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Abstract  

Syftet: Vi har undersökt sambandet mellan teoretiskt och praktiskt lärande på det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi inriktade oss på att 

undersöka huruvida teoretisk kunskap är en förutsättning för att förstaårsstudenterna 

skall kunna uppfylla förväntade studiemål för den första fartygsförlagda utbildningen. 

Metod: Vi gjorde en litteraturstudie som omfattade det fyraåriga sjökaptensprogrammet 

samt tre närbesläktade yrkesutbildningar. I vårt teorikapitel behandlade vi även tre olika 

typer av handledningsmodeller som samtliga på ett eller annat sätt är applicerbara på 

nämnda utbildningar.  För att kunna kritiskt granska vår litteraturstudie och för att ta 

reda på det faktiska förhållandet i frågan genomförde vi fem informantintervjuer. 

Resultat: Vi har kunnat se en rad likheter i utbildningarnas upplägg mellan teoretiskt och 

praktiskt lärande samt kunnat urskilja vilka handledningsmodeller som används. 

Slutsats: Den Grundläggande säkerhetsutbildningen är en förutsättning för studenten att 

få gå ut på den första fartygsförlagda utbildningen men är inte en förutsättning för att 

studenten skall kunna uppnå de förväntade studiemålen av densamma. Vi har kunnat 

konstatera att handledaren och handledarens kunskap och kompetens spelar en mycket 

central roll för vilka förutsättningar som studenten ges för att kunna uppnå studiemålen 

för den första fartygsförlagda utbildningen.  

 

Nyckelord: 
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studenter, teoretiskt och praktiskt lärande. 
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Abstract  

The purpose: We have investigated the relationship between theoretical and practical 

learning of the Nautical Science Program(4years) at the Linnaeus University. We focused 

on examining whether the theoretical knowledge is a prerequisite for the students to 

meet the expected learning outcomes during the first ship based training. Method: We 

preformed a literature review covering four different educations. We did also look in to 

three different types of mentoring models which in one way or another are applicable to 

those courses. In order to critically examine our literature and to find out the actual 

condition, we conducted five interviews with informants. Result: Made it possible to see 

a number of similarities in educational programs approach between theoretical and 

practical learning and guidance models used. Conclusion: The Basic Safety Training is a 

prerequisite for students to go out on the ship based training but it is not a prerequisite 

for achieving the expected learning outcome. We have noted that the supervisor and the 

supervisor’s knowledge and skills plays a central role for the conditions in which the 

student is given in order to achieve the study objectives of the first ship based training. 
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Förord 

Genomförandet av denna uppsats har varit mycket lärorik och intressant för oss. 

Inledningsvis skulle vi vilja tacka de personer som vi har fått möjligheten att intervjua, 

utan er hjälp hade det inte varit möjligt att fortsätta vår undersökning. Vi vill tacka; Bruno 

Clason, Mona Thuresson, Ulrica J. Åleheim, Fredrik Jonsson samt vår informant ifrån 

Sjöfartshögskolan.  

Vi vill även passa på att tacka Magnus Boström och Fredrik Hjorth som har varit till stor hjälp 

under vårt uppsatsskrivande med sin sakkunnighet och värdefulla feedback. 

 

Ett stort tack till Er alla! 

 

Kalmar, 16 Maj, 2012 

  

Hampus Rosengren och Johan Sjöberg 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det fyraåriga sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar utbildar framtida 

sjökaptener. Programmet ställer inga krav av tidigare erfarenhet av livet till sjöss, dess 

terminologi, arbetssätt eller handhavanden. Syftet med det fyraåriga programmet är att under 

tre av fyra år ge studenten teoretiska kunskaper, med praktiska inslag, att tillämpa i sin 

framtida yrkesroll som sjöbefäl. Under utbildningens fyra år skall studenten genomföra tre 

fartygsförlagda utbildningsperioder av varierande längd, med en sammanlagd tid av 12 

månader. Studenten förväntas under den fartygsförlagda utbildningen utföra teoretiska samt 

praktiska arbetsuppgifter utifrån en arbetsjournal(On Board Training Manual) som är 

anpassad efter vilken fas i utbildningen som studenten befinner sig i.
 1

   

 

Studenten förväntas efter avslutad fartygsförlagd utbildning, 12 månader, uppfylla följande 

studieresultat: 

 

”Kursen, tillsammans med teoretiska studier på sjökaptensprogrammet, skall ge studenten sådan praktisk 

kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för tjänstgöring som vakthavande befäl på handelsfartyg”
2
  

 

Förstaårsstudenterna vid det fyraåriga sjökaptensprogrammet tillbringar den första 

läsperioden, ungefär åtta veckor, av utbildningen vid universitetet då de studerar följande 

teoretiska kurser: 
3
 

- Maritim engelska 1    

- Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety Training)  

- Fartygskonstruktion    

- Matematik 1 och 2
4
   

 

Under läsperiod två går studenten ut på sin första fartygsförlagda utbildning under ungefär två 

till tre månader, då studenten förväntas utföra arbetsuppgifter ur arbetsjournalen.
5
  

 

 

                                                           
1
 Fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng PDF, Sjöfartshögskolan - Linnéuniversitetet, 2012 

2
 Ibid 

3
 Praktik för blivande sjökaptener och sjöingenjörer, Sjöfartshögskolan - Linnéuniversitetet, 2012 

4
 Läsordning 2010/11 - Sjökaptener 4 år PDF, Sjöfartshögskolan - Linnéuniversitetet, 2012 

5
 Praktik för blivande sjökaptener och sjöingenjörer, Sjöfartshögskolan - Linnéuniversitetet, 2012 
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Vi som avgångsstudenter vid det fyraåriga sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar ställer oss frågande till hur väl förberedda dagens förstaårsstudenter är för att kunna 

uppnå de förväntade studiemålen för den första fartygsförlagda utbildning, med tanke på vilka 

teoretiska kunskaper som förvärvats under de första åtta veckorna av utbildningen. 

 

Eftersom utbildningen inte ställer några krav på tidigare erfarenhet av att arbeta till sjöss vill 

vi därför undersöka sambandet mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Vi kommer att 

undersöka om den fartygsförlagda utbildningen syftar till att studenten genom att omsätta 

teoretisk kunskap skall uppfylla studiemålen för den första fartygsförlagda utbildningen. Eller 

om studenten skall förvärva ny kunskap under den första fartygsförlagda utbildningen för att 

på så vis uppnå de förväntade studiemålen.    

 

Den fartygsförlagda utbildningen har sina motsvarigheter inom andra utbildningar dock under 

annat namn och annat upplägg. Ämneslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar är ett 

exempel. Som en del i utbildningen av framtida ämneslärare på gymnasienivå ingår det att 

studenten under utbildningen avlägger en såkallad verksamhetsförlagd utbildning(VFU) under 

sammanlagt 20 veckor. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att: 

 

”Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska den studerande efter hand utveckla förståelse för och 

färdighet i olika moment inom lärarprofessionen. Den studerande ska tillägna sig förmågan att reflektera över 

praktiska erfarenheter i relation till de teoretiska studierna.”
6
 

 

Ett annat exempel är Försvarshögskolans officersutbildningar som även de omfattar en så 

kallad verksamhetsförlagd utbildning(VFU) under utbildningens fjärde samt femte termin. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen inom försvaret ”bygger på de teoretiska grunder som 

ingår i programmet och består huvudsakligen av tillämpande eller praktiska moment i de 

olika ämnena.” Man menar alltså inom försvarsmakten att ”VFU-delen är nödvändig för 

yrkesutvecklingen och ger underlag för din reflektion runt såväl profession som din 

personliga utveckling”
7
 

 

 

 

                                                           
6
 Utbildningsplan - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 

högskolepoäng PDF, Linnéuniversitetet, 2012 
7 
Officersprogrammet - Verksamhetsförlagd utbildning, Försvarshögskolan, 2012 



 

 
 

Ett tredje exempel är en annan form av verksamhetsförlagd utbildning som bedrivs inom 

kvalificerande yrkesutbildningar(ky-utbildningar) samt yrkeshögskoleutbildningar(yh-

utbildningar). Där har man valt att kalla denna del av utbildningen för LIA(Lärande i Arbete). 

Denna typ av verksamhetsförlagd utbildning syftar till att studenten skall under handledning 

förvärva ny kunskap men också tillämpa de redan förvärvade kunskaperna i en verklig 

situation.
8
 

 

Den gemensamma nämnaren för de olika exemplen, ovan, är genomgående ett samspel 

mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Inom lärarutbildningen skall studenten med hjälp av 

sin teoretiska kunskap reflektera över praktiska erfarenheter medans inom 

officersutbildningen anser man att kadetterna skall kunna tillämpa praktiska moment utefter 

teoretiska grunder, teorin blir således en förutsättning för praktiken. Det tredje och sista 

exemplet påvisar alltså en annan typ av praktisk utbildning, LIA, där studenten förväntas 

förvärva ny kunskap men samtidigt tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna i praktiken. 

 

Relevansen för denna undersökning är inte enbart av akademisk karaktär. Vid efterforskning i 

ämnet har även säkerhetsaspekten kommit att belysas allt mer. En jämförelse till 

närbesläktade branscher där användandet av maskiner i stor utsträckning är väldigt vanligt i 

det dagliga arbetet och där kunskap skall omsättas i praktiska moment, visar att bristande 

kunskap och bristande användning av den kunskap som förvärvats står för majoriteten av alla 

arbetsrelaterade skador.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Arbetslivsanknytning och praktik (LIA), Yh-myndigheten, 2012 

9
 Arbetsskador i träindustrin. Vad beror de på och hur kan de minskas? PDF, IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011. 



13 
 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilket upplägg mellan teoretiskt och praktiskt 

lärande som tillhandahålls för förstaårsstudenter på det fyråriga sjökaptensprogrammet, vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, för att studenterna på bästa vis skall uppfylla studiemålen för den 

första fartygsförlagda utbildningen.  

 

Frågeställningarna som skall besvaras för att uppfylla syftet är följande: 

- Vilket samband finns det mellan teoretiskt och praktiskt lärande för att uppnå 

studiemålen för den första fartygsförlagda utbildningen? 

 

- Är den teoretiska kunskapen en förutsättning eller förväntas studenten förvärva 

ny kunskap under den första fartygsförlagda utbildningen för att uppnå 

studiemålen av densamma?   

 

1.3 Problemformulering 

Vi som idag studerar vår sista termin på det fyraåriga sjökaptensprogrammet vid 

Linnéuniversitet i Kalmar och som har fullgjort den 12 månaders fartygsförlagda utbildning 

kan såhär i efterhand ställa oss frågande till vilket upplägg mellan teoretiskt och pratiskt 

lärande som är tänkt utövas under utbildningen. 

 

För att ta reda på hur upplägget mellan teoretiskt samt praktiskt lärande, kontra förväntade 

studieresultat under den första fartygsförlagda utbildningen, är upplagt kommer vi att studera 

kursplanen för den fartygsförlagda utbildningen samt utbildningsplanen för det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet. För att bredda vår undersökning kommer vi även att undersöka vilket 

upplägg närbesläktade utbildningar, som också leder till en yrkesexamen, har rörande 

teoretiskt och praktiskt lärande.  

 

Vi kommer undersöka hur närbesläktade utbildningar, som också leder till en yrkesexamen, 

resonerar kring om teoretisk kunskap är en förutsättning för praktiskt utövande eller om en 

teoretisk bakgrund kan begränsa studenten i sitt praktiska utövande? Eller kan det vara så att 

den praktiska delen av utbildningen har till syfte att tillhandahålla studenten ny kunskap? 

