verksamheterna öka, vilket kan göra samarbetet bättre och 
enklare. Ett bra samarbete skapar ett bra klimat för lärlingar och elever som genomför 
sin arbetsplats förlagda period i utbildningen, detta kan då resultera i högre betyg och 
måluppfyllelse samt öka attraktionen till de praktiska utbildningarna vilket leder till 
mer utbildad arbetskraft.  
Målet med studien är även att skapa en folder riktad till skola, näringsliv och elever där 
det tydligt framgår vilka krav, skyldigheter, förväntningar och rättigheter de inblandade 
har.   

Vi som genomför denna undersökning heter Conny Aagesson och Jockum Boklund. 

Undersökningen är en del av vårt examensarbete inom Linnéuniversitetet och vi vill 
undersöka hur man bättre genomför den arbetsplatsförlagda utbildningen för elever 
inom lärlingsutbildningarna och teknikcollege. Din medverkan kommer att ha stor 
betydelse för vårt arbete och vi är tacksamma över att du vill delta. Resultatet från 
studien kommer att redovisas i vårt examensarbete som är ett avslutande moment i 
lärarutbildningen för yrkeslärare på Linnéuniversitetet. Studien omfattar 24 frågor, vi 
hoppas att alla som väljer att delta i undersökningen besvarar alla frågor så noggrant 
som möjligt och efter bästa förmåga. 

Uppgifterna om dig som deltagare i undersökningen kommer att behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Med konfidentialitet menas att du som deltar i studien 
inte kommer att kunna identifieras på något sätt och att de uppgifter som samlas in 
inte kommer att kunna härledas till dig personligen eftersom undersökningen är 
anonym på så vis att du som respondent svarar utan vare sig namn eller adress, 
telefonnummer eller annan information. Alla uppgifter om respondenten kommer att 
raderas från våra system när enkäten har sammanställts. 

Med vänliga hälsningar  

Jockum Boklund och Conny Aagesson 
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9.4 Bilaga 4: Enkät 
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9.5 Bilaga 5: Enkätresultat 
 

Undersökningen har genomförts med hjälp av verktyget Google dokument. Enkäten 
färdigställdes i Google dokument vilket genererade en webblänk som respondenterna 
använde för att komma till själva enkäten. Google samanställde resultatet av 
undersökningen utan möjlig koppling till respondenten. Nedan vissas den grafiska 
sammanställningen av undersökningens resultat. 
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