 

 



 

 
 

2. Metod  

2.1 Litteraturstudie 

I den undersökning som vi valde att bedriva beslutade vi oss för att genomföra en systematisk 

litteraturstudie som syftade till att behandla litteratur, studier samt vetenskapliga rapporter om 

berört ämne samt kransämne så som andra yrkesutbildningar och deras upplägg.
10

 

 

Inledningsvis fokuserade vi på att läsa och tolka kursplanen som ligger till grund för att uppnå 

kraven för den Grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety Training). Därefter 

övergick vi till att studera kursplanen för den första fartygsförlagda utbildningens mål och 

syfte. Efter noggranna studier av berörda kursplaner kunde vi sedan sätta de i relation till 

varandra och till utbildningsplanen för det fyraåriga sjökaptensprogrammet. Syftet var att se 

om det fanns ett tydligt samband mellan det teoretiska lärandet och det praktiska utövandet. 

Studien av berörda kursplaner gav oss en bild av hur upplägget såg ut på Sjöfartshögskolan 

och därmed blev nästa steg att genomföra en litteratursökning för att få fram information om 

hur upplägget såg ut på andra yrkesutbildningar och därefter jämföra resultatet med 

Sjöfartshögskolans uttalade upplägg. För att på ett tillfredställande vis kunna göra en 

jämförelse med närbesläktade yrkesutbildningar valde vi att studera den litteratur som låg 

tillgrund för andra utbildningars upplägg dvs. handböcker för verksamhetsförlagd utbildning 

för respektive yrkesutbildning.  

 

2.2 Informant 

Vid brukandet av en informationsintervju tillfrågas personer med en specifik kunskap inom 

det område som behandlas. Dessa informanter kan användas som ett stöd då personen i fråga 

besitter information om det faktiska förhållandet.
 
Gemensamt för samtliga informanter i denna 

undersökning var att de besatt specifik kunskap om förhållandet mellan teoretiskt och 

praktiskt lärande för den utbildningen som de representerade.
11

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. Att göra systematiska litteraturstudier, 2008, 34 
11

 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen, 2001, 79 
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2.2.1 Val av informanter 

För att kunna undersöka huruvida resultatet av vår litteraturstudie överensstämmer med det 

faktiska förhållandet valde vi att göra fem stycken informantintervjuer. 

 

I Sverige har vi ett stort antal utbildningar på både gymnasial- och högskolenivå som varvar 

teoretiska studier, från skolbänken, med praktiskt utövande ute på någon verksamhetsförlagd 

utbildning. För att kunna göra en jämförelse med det fyraåriga sjökaptensprogrammet i 

Kalmar och dess fartygsförlagda utbildning var vårt mål att hitta informanter från 

närbesläktade yrkesutbildningar. De utbildningar som vi valde att undersöka var alla på 

högskolenivå med syfte att varva teoretiskt och praktiskt lärande för att slutligen leda till en 

yrkesexamen. 

 

Inledningsvis valde vi att intervjua en representant från Sjöfartshögskolan, för att säkerställa 

att inte några misstolkningar hade skett gällande arbetsjournalen och den fartygsförlagda 

utbildningens syfte. Därefter valde vi att kontakta informanter från officersprogrammet, vid 

Försvarshögskolan i Stockholm, lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet och slutligen en 

representant från kvalificerad yrkesutbildning på Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver 

nämnda intervjuer genomfördes även en intervju med Transportstyrelsens representant för 

utbildningsfrågor. 

 

2.3 Informantintervjuer 

I samband med genomförandet av vår litteraturstudie valde vi att komplettera vår 

undersökning med informantintervjuer. Informantintervjuer gjorde det möjligt för oss att 

tillfråga personer som vi ansåg inneha relevant information i ämnet. Materialet från 

informantintervjuerna använde vi sedan som underlag för diskussion i ämnet. De personer 

som blev intervjuade var, för oss, särskilt intressanta då de hade en omfattande sakkunskap 

inom respektive utbildning och dess samband mellan teoretisk och praktisk inlärning. Därför 

kunde dem ge oss en inblick i hur det faktiska läget såg ut.
12

 

 

Vi använde oss av en kvalitativ ansats, i vår undersökning, vilket syftade till att ge en djupare 

förståelse för ett visst fenomen eller en viss situation. Situationen i vårt fall var relationen 

mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Motsatsen till den kvalitativa ansats vi använde oss av 

                                                           
12

 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen, 2001, 79 



 

 
 

är en kvantitativ ansats. Det kvantitativa förhållningssätt visade sig lämpas bättre för studier 

som syftar till att sammanställa statistik och/eller ett genomsnitt utav någonting. Då detta inte 

var något vi ämnade göra så föll det sig naturligt att arbeta kvalitativt
13

.  

 

För att få svar på de frågor vi ansåg relevanta arbetade vi, inledningsvis, fram en intervjuguide 

som våra informanter kom att följa under intervjun. Majoriteten av frågor som ställdes var 

sedan tidigare inplanerade i intervjuguiden medans vissa frågor ställdes mer spontant i form 

av följdfrågor och önskan av exemplifiering av en del händelser eller situationer. Denna 

intervjuteknik benämns som en delvis strukturerad intervju och tillåter intervjun och samtalen 

att vara öppna med möjlighet till utsvävningar och kommentarer från intervjupersonernas 

sida. Forskarna arbetar med en del huvudfrågor och låter sedan följdfrågor komma naturligt.
14

   

 

Under utformningen av intervjuguiden uppstod problematik kring de specifika frågorna 

gällande svårigheter att hitta rätt formuleringar samtidigt som vi fick reflektera kring vad vi 

egentligen ville få svar på. Vissa frågor som hade lagts till tidigare fyllde plötsligt inte sitt 

syfte, samtidigt som nya och mer relevanta frågor tillkom under processen av guidens 

utformning. Utformandet av intervjuguiden och dess frågor togs av oss på största allvar och 

tillsammans med vår handledare kunde vi komma fram till ett intervjumaterial som vi ansåg 

lämpligt.   

 

2.4 Intervjuteknik och genomförande 

Vi valde att via mail översända vår intervjuguide till våra informanter innan aktuell intervju 

genomfördes. Syftet med att översända intervjuguiden var att ge informanterna en möjlighet 

att förbereda sig och eventuellt tänka över en del frågor som kanske skulle kunna vara svåra 

att svara på utan någon förberedelse. Det ansågs finnas negativa aspekter med att göra på 

detta sätt och det var att informanterna kunde välja vad de skulle svara i större utsträckning än 

i en situation då svaren kommer mer spontant. Vi ansåg att svaren på de frågor som vi kom att 

ställa inte skulle påverkas negativt av att informanterna gavs möjlighet förbereda sina svar. 

Därför valde vi att ge informanterna en möjlighet att förbereda sig och sina svar då vi ansåg at 

det var till gagn för båda parter. 

 

 

                                                           
13

 Allwood, Carl Martin. Perspektiv på kvalitativ metod, 2004, 68 
14

 Sharan, B. Merriam. Fallstudien som forskningsmetod, 1993, 88 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sharan%20B%20Merriam
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Inledningsvis i varje intervju var vi noggranna med att informera om syftet med vår 

undersökning samt den del av arbetet som informanten i fråga kom att fylla. Vi var också 

tydliga med att informera informanten om dennes möjlighet att vara anonym samt att alla 

frågor inte behövdes besvaras om informanten kände sig obekväm eller uppfattade frågan som 

icke relevant.
15

 

 

Vårt arbete med intervjuguide tillsammans med den informantsökning som ägde rum 

resulterade i fem informantintervjuer. Intervjuer där de tillfrågade hade god kännedom inom 

det område vi undersökte samt representerade de utbildningar vi önskade studera. De 

yrkesutbildningarna som vi valde att undersöka bestod av det fyraåriga sjökaptensprogrammet 

vid Linnéuniversitet tillsammans med tre andra närbesläktade yrkesutbildningar så som 

officersprogrammet vid Försvarshögskolan, lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet och ky-

utbildningar vid Yrkeshögskolan. Utöver dessa så genomfördes även en intervju med en 

representant från Transportstyrelsen där frågor ställdes gällande deras syn på sambandet 

mellan teoretisk och praktisk inlärning rörande de fyraåriga sjökaptensprogrammen. 

 

Intervjuerna i fråga genomfördes under en fyra dagars period där vi fick god respons från 

samtliga informanter. Det resultat som vi erhöll från våra intervjuer blev snabbt en bekräftelse 

på att vår intervjuguide innehöll relevanta frågeställningar som kunde belysa att en viss 

problematik inom valt område existerade. Vissa informanter bad dessutom om att få ta del av 

undersökningen dels för att stämma av att inte några missförstånd hade skett men också på 

grund av intresse för det resultat vi skulle komma fram till. 

 

2.5 Intervjuerna 

Den första intervjun genomfördes med Överstelöjtnant Bruno Clason på Försvarshögskolan. 

Intervjun bestod av en telefonintervju som varade i cirka 25 minuter. Under intervjun 

upplevde vi inte några faktorer som t.ex. ringande telefoner eller tidstress som skulle störa 

validiteten eller påverka hur uttömmande svaren skulle komma att bli. Vi valde att genomföra 

en telefonintervju på grund av praktiska skäl. Trots det fick vi god respons utifrån våra frågor 

och därmed gott underlag för vidare undersökning. 

 

Därefter genomförde vi en intervju med lärarprogrammets VFU-koordinator Ulrica J. 
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Åleheim vid Linnéuniversitet. Intervjun genomfördes per telefon då det föreföll smidigast för 

båda parter med hänseende på tillgänglighet för intervjun. Intervjutiden uppgick till cirka 20 

minuter där vi fick bra svar på våra frågor och samma som i det tidigare fall så upplevde vi 

inte några direkta störningar som skulle äventyra intervjuns informationsvärde. Vi blev 

bemötta av en positiv inställning och vi fick en rad uttömmande svar.  

 

Den sista telefonintervjun som vi genomförde var med Mona Thuresson som arbetar som 

Utredare på avdelningen för Tillsyn och kvalitetsgranskning vid Myndigheten för 

yrkeshögskolan. Intervjun gjordes via telefon av praktiska och ekonomiska skäl. Intervjun 

pågick i 30 minuter och även i det här fallet fick vi så pass goda resultat att vi inte kunde 

påtala någon störning som skulle ha gett en missvisande bild av det faktiska läget. 

 

Nästkommande två intervjuer genomfördes på plats med respektive informant. Den första av 

dessa intervjuer gjordes med en representant från Sjöfartshögskolan i Kalmar. Intervjun tog 

cirka 40 minuter och gav oss en god insikt i hur upplägget är planerat för den första 

fartygsförlagda utbildningen. Intervjun genomfördes på informantens kontor där vi kände att 

tid och ambition lades ner för att svara på våra frågor. Med andra ord fanns det inte någon 

stress eller några fysiskt störande faktorer under intervjun. 

 

Avslutningsvis genomförde vi en intervju med Fredrik Jonsson som arbetar som Handläggare 

för behörigheter och utbildning på Transportstyrelsen. Intervjun genomfördes i ett grupprum 

på Sjöfartshögskolan i Kalmar då Transportstyrelsen var på besök under evenemanget Career 

Event 2012. Miljön som valdes av oss kan i efterhand kritiseras då det fanns en viss 

stressfaktor eftersom den pågående mässan gav upphov till att människor cirkulerar frekvent 

utanför grupprummet och det sociala tempot var relativt högt. Trots påtalade störningsmoment 

fick vi uttömmande svar av vår informant som visade en positiv inställning och ett högt 

engagemang. Intervjutiden pågick i 27 minuter. 
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2.6 Tillvägagångssätt  

En stor del av det förberedande arbetet handlade om att behandla och granska kursplanen som 

låg till grund för att uppnå målen av den Grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety 

Training). Dess innehåll och mål jämfördes med kursplanen för den första fartygsförlagda 

utbildningens syfte och mål. Syftet var att ge en överblick av huruvida sambandet mellan den 

teoretiska utbildningen var kopplad till den praktiska verksamheten ombord. Vidare studerade 

vi de närbesläktade utbildningarnas praktiska upplägg, för att kunna göra en jämförelse på hur 

synen av upplägget varierar mellan utbildningarna ifråga. I det här skedet spelade våra 

informantintervjuer en viktig roll. De blev särskilt intressanta då vi först fick möjligheten att 

via litteraturstudien sammanställa utbildningsmodeller hos de olika utbildningarna vi valt och 

sedan genom intervjuerna få den faktiska bilden på hur de respektive skolorna resonerar kring 

sambandet mellan teoretiskt och praktiskt lärande. 

 

Vi ansåg att vår litteraturstudie tillsammans med de kompletterande informantintervjuerna 

hade gett tillräcklig information om ämnet. Denna information lades som grund för vår 

diskussion och slutligen till vår slutsats.
16

 Vi utgick från vårt syfte för att granska och 

undersöka relevant litteratur samt vetenskapliga rapporter rörande närbesläktade utbildningar 

och dessa har sedan legat till grund för vår slutsats.
17

 Med granskning av relevant litteratur 

syftade vi till att ställa den insamlade informationen mot varandra för att kunna styrka dess 

kvalité och slutsatsernas riktighet.
18
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3. Teori – Tidigare forskning 

Det här arbetet kommer att behandla relationen mellan teoretiskt och praktiskt lärande inom 

en rad olika yrkesutbildningar och inte minst det fyraåriga sjökaptensprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. För att kunna inleda undersökningen är det relevant att se till 

vilka de vanligaste handledningsmodellerna är inom de yrkesutbildningarna som vi har valt 

att undersöka. Centralt i denna teoribakgrund är att inte enbart se till den enskilda 

studenten/lärlingen utan att också rikta fokus till handledaren och dennes handledning. Det 

eftersom handledningen i sig själv är en konstellation av teoretisk och praktisk kunskap, 

kommer vi därför i det här kapitlet behandla tre olika typer av handledningsmodeller som vi 

anser vara mest relevanta för denna undersökning i hänseende på tillämpbarhet på det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet.  

 

3.1 Handledning som begrepp  

Torgeir Bue, rektor och praktiklärare, var en pionjär inom pedagogisk vägledning mellan 

1964 och 1973. Han var då verksam som ansvarig för den ettåriga utbildningen i pedagogisk 

handledning vid Kristiansands lärarhögskola i Norge. Hans pedagogik riktade sig främst till 

praktik-/övningslärarna och dess arbete som handledare åt lärarstudenterna, då de sistnämnda 

gjorde sin praktik i lärarnas klasser.
19

  

 

År 1973 gav Bue ut boken Pedagogisk Veiledning som sägs vara den första boken som tog 

upp fenomenet pedagogisk handledning, även om handledning inom lärlingsyrkena funnits 

långt tidigare. I sin bok behandlar Bue organiseringen av den praktik som var/är en del av 

lärarutbildningen. Han beskriver de uppgifter som lärarstudenterna ställdes inför men också 

hur de salsföreläsningarna som varje lärare hade med sin grupp var upplagda.
20
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3.1.1 Yrkesinriktad handledning 

Denna typ av handledning återfinns oftast inom utbildningar vars verksamhetsförlagda 

utbildning är förlagd till en yrkesmässigverksamhet.
21

 Yrkesinriktad handledning behandlar 

förhållandet mellan teori och praktik inom ett yrke och har som mål att under den 

verksamhetsförlagda utbildningen utveckla studenten inom den såkallade ”praktiska 

yrkesteorin”.
22

 Modellen syftar således till att studenten skall ges handledning vid 

genomförande av praktiska moment som kan vara en väsentlig del av studentens 

grundutbildning. Handledningen är som tidigare nämnt förlagd till en yrkesmässigverksamhet 

och handledningen sker således av en yrkesman som är verksam inom yrket. De perioder av 

verksamhetsförlag utbildningen är oftast en del av studentens utbildning och därför oftast 

uppdelade under ett antal perioder av varierande längd.
23

 Ansvaret för handledningen kan 

variera. I en del fall har ansvaret lagts på praktikplatsen men det kan också vara uppdelat 

mellan praktikplatsen och utbildningsinstitutionen.
24

 

 

3.1.2 Lärlingsmodellen 

Den kanske äldsta och vanligaste formen av kombinerat teoretiskt samt praktiskt lärande 

finner vi bland de gamla traditionella hantverksyrkena.
25

 Inom yrkesutbildningar har 

handledningen under alla tider spelat en avgörande roll gällande lärlingens utveckling och 

förkovring inom ett yrke. Lärlingsmodellen bygger på att lärlingen studerar och observerar 

hur handledaren/mäster arbetar för att sedan själva genom att utföra enklare uppgifter 

applicera den inlärda kunskapen. Handledaren/mästers roll bli således att instruera, 

demonstrera, bistå med råd samt utvärdera och bedöma lärlingens prestationer.
26

 

Lärlingsmodellen har ständigt förknippats med ledorden ”demonstration, tillämpning och 

korrigering”.
27

 Denna modell har på senare år blivit allt vanligare även inom 

yrkesutbildningar och i akademiska sammanhang.
28
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Lärarutbildningen är ett exempel på en akademisk utbildning som sedan lång tid tillbaka 

tillämpat en form av lärlingsmodell. Det är dock bara en i raden av alla yrkesutbildningar som 

tillämpar denna modell. Allt fler yrkesutbildningar genomför större delar av utbildningen 

genom praktik och praktiskt arbete.
29

  

 

3.1.3 Handledning och reflektion 

En annan handledningsmodell som blivit allt vanligare på senare tid inom yrkesutbildningar 

är Handledning och reflektionsmodellen. Modellen syftar till att den som blir handledd skall 

genom att varva handling och reflektion utveckla sin kunskapsmässiga bas för 

yrkesverksamheten.
30

 Denna typ av handledning lämpar sig bäst för redan yrkesutövare eller 

för personer som genomgår en yrkesutbildning. Genom att reflektera över sitt handlande vill 

man hjälpa den handledde att förstå grunderna för yrket ifråga. Syftet är således inte att 

tillhandahålla kunskap om hur yrket ifråga skall utföras eller tillhandahålla kunskap för att 

utöva yrket. Tanken är att tillhandahålla grunden för yrkesutövningen så att den handledde 

blir medveten om sin egen yrkeskunskap och på så vis blir mer mångsidig i sin 

yrkesutövning.
31

 

 

Inom denna teori är det allstå snarare den som blir handledd som står i fokus än handledaren.  

Ett exempel på det är: 

 

”På Nordsjön ska en person(handledaren) ta sig an en annan, som ska lära sig arbetet på oljeplattformen. Det 

har kommit en rapport om att en pump måste kontrolleras. 

 

”Supervisorn” utformar sin handledning på följande sätt: ”Lyssna nu, det här är en deplacementpump. Du vet 

förmodligen hur den är konstruerad och vad den används till, men för säkerhets skull ska jag förklara det hela 

[här kommer en förklaring] … När vi ska öppna den måste vi först stänga ventilerna på bägge sidor och 

tömma pumpen ordentligt. Nu ska vi ta och öppna den och då måste vi tänka på… 

 

Den andre handleder på följande sätt: ”Nu ska du berätta för mig vad du vet om den här sortens pumpar, vad 

som brukar krångla med dem, vad vi måste tänka på när vi arbetar med dem och hur vi ska bete oss. Du 

förstår, här på plattformen måste du alltid berätta för mig vad du tänker göra innan du gör något, eftersom vi 

inte har råd att ta några risker. Men när jag är övertygad om att du vet det du behöver veta för att göra något, 
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ska du försöka på egen hand. Jag ska se till så att du inte gör något helt galet, allt medan du och jag jobbar 

ihop oss och pratar oss samman”.
32

  

 

Bevisligen finns det en rad olika teorier och modeller kring handledning och lärande inom 

yrkesutbildningar. Som tidigare nämnt har vi i denna teori behandlat de tre olika typer av 

handledningsmodeller som vi anser vara mest relevanta för denna undersökning. Med relevant 

avser vi att samtliga yrkesutbildningar som vi har valt att undersöka berörs av ovan nämnda 

modeller. Det som också är gemensamt för valda utbildningar är att samtliga är närbesläktade, 

i sitt upplägg mellan teoretiskt och praktiskt lärande, till det fyraåriga sjökaptensprogrammet, 

är uppbyggda kring.  

 

3.2  Integration mellan teori och praktik ställer krav på verkligheten 

Under den här rubriken vill vi belysa ett verklighetsförankrat problem som har koppling till 

det fyriga sjökaptensprogrammet. Under de teoretiska perioderna som studenten tillbringar i 

skolan följer samtliga studenter utbildningsplanen och studerar således samma kurser. Vad 

som skiljer sig åt under utbildningen är vilken typ av fartyg som studenten hamnar på under 

de fartygsförlagda utbildningarna. Det skall dock understrykas att det här är ett scenario som 

är mer framträdande under de senare delarna av den fartygsförlagda utbildningen men väl så 

viktigt att belysa.  

 

Hans Rystedt och Jan Gustavsson skriver i sin avhandling om relationen mellan praktik och 

teori på sjuksköterskeprogrammet. De menar att praktiken är en viktig del av studenternas 

förmåga att förstå och lära sig de olika delarna av deras framtida yrke och på det sättet 

utvecklas rent kunskapsmässigt. Dessa aspekter ses som positiva av både elever och lärare 

men Rystedt och Gustavsson lyfter också fram de negativa perspektiven av vad praktik kan 

innebära för studenterna.
33

 Deras forskning tyder på att en del elever tycks uppleva en 

problematik i att de på en del praktikplatser inte fullt ut upplevt ett deltagande.
34

  

 

Studenterna har också upplevt en viss tendens till konflikt mellan den teoretiska delen av 

deras utbildning och den praktiskt förlagda delen som inte alltid stämmer överens. 

Forskningen tyder vidare på att problematiken med att integrera praktik och teoretiska studier 
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inte slutar där. En del studenter som under sin utbildning integrerar praktiskt och teoretiskt 

lärande anser att utbildningen blir väldigt komprimerad och att hela upplägget kan ibland ha 

svårigheter att fungera i verkligheten. Anledningen som påtalas är att studenterna har 

svårigheter att stämma av de teoretiska studier som bedrivs på högskolan tillsammans med 

praktiken, då till exempel ett specifikt tema som läses i teorin inte är samordnad i det 

praktiska arbetet som utförs på praktikplatsen. Eftersom de två utbildningsverktygen diffar så 

menar studenten att det blir svårt att låta teorin styra under praktiken. Samtidigt påstår 

studenten att möjligheten finns att det undermedvetet kopplar tidigare inlärd teori med det 

praktiskt arbete som sker för stunden. Trots nämnd problematik upplever majoriteten av 

studenterna att praktik är positivt för deras totala kunskapsutveckling.
35

 Inte bara för 

varvningen av teori och praktik utan också aspekterna kring relevant lärande. En del studenter 

menar att det är på praktiken man lär sig arbetet som sjuksköterska på riktigt, medan andra 

också menar att praktiken fungerar som motivation för lärande och att skaffa sig mer kunskap. 

De anser sig inte kunna vad som krävs av dem i rollen som sjuksköterska och anpassar sig 

därför mycket efter deras handledare och lär sig rutiner av dem.
36

 

 

”Under praktiken märker man vilka delar man saknar och vilka delar som vi kan (citat, basgrupp)”
37

  

 

”Vi behöver någon som säger till oss, det här behöver ni kunna”(citat, basgrupp)
38

 

 

I avhandlingen beskriver Rystedt och Gustavsson ett exempel på lärande i praktiken. Det är 

ett exempel som är taget från ett VFU-möte på en sjukavdelning där studenten tillsammans 

med läkarpersonal träffar en patient med lungemfysem. Dessvärre avled patienten i fråga, 

men fallet blev för studenten en möjlighet att vid obduktionen se varför det är svårt att andas 

vid lungemfysem samt vad som ledde till att patienten avled. Enligt studenterna är det här ett 

bra exempel på lärande i praktiken. Patientfallet gav möjlighet till ett arbetsintegrerat lärande 

då studenterna fick ny insikt och lärandet blev en sidoeffekt av deras arbete. I efterhand fick 

studenterna chans att gå tillbaka till teorin och fördjupa sina kunskaper inom ämnet 

lungemfysem samtidigt som de fick arbeta med det praktiskt.
39
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Det finns enligt vissa studenter mindre spänningar på deras utbildning mellan omvårdnad och 

den medicinska kursen och att de appliceras på olika sätt under utbildningen. Studenterna 

menar att ämnen som rör omvårdnad betonas tyngst under teoretiska inslag i skolan samtidigt 

som den medicinska aspekten framträder mer ute på praktikplatserna. Med omvårdnad menas 

här social kompetens och omsorg. Tanken är att arbeta fram en förmåga att se personen 

bakom sjukdomen och kunna sätta sig in i personens situation. Gällande den medicinska 

kursen så berörs enligt studenterna kunskapen om läkemedel och sjukdomstillstånd där 

studenten skall utveckla en kunskap om hela förloppet.
40

 Genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen och den medicinska biten som behandlas ges studenterna möjlighet att skapa den 

kliniska synen på arbetet. Medans teorin uppfattas som den betygsgrundande delen. Detta 

fenomen har skapat ett komplex mellan den teoretiska och praktiska utbildningen på skolan. 

Studenternas mening är att det är den praktiska utbildningen som hjälper dem att förstå vilken 

kompetens som är relevant för deras framtida yrkesutövande. De hävdar dock att man innan 

praktiken behöver en bred och trygg grund av teoretiska kunskaper innan de ger sig ut på den 

praktiska utbildningen. Anledningen anses vara att studenten då enklare kan återknyta till och 

förstå varför vissa moment genomförs och hur de skall genomföras.
41
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4. Samband mellan teori och praktik  

Det finns en rad olika utbildningar på högskolenivå där teoretisk kunskap skall varvas med 

praktiskt utövande av olika former. För att kunna göra en jämförelse med det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet har vi därför studerat sambandet mellan teoretiskt och praktiskt 

lärande för tre närbesläktade utbildningar som alla leder till en yrkesexamen.  

 

4.1 Fyraåriga sjökaptensprogrammet - Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har bedrivit utbildning inom sjöfart sedan 1842. Sedan skolan 

startades har elevantalet ökat från sex styrmanselever år 1842 till cirka 700 elever som 

utbildas i dagsläget inom områdena drifttekniker, sjöingenjör och sjökapten.  

 

På den nautiska sidan finns det idag två olika möjligheter för val av utbildningsform. Den ena 

vägen är att gå är den treåriga sjökaptensutbildningen som inriktar sig till studenter som sedan 

tidigare har arbetat till sjöss som matros och därigenom nått den sjötid som krävs för att 

erhålla en sjökaptensexamen efter avlagd teoretisk utbildning. Denna utbildning omfattar tre 

års studier på heltid vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.
42

 

 

Då en student inte har någon tidigare erfarenhet av livet till sjöss finns då alternativet att gå 

det fyraåriga sjökaptensprogrammet. Tanken med denna utbildning är att studenten får en 

möjlighet att förvärva erfarenheter till sjöss under sin studietid. Genom den fartygsförlagda 

utbildning som ligger inkluderad i programmet och motsvarar ett år av den fyra år långa 

utbildningen. Den fartygsförlagda utbildningen ligger fördelat på tre perioder av varierande 

längd under utbildningen. Syftet med nämnt upplägg är att bästa pedagogiska sätt varva den 

teoretiska kunskap som studenterna får i skolan med de praktiska erfarenheterna som erhålls 

under praktiken. 
43

 

 

Förstaårsstudent vid det fyraåriga sjökaptensprogrammet går ut på sin första fartygsförlagda 

utbildning redan efter cirka åtta veckors teoretisk utbildning.
44

 Under dessa åtta veckor 

studerar studenten 7,5 hp Maritim Engelska, 7,5 hp Grundläggande säkerhetsutbildning(Basic 

Safety Training), 2 hp Fartygskonstruktion samt 1,5 hp Matematik.
45

. 
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De förkunskaper som ställs på studenten för att genomföra den första fartygsförlagda 

utbildningen är desamma som för antagningen till själva sjökaptensprogrammet. Studenten 

skall även genomgå en läkarundersökning för att erhålla ett läkarintyg för sjöfolk där krav på 

god syn- och hörselförmåga ställs. Utöver det skall studenten också inneha ett giltigt certifikat 

i kursen Grundläggande säkerhetsutbildning(Basic Safety Training).
46

  

 

Kursen Grundläggande säkerhet omfattas av 7,5 hp och är uppdelad i fem delkurser – Sjöfart 

allmänt 3 hp, Tankfartyg och säkerhet 0,5 hp, Miljö, säkerhet, livräddningsutrustning och 

överlevnad 1,5hp, Hälso- och sjukvård 0,5 hp samt Brandskydd och brandbekämpning 2 hp.
47

  

 

Praktiken i sin helhet, 12 månader, består av tre delkurser perioder/tillfällen där varje delkurs 

är indelad i en praktisk och en teoretisk del. Den allmänna beskrivningen av den första 

fartygsförlagda utbildningen lyder: 

 

”I fartygsförlagd utbildning 1 skall den praktiska delen vara inriktad på grundläggande sjömanskap, 

vakttjänst, däcksarbete(matrosarbete) och säkerhet ombord. Kursen skall ge studenten en inblick i det arbete 

som sker inom övriga avdelningar ombord.”
48

 

 

Den praktiska delen av kursens innehåll, beskrivet ovan, består utav att: 

 

”Studenten skall delta i det praktiska arbetet ombord i enlighet med de instruktioner som finns i 

arbetsjournalen för respektive delkurs och enlighet med de instruktioner handledaren ombord/ansvarigt befäl 

finner är lämpligt med avseende på vilken fas av utbildningen som är aktuell, fartygstyp, fartområde, väder 

och last.”
49

 

 

Vidare skall kursen också innefatta en teoretisk del där: 

 

”Studenten skall utföra teoretiska studier och lösa de problem/uppgifter som finns angivna i arbetsjournalen 

för respektive period samt de ytterligare uppgifter som handledaren ombord/ansvarigt befäl finner är lämpligt 

med avseende på vilken fas av utbildningen som är aktuell, fartygstyp, fartområde, väder och last.”
50

 

 

I den övergripande utbildningsplanen för det fyraåriga sjökaptensprogrammet ges en generell 
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beskrivning av syftet med den fartygsförlagda utbildningen: 

 

”Kursens syfte är, att varvat med teoretisk utbildning, ge studenten praktiska kunskaper, erfarenhet och 

skicklighet för att kunna tjänstgöra som vakthavande befäl på fartyg.”
51

  

 

4.2 Officersutbildning – Försvarshögskolan 

Det militära officersprogrammet är en högskoleutbildning om 180 högskolepoäng(hp) på 

Försvarshögskolan(FHS). Studenterna går under rang Kadett och börjar sin utbildning på 

Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Terminerna ett, två, tre och sex omfattar teoretiska 

studier på Karlberg medan termin fyra och fem genomförs praktiskt ute på någon av 

försvarsmaktens militära anläggningar runt om i landet.
52

 Den praktiska utbildningen kallas 

inom militär verksamheten för verksamhetsförlagd utbildning(VFU) och utförs på uppdrag 

och under ledning av FHS.
53

 VFU-utbildningen täcker 60 hp av den totala poäng som 

programmet omfattar. Det praktiska arbetet genomförs på heltid där 1,5 hp omfattar en 

genomförd utbildningsvecka.
54

  

 

Grundtanken med den verksamhetsförlagda utbildningen är att genom gott handledarskap 

förminska avståndet mellan teori och praktik. Målet är att skapa en helhet i lärandet. En helhet 

där teoretisk kunskap varvas med ett praktiskt utövande.
55

 Därför är den praktiska inlärning 

som sker under verksamhetsförlagda utbildningen beroende av den teoretiska utbildning som 

studenten genomgått. De teoretiska kunskaper och erfarenheter som erhållits under den 

teoretiska utbildningen har studenten möjlighet att vidareutveckla i praktiken. Utöver den 

vidareutveckling av teoretisk kunskap som sker, arbetas även förberedande kunskaper fram 

inför studentens avslutande kurser på officersprogrammet. Syfte är att ge studenten de bästa 

förutsättningarna för lärande.
56

  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen ansvarar handledaren för att ge tillfällen för 

kadetten att utöva redan förvärvad teoretisk kunskap under praktiska moment i den militära 

verksamheten ute i fält. Handledaren skall med andra ord öppna upp och ge utrymme för 
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kadetten att själv inse och lösa de problem som kommer i vägen för det arbete som skall 

utföras. Dessa bitar under VFU-utbildningen är mycket viktiga under kadettens utveckling 

mot en anställning inom försvarsmakten och en position som ledande ansvarigt befäl.
57

 

Exempelvis då en kadett inledningsvis lär sig teoretiskt om ledarskap och taktik under sina 

första terminer i skolan så ges under verksamhetsförlagda utbildningen möjlighet att 

vidareutveckla kunskaperna genom att praktiskt få leda övningsmoment i grupp och 

plutonsform.
58

 Efter praktiska moment skall utrymme ges för reflektion kring om kadettens 

agerande var bra respektive mindre bra för verksamheten. Här går man tillbaka från det 

praktiska utövandet till de teoretiska grunder kadetten lärt sig i ett tidigare skede. Reflektion 

anses vara ett viktigt pedagogisk verktyg då positiva och negativa faktorer diskuteras 

tillsammans med problem och lösningar som utreds mellan studerande kadetter tillsammans 

med handledare och övrig övningspersonal.
59

   

 

För att nå en hög kvalitet på lärandet och bra blandning av teoretisk och praktisk utbildning 

krävs ett gott samarbete mellan Försvarshögskolan, Militärhögskolan och VFU-skolorna. Ett 

samarbete som syftar till att ge kadetten bästa möjliga utbildning och chans att få insikt i sitt 

kommande arbete som officer.
60

  

 

4.3 Ämneslärarprogrammet – Linnéuniversitetet 

Ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet bedrivs både i Kalmar och i Växjö beroende på 

vilken inriktning som studenter väljer att utbilda sig inom. Lärarutbildningen omfattar 300 

högskolepoäng(hp) där områdena utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och 

verksamhetsförlagd utbildning(VFU) varvas med varandra.
61

 Av dessa 300 högskolepoäng 

omfattar 30hp verksamhetsförlagd utbildning där studenterna genomför ett praktiskt utövande 

på någon skola i regionen där universitetet ligger beläget.
62

 30 hp motsvarar 20 veckors arbete 

som kräver obligatorisk närvaro där studenten skall vara verksam på sin tilldelade praktikplats 

motsvarande en heltidstjänst.
63
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Skolverksamheten i regionen har ett gott samarbete med lärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet. Det goda samarbetet, som bygger på meningsfull kommunikation, bidrar 

till en god utveckling av studenten samtidigt som det främja lärarutbildningen på universitetet 

och skolverksamheten i länet. Eftersom lärarutbildningarna får möjlighet att erbjuda relevant 

och givande verksamhetsförlagd utbildning till sina studenter samtidigt som skolorna i länet 

erhåller kunskapsutveckling genom de blivande lärare som kontinuerligt besöker dem .
64

  

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett verktyg för studenterna att få prova på läraryrket. 

Utöver denna utvecklingsmöjlighet som den verksamhetsförlagda utbildningen innebär 

handlar den också om koncentration på yrkeskunnandet, dess innehåll och vägar till 

utveckling inom yrket. För att utveckla yrkeskunnandet hos studenterna så fokuseras det i stor 

utsträckning på kunskapen och förmågan att på ett pedagogiskt sätt hjälpa barn och ungdomar 

till ett mer effektivt lärande. Kraven och förväntningarna som ställs på studenterna utgår ifrån 

var i utbildning som studenterna befinner sig.
65

 

 

En utökad kunskapsbas arbetas fram under den verksamhetsförlagda utbildningen. De 

erfarenheter och upplevelser som studenten får erfara under den verksamhetsförlagda 

utbildningen ger studenterna yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt till den 

yrkesutövning som de kommer att tillämpa i sitt framtida arbete. Studenternas kunskapsbas 

utökas framförallt på individuell nivå genom träning men också tillsammans med andra 

genom att planera och genomföra pedagogiska undervisningar. Under denna tid bör stort 

utrymme ges till reflektion och eftertanke då studenterna får möjlighet att problematisera den 

kunskap de tidigare inhämtat teoretiskt. Genom återkopplande diskussion med handledare och 

övrig personal underlättas studentens förmåga att skaffa sig en insikt och efterhand en djupare 

förståelse och färdighet i de olika momenten som ingår i läraryrket
66

. Samtal med handledare 

skall även öppna upp för reflektion av genomförda praktiska moment i relation till den 

teoretiska grund som studenten besitter.
67
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4.4 Kvalificerade yrkesutbildningar – Yrkeshögskolan  

Kvalificerad yrkesutbildning(ky-utbildning) är en eftergymnasial utbildning på högskolenivå 

där avlagd examen leder till en specifik yrkesexamen. Utbildningarna varierar från två till tre 

år och är helt avgiftsfria samtidigt som de berättigar studenterna till studiemedel hos den 

centrala studienämnden(CSN). Ky-utbildningar är i en övergångsfas och kommer att finnas 

kvar till och med 2013 för att därefter övergå helt till yrkeshögskoleutbildningar(Yh-

utbildningar) som i stora drag är det samma som dagens ky-utbildningar. Syftet med ky-

utbildningarna är att svara för det behov som finns på arbetsmarknaden. Av given anledning 

bedrivs därför utbildningarna i nära samarbete med företag och arbetsgivare som får chansen 

att sätta sin prägel på utbildningen utefter sina krav och behov. Näringslivet är således en del 

av planerandet och genomförandet av utbildningen. Samarbetet med arbetslivet betyder också 

att företag och arbetsgivare ges möjlighet att säkerställa att de krav som ställs i arbetslivet blir 

belysta under utbildningen.
68

  

 

Utbildningarna bedrivs av utbildningssamordnare som i sin tur kan representeras av en 

kommun, landsting, högskola eller av privata företag. För att bedriva en ky-utbildningen krävs 

tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan som har till uppgift att utöva tillsyn samt 

granska utbildningarnas kvalité men också undersöka behovet av utbildningen i relation till 

arbetsmarknadens efterfrågan. Bland utbildningarna finns en rad olika yrkesgrupper 

representerade så som bygg, teknik och restaurang, för att nämna några. 
69

   

 

Som en del i alla ky-utbildningar tillbringar studenten upp till en tredjedel av utbildningen på 

praktik, så kallad LIA(Lärande i arbete). Syftet men denna praktik är att studenten  

 

”…under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa 

de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation...”
70

 

 

Som tidigare nämnt så bedrivs ky-utbildningarna i nära samarbete med näringslivet som också 

har en viktig roll i utbildningens utformning. De företag och arbetsgivare som ansluter sig till 

en ky-utbildning har också ett stort ansvar att, kostnadsfritt, tillhandahålla studenten 
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arbetsplatsförlagd utbildning samt en kvalificerad handledare. Det innebär således att 

arbetslivet bekostar studentens LIA-utbildning.
71

  

 

Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen får studenten möjlighet att känna på sin framtida 

yrkesroll redan under själva utbildningen och därigenom också få möjligheten varva teoretisk 

kunskap i verkligheten. Arbetsgivaren i sin tur får en möjlighet att stifta bekantskap med en 

möjlig framtida medarbetare.
72

  

 

4.4.1 Olika former av LIA 

Eftersom ky-utbildningar bedrivs inom så många olika yrkeskategorier och leder till lika 

många olika kompetenser så finns det en rad olika typer av LIA, baserat på utbildningens 

karaktär och innehåll.
73

  

 

Den vanligaste formen av LIA är en typ av praktikform. Studenten förväntas under den 

arbetsplatsförlagda utbildningen omsätta sina teoretiska kunskaper och tillämpa dem praktiskt 

ute i arbetslivet.
74

 

 

En annan form av LIA är en slags trainee-form. Studenten genomgår en introduktion av 

företaget och av sina arbetsuppgifter. Tanken är att studenten efter introduktionen skall ingå i 

ett arbetslag där han/hon efter hand ges mer och mer självständiga arbetsuppgifter. Syftet är 

att med tiden skall studenten fungera som en anställd inom företaget.
75

  

 

Inom en del yrkesutbildningar genomförs den arbetsplatsförlagda utbildningen i projektform. 

Studenten förväntas driva ett projekt där han/hon bearbetar frågeställningar rörande den 

aktuella verksamheten. Syftet med projektformen är att studenten skall utveckla sin förmåga 

att planera, samordna samt samarbeta tillsammans med andra människor på arbetsplatsen.
76

  

 

Inom hantverksyrkena bedrivs allt som oftast den arbetsplatsförlagd utbildning i form av en 

lärlingsutbildning. Det betyder att praktikens upplägg grundar sig i vilken typ av arbetsprojekt 
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som behandlas på den aktuella arbetsplatsen vid tillfället för den arbetsplatsförlagda 

utbildningen. Arbetsmomenten i sig varierar också beroende på vilket arbetsprojekt som 

behandlas.
77

   

 

En femte och sista form av LIA är den som bedrivs på entreprenörsinriktade utbildningar. 

Denna arbetsplatsförlagda utbildning grundar sig på att studenten i fråga arbetar tillsammans 

med ett fadderföretag. Studenten och fadderföretagets utbildningssamordnare planerar 

tillsammans de uppdrag som skall genomföras under denna period.
78

  

 

Den filosofi som eftersträvas inom ky-utbildningar och främst inom den arbetsplatsförlagda 

utbildningen är upplägget utav LIA. Upplägget av denna del av utbildningen beror på många 

olika faktorer där det inte finns några generella lösningar. Varje arbetsplatsförlagd utbildning 

måste anpassas till den yrkeskompetens som utbildningen skall leda till men också efter de 

företag som är involverade.
79
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5. Resultatredovisning Informantintervjuer 

5.1 Sjöfartshögskolan – Linnéuniversitetet  

Informant vid Sjöfartshögskolan har valt att vara anonym i denna undersökning och kommer 

därför att betecknas som person X. 

 

1. Hur resonerar Ni kring sambandet mellan teoretiskt och pratiskt lärande under 

utbildningen? (Ex. Är teoretisk kunskap en förutsättning för praktiskt lärande?) 

Sjöfartshögskolan i Kalmar strävar efter att låta studenterna komma ut på den första 

fartygsförlagda utbildningen så fort som möjligt eftersom skolan anser att det är viktigt för 

studenten att känna på miljön ute på fartygen. Eftersom utbildningen inte ställer några krav på 

tidigare erfarenheter är det viktigt att studenten får en inblick i livet till sjöss eftersom yrket 

snarare bör betraktas som en livsstil.  

 

En annan orsak till att den första fartygsförlagda utbildningen förläggs redan efter åtta veckor 

av utbildningen är att skolan genom åren har fått erfara att majoriteten av avhoppen från 

utbildningen sker i samband med den första fartygsförlagda utbildningen och skolan vill 

därför ge studenterna en tidig inblick i sitt framtida yrke.  

 

Tidigare var det så att studenterna endast tillbringade fyra till fem veckor på skolan och då 

endast läste den Grundläggande säkerhetsutbildningen innan de gick ut på sin första 

fartygsförlagda utbildning. Idag ser upplägget ut på ett annorlunda vis. Studenten tillbringar 

som sagt de första åtta veckor av utbildningen på skolan. Tanken är då att studenten skall 

hinna utföra alla praktiska detaljer kring anskaffning av diverse visum och sjöfartsbok men 

också för att Sjöfartens Utbildnings Institut(SUI) skall ges möjlighet att hitta en lämplig 

praktikplats åt studenten.  

 

Den inledningsvis utökade tiden vid skolan har efter begäran från handledare också utökat de 

teoretiska studierna under de första åtta veckorna. Tanken är att i ett senare skede kunna 

underlätta arbetsbelastningen för studenterna under kommande läsperioder av utbildningen.   
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Valet av kurser, utöver den Grundläggande säkerhetsutbildning, under läsperiod ett är således 

inte relevanta för studentens förmåga att genomföra den första fartygsförlagda utbildningen.
80

  

 

2. Är syftet med Er fartygs-/verksamhetsförlagda utbildning att förse studenten 

med ny kunskap eller är tanken att studenten skall omsätta redan förvärvad 

teoretisk kunskap i praktiken för att kunna uppfylla studiemålen den fartygs-

/verksamhetsförlagda utbildningen? 

Det finns inget entydigt svar på denna fråga eftersom det finns en rad olika faktorer som 

spelar in när det gäller vilken av de tre fartygsförlagda utbildningarna man syftar till eller 

vilken typ av fartyg som studenten hamnar på under dessa fartygsförlagda utbildningar.  

 

Generellt sätt anser skolan att ingen annan förkunskap förutom den Grundläggande 

säkerhetsutbildningen krävs för att en förstaårsstudent skall kunna genomföra den första 

fartygsförlagda. Under den fartygsförlagda utbildningen kommer studenten genom sitt arbete 

med arbetsjournalen att förkovra sig och där igenom möjligen vinna ny kunskap som kan 

underlätta inlärningen i kommande teoretiska kurser. Det gäller generellt för samtliga tre 

fartygsförlagda utbildningarna. Det som är specifikt för fartygsförlagd utbildning två och tre 

är att studenten har studerat teoretiska kurser som ligger tillgrund för att kunna genomföra 

moment i arbetsjournalen av honom/henne under den fartygsförlagda utbildningen.
81

   

 

- Vad ligger till grund för Ert upplägg mellan teoretisk och praktisk inlärning? 

(Ex. Forskning, studier, krav från arbetslivet, etc.)  

Sjöfartshögskolan i Kalmar bedriver handledarträffar med aktiva sjöbefäl och har under de 

senaste tre åren arrangerat fem handledarträffar som fortgår under en dag. Syftet med 

handledarträffarna är att skapa en kommunikation mellan skolan och handledarna men också 

mellan handledarna för att kunna utbyta erfarenheter och kunskaper. Eftersom det är 

handledarna som skall bedöma studenternas kompetens utefter genomförda arbetsuppgifter är 

det av stor vikt att handledaren är väl informerad om sin roll. Vår informant påpekar att det 

inte alla gånger kan garanteras att handledaren är informerad om sin uppgift och således inte 

gör någon grundlig bedömning av studentens kompetens utan endast signerar i 

arbetsjournalen. Antalet deltagare vid nämnda handledareträffar har varierat och det har även 
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framkommit önskemål från en del handledare att det borde vara Sjöfartshögskolan som tar 

kontakt och informerar istället för att det skall vara handledaren som söker upp 

Sjöfartshögskolan.  

 

För att svara på frågan, så har det framkommit under nämnda handledarträffar att det som 

krävs av studenten för att kunna gå ut på sin första fartygsförlagda utbildning är den 

Grundläggande säkerhetsutbildningen. Vidare har handledarna själva framfört att studenterna 

behöver lära sig de yrkesmässiga färdigheterna ute på fartygen vilket mest fördelaktigt 

ombesörjs av handledarna själva.
82

   

 

3. Är Ert, idag, befintliga upplägg mellan teoretisk och praktiskt lärande det 

mest gynnsamma för studenten och för Er utbildning?  

Det mest optimala upplägget av det fyraåriga sjökaptensprogrammet hade varit om 

studenterna efter 105 hp i nautik samt 12 månaders fartygsförlagd utbildning hade ansökt om 

att få ut sin styrmansexamen för att sedan segla som andrestyrman under en tid och samla på 

sig erfarenhet. Tanken är att studenten sedan återvänder till skolan efter att ha seglat en tid och 

då fullföljer det sista året av teoretiska kurser som riktar sig mer åt det administrativa hållet, 

för att slutligen tillgodogöra sig sin sjökaptensexamen. På det här viset infaller de mer 

administrativa kurserna då studenten är tänkt att tillämpa den teoretiska kunskapen och har då 

kunskapen färskt i minnet.
83

  

 

4. Har det tidigare funnits en annan typ av upplägg mellan teoretiskt och 

praktiskt lärande, inom utbildningen? 

- Vilka olika typer av upplägg har prövats? 

När Sjöfartshögskolan år 1989 startade sitt första fyraåriga sjökaptensprogram såg upplägget 

något annorlunda ut jämfört med dagens upplägg. På den tiden var klasserna betydligt mindre 

och även den fartygsförlagda utbildningen hade ett annat upplägg. Under den fartygsförlagda 

utbildningen placerades sex stycken studenter från samma årskurs ombord ett fartyg till sin 

hjälp hade de en specifik handledare som endast hade till uppgift att undervisa studenterna. 

Det skall även tilläggas att i slutet på 80-talet ställdes samma krav på förkunskap hos 

studenterna som det görs idag. Den enda skillnaden är att dåtidens kurs i Grundläggande 
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säkerhet var mer omfattande gällande ämnet sjömanskap.  

 

Det övergripande upplägget som introducerades år 1989 var att studenten först skulle studera 

teoretiska kurser. De teoretiska kunskaper som studenten tillgodogjort sig kom sedan att ligga 

till grund för en fartygsförlag utbildningsperiod. Studenten skulle sedan återvända till skolan 

för att vidare studera ytterligare teoretiska kurser för att sedan, på samma vis som tidigare, 

applicera sina teoretiskt förvärvade kunskaper i praktiken under ännu en period av 

fartygsförlagd utbildning. Det resulterade i att sjökaptensutbildningen avslutades med en 

fartygsförlagd utbildning då studenten redan tillgodogjort sig samtliga teoretiska kurser.  

 

Systemet visade sig ha en del sociala defekter under den fartygsförlagda utbildningen vilket 

framkom under utvärderingen av systemet. Den grupp på sex studenter och en handledare 

som kom ombord ett handelsfartyg utgjorde en stor del av den totala besättningen men 

bildade snarar en egen grupp än blev del av gemenskapen ombord. Systemet var endast i bruk 

under ett par år efter 1989.
84

  

 

- Har Ni märkt av någon skillnad på studenternas förmåga att leva upp till 

förväntade studieresultat?  

Sjöfartshögskolan vill inte påstå att det har kunnat se någon skillnad av studenterna förmåga 

att leva upp till förväntade studieresultat med tanke på att arbetsjournalen också har ändrats i 

samma utsträckning som utbildningen i sig.
85

 

 

5.2 Överstelöjtnant Bruno Clason – Försvarshögskolan 

Överstelöjtnant Bruno Clason arbetar vid Försvarshögskolan och är ansvarig för VFU-frågor 

på officersprogrammet.  

 

1. Hur resonerar Ni kring sambandet mellan teoretiskt och pratiskt lärande under 

utbildningen? (Ex. Är teoretisk kunskap en förutsättning för praktiskt lärande?) 

Utbildningen på officersprogrammet är upplagd så att kadetterna läser inledningsvis tre 

terminer som mestadels består av teoretisk utbildning men också en del praktiska moment. 
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Efter de första tre terminerna går kadetterna ut på sin verksamhetsförlagda utbildning som 

omfattar två terminer av utbildningens totala längd.  

 

Grundtanken kring det här upplägget är att de två praktikterminerna skall bygga på den 

utbildning som undervisats under den första tiden i skolan. Tanken är att kadetterna skall ha 

en trygg teoretisk grund att stå på inför de praktiska utmaningar som de ställas inför.  

 

Huvudsyftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att en fortsatt utbildnings skall 

fortskrida. Denna fortsatta utbildning skall bygga på teoretisk kunskap som kadetterna 

tidigare erhållit, samtidigt som praktiken skall öppna upp för mer inlärning och ett vidgat 

perspektiv.
86

 

 

2. Är syftet med Er fartygs-/verksamhetsförlagda utbildning att förse studenten 

med ny kunskap eller är tanken att studenten skall omsätta redan förvärvad 

teoretisk kunskap i praktiken för att kunna uppfylla studiemålen den fartygs-

/verksamhetsförlagda utbildningen? 

Grundtanken är som tidigare nämnt att teoretiska kunskaper skall ligga som stöd för 

kadetterna. Dock tenderar Försvarshögskolans upplägg att halta något i jämförelse med 

verkligheten. Inom ramen för officersprogrammet finns olika val av inriktningar som den 

blivande officeren specialiserar sig inom. Det finns till exempel inriktningar mot artilleriet, 

luftvärnet och sjöstrid där upplägget mellan teori och praktik ser olika ut. Utbildar man sig till 

artillerist så bygger terminerna fyra och fem dels på de teoretiska kunskaperna som redan 

inhämtats samtidigt som de får mycket ny kunskap inom yrkesämnet, både teoretiskt och 

praktiskt ute på respektive funktionskola. Jämfört med den nautiska profilen där studenterna 

erhåller en stor mängd ny kunskap som inte går att relatera till de teoretiska studier de tidigare 

har läst. Med andra ord styr val av inriktning hur din utbildningsverksamhet kommer att se 

ut.
87
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- Vad ligger till grund för Ert upplägg mellan teoretisk och praktisk inlärning? 

(Ex. Forskning, studier, krav från arbetslivet, etc.)  

Utbildningen har varierat stort gällande både innehåll och storlek under de senaste åren. 

Under tidigt 2000-tal var utbildningstiden två år och ledde inte till en akademisk examen. 

Under mitten av 2000-talet tog officersprogrammet en utbildningspaus eftersom det ansågs 

redan fanns tillräckligt med personal inom verksamheten. När utbildningen återupptogs 2007 

under Försvarshögskolans regi ändrades upplägget och omfattningen till den akademiska 

utbildningen som idag omfattar tre års studier. 

 

 I och med den förändring som har skett så har även VFU-delen av utbildningen förändrats 

och då även kopplingen mellan teoretisk och praktisk inlärning. Revideringen av 

studieupplägget grundar sig på en diskussion som pågått mellan Högskoleverket och 

Försvarsmakten. Högskoleverket menade att den utbildning som bedrivits inte hade en 

tillräcklig teoretisk grund för att kunna bygga en praktisk yrkesexamen. Därför riktar sig 

upplägget idag mot en mer akademisk inriktning där studenten får en bredare vetenskaplig 

grund att stå på. Den teoretiska grund som införskaffas innan studenten går ut på den 

verksamhetsförlagda utbildningen har dock under senare tid börjat granskas då andra 

högskoleutbildningar menar att den första teoretiska delen i skolan innehåller spår av VFU, 

eftersom det ingår en mängd olika praktiska moment som ligger inbakat i de tre första 

terminerna. 

 

Utbildningen är fortfarande relativt ung vilket innebär att förändringar fortfarande sker i 

upplägget av teoretiskt och praktiskt lärande. Då utbildningen löper under ständig förändring 

så varierar därför innehållet för studenterna olika från år till år. 
88

 

 

3. Är Ert, idag, befintliga upplägg mellan teoretiskt och praktiskt lärande det 

mest gynnsamma för studenten och för Er utbildning?  

Som det beskrivits tidigare så hade Försvarsmakten en idé på ett upplägg som ogillades av 

Högskoleverket på grund av avsaknad av vetenskapligt underlag. Tanken är nu att det måste 

vara så pass mycket teoretisk utbildning att det praktiska lärandet kan vila på en 

kunskapsgrund som byggts upp i ett tidigare skede.  
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Vidare menar vår informant att vid en yrkesexamen skall minst 90 högskolepoäng bestå av 

huvudämnet vilket är precis vad officersprogrammet når upp till i dagsläget då de studerar 

krigsvetenskap som huvudämne. När kursplaner struktureras om så bör poänginnehållet 

studeras innan man gör några avgörande val. Skall man till exempel studera mer militärteknik 

så kommer det ske på bekostnad av krigsvetenskap och då håller inte utbildningen kravet att 

behandla minst 90hp av huvudämnet. Av hänseende till denna balansgång gällande 

studieupplägget anser sig officersprogrammet hittat rätt.
89

 

 

4. Har det tidigare funnits en annan typ av upplägg mellan teoretiskt och 

praktiskt lärande, inom utbildningen? 

- Vilka olika typer av upplägg har prövats? 

Som tidigare avhandlats så har det funnits olika upplägg mellan teori och praktik inom 

Försvarshögskolan. Under mitten på 2000-talet så provades ett upplägg där studenten var ute 

totalt fyra terminer på verksamhetsförlagd utbildning. Det upplägget blev inte långvarigt då 

Högskoleverket menade att programmet inte gav tillräckligt stor teoretisk grund för ett 

effektivt lärande.
90

 

 

- Har Ni märkt av någon skillnad på studenternas förmåga att leva upp till 

förväntade studieresultat? 

Det är inte något som Försvarshögskolan märkt någon skillnad på. Vid intagningen av 

officerare finns det ett brett utbud att välja mellan. Det har lett till att väldigt stor andel av 

studenterna som kommer in och startar utbildningen på Försvarshögskolan fullföljer 

programmet hela vägen. Av de studerande på Försvarshögskolan är det möjligt att cirka en 

eller två procent inte fullföljer sin utbildning på grund av studieresultat.
91

 

 

5.3 VFU-koordinator Ulrica J. Åleheim – Lärarprogrammet 

Lärarprogrammet på Linnéuniversitetet leder efter avslutade studier till en rad olika yrkestitlar 

inom lärarområdet, vilken yrkestitel som görs gällande beror på den inriktning som studenten 

väljer att utbilda sig inom. Bland de inriktningar som görs gällande återfinns bl.a. 

förskollärarprogrammet och ämneslärarprogram med inriktning mot antingen årskurserna 4-6, 
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7-9 eller med inriktning mot gymnasiet.
92

 För att vår intervju skall bli så rättvisande och 

korrekt som möjligt har vi valt att intervjua Ulrica J. Åleheim som är VFU-koordinator för 

hela lärarprogrammet som är knutet till campus i Kalmar. 

 

1. Hur resonerar Ni kring sambandet mellan teoretiskt och pratiskt lärande under 

utbildningen? (Ex. Är teoretisk kunskap en förutsättning för praktiskt lärande?) 

Inom ramen för lärarprogrammet finns ett starkt samband mellan teori och praktik där den 

verksamhetsförlagda utbildningen är inkluderad i lärarutbildningen och på så sätt skapar ett 

scenario där teoretiska studier går hand i hand med ett praktiskt utövande och lärande. De två 

olika utbildningsredskapen bygger under utbildningens gång mycket på varandra eftersom 

den teori som läses i skolbänken är en förutsättning för att studenterna skall få en lyckad 

praktik. Tanken är också att de praktiska erfarenheter som studenterna får såsom insyn i 

lärararbetet och lärarens roll i klassrummet skall ge intryck hos studenterna. Intrycken och 

erfarenheterna från praktiken leder därefter till att den teori som behandlas i skolan blir mer 

lättbegripligt och studenterna får enklare att ta till sig kunskapen.
93

 

 

2. Är syftet med Er fartygs-/verksamhetsförlagda utbildning att förse studenten 

med ny kunskap eller är tanken att studenten skall omsätta redan förvärvad 

teoretisk kunskap i praktiken för att kunna uppfylla studiemålen den fartygs-

/verksamhetsförlagda utbildningen? 

Återigen så bygger de olika lärandeformerna på varandra och studenten är därför beroende av 

både den teoretiska och praktiska delen för att på bästa sätt utvecklas inom rollen som lärare. 

Generellt kan man säga att sambandet mellan den teoretiska och praktiska delen utökas 

gradvis och blir allt viktigare desto längre in i utbildningen studenten kommer. Att det utökas 

gradvis syftar till att för varje gång studenterna kommer ut på VFU så kommer ribban för vad 

studenterna förväntas utföra att höjas successivt. Tanken med VFU är att samtidigt som det 

teoretiska kunnandet hela tiden utvecklas så skall även yrkeskunnandet och kraven för det 

praktiska handlandet öka. 

 

När studenten kommer ut på sin första verksamhetsförlagda utbildningsperiod så ligger 

observation och lärande av sin handledare i fokus. Senare när studenten genomgått fler 
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teoretiska kurser och fått en högre erfarenhet så är det meningen att under den sista praktiken 

handla mer om att självständigt, planera in aktiviteter, leda gruppen och genomföra 

pedagogiska lektioner. Här ställs även krav på förmågan att hålla kvantitativ och kvalitativ 

undervisning. Med andra ord skall kvaliteten på undervisningen inte sjunka på grund av att 

många olika moment och inlärningsformer sker i klassrummet.
94

 

 

- Vad ligger till grund för Ert upplägg mellan teoretisk och praktisk inlärning? 

(Ex. Forskning, studier, krav från arbetslivet, etc.) 

Till grund för det rådande upplägget ligger en rad olika anledningar. Dels ligger det forskning 

kring de teoretiska utbildningarna men också kring yrkesprofessionen inom läraryrket. Den 

huvudsakliga grunden till uppläggets utformning återfinns företrädelsevis i den långa 

traditionen inom lärarkåren. Traditionen som härstammar från 1800-talet säger en hel del av 

vad som förväntas av en lärarstuderande eller en utexaminerad lärare som kommit ut i 

arbetslivet. Varefter åren har gått så har denna bild successivt ändrats som slutligen har lett till 

dagens inställning till effektivt lärande. 

 

Det som förmodligen styr mest är den arbetsmarknad som hela tiden ställer krav och förväntar 

sig den bästa möjliga utbildningen. Då marknaden styr struktureras sambandet mellan teori 

och praktik bör man ifrågasätta vad som förväntas av en lärare rent teoretiskt och praktiskt? 

Något som definitivt finns i åtanke när utbildningsplaner skall utarbetas. Man vill till exempel 

inte skicka ut en lärare i arbete om personen i fråga har läst mycket teori men som aldrig har 

mött en grupp tidigare och vice versa. En lärare kan vara väldigt socialt kompetent och känna 

sig trygg bland folk men måste även ha den teoretiska kunskapen för att lyckas. 
95

 

 

3. Är Ert, idag, befintliga upplägg mellan teoretiskt och praktiskt lärande det 

mest gynnsamma för studenten och för Er utbildning? 

Upplägget mellan de teoretiska studierna och praktiken är någonting som ständigt utvecklas. 

Tidigare var den verksamhetsförlagda utbildningen inbakad i redan befintliga teoretiska 

kurser. Tillskillnad från dagens upplägg som syftar till att genomföra den 

verksamhetsförlagda utbildningen som en själstående kurs med egen kursplan och kursmål. 
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Vad som är det bästa alternativet av dessa två är fortfarande osäkert, då ett byte nyligen har 

skett i upplägget och resultat kommer att visas om ett par år.
96 

 

4. Har det tidigare funnits en annan typ av upplägg mellan teoretiskt och 

praktiskt lärande, inom utbildningen? 

- Vilka olika typer av upplägg har prövats? 

- Har Ni märkt av någon skillnad på studenternas förmåga att leva upp 

tillförväntade studieresultat? 

Andra typer av upplägg har definitivt prövats. Under 1970-talet så var upplägget att studenten 

som sökte in på lärarutbildningen var tvungen att först genomföra en praktikperiod ute på en 

skola för att få påbörja sina teoretiska studier. Dessa förkunskaper och erfarenheter krävdes 

för att överhuvudtaget kunna bli antagen till utbildningen. Det positiva med det här var att de 

studerande redan innan skolstart hade en insyn i läraryrket och kunde sätta teoretisk kunskap i 

relation till yrket när de väl började studera.  

 

Därefter prövades ett system där studenterna läste en kortare teoretisk period följt av en VFU 

som omfattade en vecka. Syftet var att i ett tidigt skede ge studenten en inblick av vad arbetet 

och de kommande studierna kom att innebära. Dagen upplägg skiljer sig en aning då en 

ämneslärare kommer ut på sin första verksamhetsförlagda utbildning efter två terminer vid 

universitetet. Innan dess ligger fokus på teoretisk inlärning och möjligen några enstaka 

fältstudiedagar ute i verksamheten.
97

 

.   

5.4 Utredare Mona Thuresson – Myndigheten för yrkeshögskolan 

En kvalificerad yrkesutbildning som leder till en yrkesexamen skall omfattas av minst två år 

studier, 400 yrkeshögskolepoäng(yh-poäng). Under utbildningen skall studenten erhålla minst 

100 yh-poäng LIA(Lärande i arbete).   

 

Det skall tydliggöras att eftersom utbildningssamordnare, tillsammans med 

arbetslivsrepresentanter, över hela landet tillhandahåller en rad olika yrkesutbildningar inom 

olika yrkeskategorier finns det inte något specifikt upplägg av LIA. Vi har därför intresserat 
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oss för att undersöka det generella syftet med växelverkande teoretiskt och praktiskt lärande 

inom yrkesutbildningarna.  

 

Vi har valt att intervjua Mona Thuresson som arbetar som Utredare på avdelningen för Tillsyn 

och kvalitetsgranskning vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Det skall tydliggöras att Mona 

Thuresson redan i intervjuns inledning ville hänvisa fråga tre samt fråga fyra till de som 

genomför utbildningarna(utbildningssamordnare) eftersom utbildningarna har olika typer av 

upplägg beroende på yrket i fråga och vad som efterfrågas av arbetslivet.  

 

Fråga tre kommer därför att besvaras ur ett generellt perspektiv medans fråga fyra inte 

kommer att behandlas.
98

  

 

1. Hur resonerar Ni kring sambandet mellan teoretiskt och pratiskt lärande under 

utbildningen? (Ex. Är teoretisk kunskap en förutsättning för praktiskt lärande?) 

Utbildningarna är utformade efter det regelverk, lagar och förordningar som styr vad som 

karaktäriserar en yrkesutbildning. Grundtanken är att utbildningarna skall ge studenterna 

praktiska, teoretiska samt erfarenhetsbaserade kunskaper. Utbildningen skall också präglas av 

en stark arbetslivsanknytning med en tydlig koppling till det teoretiska lärandet.  

 

En yrkesutbildning tar sin början på följande vis; ett företag efterfrågar en viss kompetens och 

kontaktar då en utbildningssamordnare som genomför utbildningen. Utbildningssamordnaren 

och arbetslivets representanter diskuterar hur man på bästa sätt skall omvandla den 

efterfrågade kompetensen till kurser i en utbildningsplan och hur dessa kurser skall varvas 

med LIA. 

 

Kurserna som innefattar LIA kan på så vis vara av olika längd beroende på vilken typ av 

yrkesutbildning som görs gällande. En del yrkesutbildningar har en kort introduktionskurs för 

att ge studenten en uppfattning om sin framtida yrkesroll medans andra yrkesutbildningar har 

en längre teoretisk period, inledningsvis, som sedan följs av en längre kurs av LIA.  Kurserna 

utgår från en uppgjord kursplan som innehåller specifika studiemål som studenten skall uppnå 

för att erhålla ett godkänt resultat. Kursplanerna för de olika LIA-kurserna har således olika 

innehåll beroende på när i utbildningen som de är förlagda.  Ett tänkbart scenario är att den 
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första LIA-kursen innehåller en kort introduktion av ämnet medan de senare syftar till att 

studenten skall fördjupa sig i ämnet. Grundtanken för utbildningen är att det skall finnas en 

progression i lärandet.
99

 

 

2. Är syftet med Er fartygs-/verksamhetsförlagda utbildning att förse studenten 

med ny kunskap eller är tanken att studenten skall omsätta redan förvärvad 

teoretisk kunskap i praktiken för att kunna uppfylla studiemålen den fartygs-

/verksamhetsförlagda utbildningen? 

LIA-kursen skall både ge studenten möjlighet att omsätta sin teoretiska kunskap i praktiken 

men samtidigt tillhandahålla studenten utökat lärande i ämnet. Det som eftersträvas är således 

en växelverkan mellan teoretiskt och praktiskt lärande. 

 

- Vad ligger till grund för Ert upplägg mellan teoretisk och praktisk inlärning? 

(Ex. Forskning, studier, krav från arbetslivet, etc.) 

Varje utbildning skall ha en ledningsgrupp som styr utbildningen och följer upp 

kursutvärderingar. I ledningsgruppen skall näringslivsföreträdarna vara i majoritet och de har 

till uppgift att kvalitetssäkra utbildningen så att den tillgodoser det som efterfrågas av 

arbetslivet.   

 

Om ledningsgruppen anser att yrkesutbildningen i sitt upplägg inte uppfyller sitt syfte finns 

det möjlighet att göra korrigeringar och ändringar i kursplanen. Korrigeringar av kursplanen 

kan göras om ledningsgruppen anser att utbildningen behöver ändra inriktning för att 

tillfredställa nya kompetensbehov eller om det tidigare upplägget visat sig mindre 

gynnsamt.
100

 

 

3. Är Ert, idag, befintliga upplägg mellan teoretisk och praktiskt lärande det 

mest gynnsamma för studenten och för Er utbildning? 

Som tidigare nämnt så tillhandahålls yrkesutbildningar av en rad olika utbildningssamordnare 

och därför finns det inget specifikt upplägg mellan teoretiskt och praktiskt lärande.  
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Det finns dock inom olika yrkesutbildningar olika typer av LIA beroende på 

yrkesutbildningens karaktär och vad som efterfrågas av utbildningssamordnaren och 

arbetslivet. En del yrkesutbildningar ställer krav på studenten att besitta en viss mängd 

teoretisk kunskap för att kunna genomföra LIA-kursen. Andra yrkesutbildningar eftersträvar 

att istället för att ha ett mindre antal långa LIA-kurser istället ha många kortare kurser. En 

tredje variant kan vara att förlägga LIA ett par gången i veckan för att upprätthålla en viss 

kontinuitet i utbildningen.  

 

Som nämnt i svaret till fråga två så finns det möjlighet att korrigera samt ändra 

utbildningsplanen om det skulle visa sig att upplägget mellan teoretiskt och praktiskt lärande 

inte skulle vara gynnsamt.
101

  

 

5.5 Handläggare Fredrik Jonsson – Transportstyrelsen 

Fredrik Jonsson arbetar som handläggare för behörigheter och utbildning på 

Transportstyrelsen som är en konventionsansvarig myndighet som utövar bland annat 

kvalitetssäkring av sjöfartshögskolornas utbildningsplaner. Till grund för den kvalitetssäkring 

som Transportstyrelsen utövar är konventionen STCW(Standards of Training, Certification 

and Watchkeeping) vilket är den internationella standarden för utbildning av sjöbefäl.
102

  

 

Transportstyrelsen granskas i sin tur av IMO(International Maritime Organization) vilket ett 

underorgan till FN som har tilluppgift att värna om ”safety and security of shipping and the 

prevention of marine pollution by ships”.
103

 Vidare granskas även Transportstyrelsen av 

EMSA(European Maritime Safety Agency) som har sitt säte i Lissabon.
104

  

 

Följdfrågor till fråga fyra kommer inte att behandla eftersom Transportstyrelsen är en 

myndighet och inte själva bedriver någon utbildning.  
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1. Hur resonerar Ni kring sambandet mellan teoretiskt och pratiskt lärande under 

utbildningen? (Ex. Är teoretisk kunskap en förutsättning för praktiskt lärande?) 

Fredrik Jonsson hänvisar till STCW konventionen samt dess direktiv 2008-106 som behandlar 

vad som görs gällande utbildning av sjöbefäl internationellt. Konventionen bygger på att det 

teoretiska och praktiska lärandet skall varvas med varandra men för att kunna genomföra en 

fartygsförlagd utbildning är det en förutsättning att studenten har teoretisk kunskap om ämnet.  

 

2. Är syftet med Er fartygs-/verksamhetsförlagda utbildning att förse studenten 

med ny kunskap eller är tanken att studenten skall omsätta redan förvärvad 

teoretisk kunskap i praktiken för att kunna uppfylla studiemålen den fartygs-

/verksamhetsförlagda utbildningen? 

Tanken med den fartygsförlagda utbildningen är att studenten ges teoretiska förutsättningar, i 

skolan, för att kunna tillgodo göra sig den fartygsförlagda utbildningen. Det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet i vid Linnéuniversitet i Kalmar har valt att ha den fartygsförlagda 

utbildning uppdelad under tre perioder av varierande längd. Den första fartygsförlagda 

utbildningen inriktar sig på manskapsarbetet såkallad matrostjänstgöring. Förkunskapen som 

krävs för att genomföra den första fartygsförlagda utbildningen är således den Grundläggande 

säkerhetsutbildningen. Under den första fartygsförlagda utbildningen är det möjligt för 

studenten att skapa sig en bild över sitt framtida yrke och lära sig ny kunskap som kan ligga 

tillgrund för en större förståelse i kommande teoretiska kurser i utbildningen.  

 

Det skall dock tydliggöras att Transportstyrelsen överlämnar ansvaret till sjöfartshögskolorna 

att själva lägga upp utbildningsplanen och dess innehåll. Transportstyrelsen är en myndighet 

som har till uppgift att kvalitetssäkra utbildningen medans universiteten tillhandahåller det 

pedagogiska kunskapen.
105

  

 

- Vad ligger till grund för Ert upplägg mellan teoretisk och praktisk inlärning? 

(Ex. Forskning, studier, krav från arbetslivet, etc.)  

Det som ligger tillgrund för upplägget mellan teoretiskt och praktiskt lärande är STCW 

konventionen. 
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3. Anser ni att det, idag, befintliga upplägget mellan teoretiskt och praktiskt 

lärande är det mest gynnsamma för studenten och för utbildningen?  

Transportstyrelsen anser att det befintliga upplägget av det fyraåriga sjökaptensprogrammet 

uppfyller de krav som finns och är välanpassat för att tillhandahålla studenterna en god 

utbildning.
107

  

 

4. Har det tidigare funnits en annan typ av upplägg mellan teoretiskt och 

praktiskt lärande, inom utbildningen? 

Det fyraåriga sjökaptensprogrammet är en relativ ny företeelse och dess föregångare lever 

kvar även idag, det treåriga programmet för studenter med matrosbehörighet.
108
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6. Analys 

Genom vår litteraturstudie samt våra informantintervjuer har vi kunnat se en hel del 

gemensamma nämnare mellan det fyraåriga sjökaptensprogrammet och de olika 

utbildningarna som vi har valt att undersöka.  

 

6.1 Analys av teoretisk förkunskap 

Sjöfartshögskolan i Kalmar anser att det enda krav som ställs för att en förstaårsstudent skall 

kunna gå ut på den första fartygsförlagda utbildningen och för att kunna uppnå de förväntade 

studiemålen av densamma, är att studenten har genomfört den Grundläggande 

säkerhetsutbildningen med ett godkänt resultat. Denna information framkom av vår informant 

vid Sjöfartshögskolan men går även att finna i kursplanen för den första fartygsförlagda 

utbildningen. När vi intervjuade Fredrik Jonsson på Transportstyrelsen framkom det att deras 

syfte med de fyraåriga sjökaptensprogrammen var att utbildningen skulle varva teoretiskt och 

praktiskt lärande. Det skall dock tilläggas att Fredrik Jonsson inte såg några brister med det 

nuvarande upplägget mellan teoretiskt och praktiskt lärande på det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet i Kalmar.  

 

Utifrån ovanstående information står det klart att teoretiskt och praktiskt lärande är ämnade att 

varvas. Om vi ser till den information som framkommit av Sjöfartshögskolan ställer vi oss 

frågande till på vilket sätt som teoretiskt och praktiskt lärande varvas.  

 

Under utbildningens åtta första veckor studerar studenterna en hand full teoretiska kurser som 

enligt vår informant inte har någon direkt koppling till det som studenten förväntas utföra 

under den första fartygsförlagda utbildningen. Den Grundläggande säkerhetsutbildningen som 

förstaårsstudenterna studerar under de inledande åtta veckorna är således inte en förutsättning 

för genomförandet av studentens kommande arbetsuppgifter under den första fartygsförlagda 

utbildningen, utan snarar ett behörighetskrav för att studenten skall vara behörig att få 

genomföra densamma.  

 

Anledningen till att den inledande teoretiska utbildningen inte har någon sammankoppling, 

annat än beskrivet ovan, sades härstamma ur att det i många lägen kan vara svårt för 

Sjöfartshögskolan att styra det teoretiska kursupplägget utifrån det praktiska utövandet då inte 

alla studenter gör sin praktik på samma typ av fartyg under samma period. Denna problematik 



 

 
 

har även belysts på sjuksköterskeprogrammet där man finner det svårt att styra den teoretiska 

delen utifrån de förutsättningar som ställs under den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Vi har genom vår studie av andra närbesläktade yrkesutbildningarna vi inte kunnat se 

tendenser till att den här problematiken skulle beröra de andra utbildningarna i samma 

utsträckning. Det kan dels bero på att officersprogrammet och lärarprogrammet i större 

utsträckning har möjlighet att styra den dagliga verksamheten under den verksamhetsförlagda 

utbildningen eftersom det är kadetterna/studenterna som genomför och planerar 

övningar/lektioner. Det kan också bero på att officersprogrammet ger sina kadetter en 

betydligt längre teoretisk utbildning innan kadetterna går ut på sin första verksamhetsförlagda 

utbildning. Samma upplägg tillämpas även vid lärarutbildningen där studenten ges en större 

respektive bredare teoretisk bakgrund innan den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Denna typ av upplägg hade om möjligt underlättat planeringen av det teoretiska 

kursupplägget och samtidligt gett studenterna på det fyraåriga sjökaptensprogrammet en 

bredare teoretisk grund. Sjöfartshögskolan tanke bakom att förlägga den första fartygsförlagda 

utbildningen så tidigt som möjligt är att ge studenterna en tidig inblick i sitt framtida yrke 

eftersom man har kunnat se tendenser till att de avhopp som gjorts oftast är i samband med 

den första fartygsförlagda utbildningen. Denna tanke återfinns även inom en hel del ky-

utbildningar där man vill ge studenten en inblick i sitt framtida yrke så tidigt som möjligt.  

 

6.2 Analys av handledningsmodeller  

Oavsätt vilken typ av utbildningsupplägg som tillämpas så är det väsentligt för studentens 

handledare att tillämpa olika typer av handledningsmetoder under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. På officersprogrammet där kadetten har erhållits en bred teoretisk kunskap 

innan hon/han går ut på sin verksamhetsförlagda utbildning kräver en annan typ av 

handledning än en student utan någon erfarenhet. Syftet med den verksamhetsförlagda 

utbildningen blir således att studenten, genom att använda den förvärvade teoretiska 

kunskapen, skall genomföra praktiska moment och övningar. Efter genomförda moment ges 

det utrymme för reflektion som skall leda till att kadetten utvecklar sina färdigheter. Kadettens 

handledare får i ett inledandeskede använda sig av en yrkesinriktad handledning för att sedan 

övergå till en handledning med reflektion – handledning och reflektionsmodellen. Samma typ 

av scenario återfinns även på lärarprogrammet, då studenten under den verksamhetsförlagda 
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utbildningen skall planera och genomföra lektioner. Studenten skall även, utifrån förvärvad 

teoretisk kunskap, kunna reflektera över praktiska händelser som sker under den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Utifrån den teoretiska kunskapsbas som en förstaårsstudent vid det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet besitter när han/hon kommer ut på sin första fartygsförlagda utbildning 

är det av stor betydelse att inte bara arbetsuppgifter utan även handledningen är utformad 

utefter studentens kunskapsnivå. Det är alltså av betydelse för handledaren att agera utifrån en 

lärlingsmodell under i ett inledande skede. Allt eftersom studenten förkovrar sig och vinner 

mer erfarenhet och kunskap kan handledningen övergå i en såkallad yrkesinriktad 

handledning. Det är därför viktigt att handledaren är väl informerad om sin roll eftersom 

dennes uppgift är att förse studenten med de teoretiska och praktiska förutsättningar som är en 

förutsättning för studentens genomförande av arbetsuppgifterna ur arbetsjournalen. 

Handledaren har också till uppgift att bedöma studentens kompetens. Även om 

Sjöfartshögskolan under de senaste åren har genomfört ett antal handledarträffar vars syfte är 

att skapa en kommunikation mellan skolan och handledarna så kan inte Sjöfartshögskolan 

garantera att samtliga handledare är väl införstådda med sin uppgift eftersom det inte finns 

någon direkt återkoppling annat än vad som framkommer ur arbetsjournalen. Vidare finns det 

inget utarbetat system att tillgå för att kunna säkerställa handledarens kunskap och kompetens 

som handledare.  

 

6.3 Analys av kunskapsinhämtning 

De praktiska moment som förstaårsstudenten skall utföra under den första fartygsförlagda 

utbildningen och som inte har föranletts av teoretisk kunskap ger upphov till ny kunskap. 

Denna kunskap blir direkt nödvändig för studenten att tillhandahålla i sitt arbete ombord för 

att utföra de uppgifter återfinns i arbetsjournalen. Den nyförvärvade kunskapen har inom 

samtliga närbesläktade yrkesutbildningar som vi valt att studera visat sig underlätta 

inlärningen för studenten inom kommande teoretiska kurser under utbildningen.   

 

På officersprogrammet skall det ges utrymme för reflektion av praktiska moment/övningar 

under den verksamhetsförlagda utbildningen som vidare leder till förbättringar av kadettens 

utförande av kommande praktiska moment/övningar. I vår intervju med Överstelöjtnant Bruno 

Clason framkom det att praktiken skall öppna upp för mer inlärning och ett vidgat perspektiv.  



 

 
 

Ulrica J. Åleheim menar att lärarprogrammet, vid Linnéuniversitetet, anser att den teoretiska 

kunskap som studenten inhämtar vid universitetet är en förutsättning för en lyckad praktik. 

Samtidigt skall även de praktiska erfarenheterna som studenten får genom sin 

verksamhetsförlagda utbildning ge studenterna en viss förkunskap som leder till att den teori 

som senare behandlas i skolan blir mer lättbegriplig och på så vis underlättar det inlärningen 

av ny kunskap för studenten.  

 

Vi återfinner även fördelar med det här syftet i den undersökning som gjordes av 

sjuksköterskeprogrammet. Studenterna ansåg att de efter att ha fått en verklighetsanknytning 

av ett ämne under den verksamhetsförlagda utbildningen också fick en bättre förståelse för 

den teoretiska inlärningen av ämnet när de kom tillbaka till skolan. 
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7. Diskussion  

I vår studie av sambandet mellan teoretiskt och praktiskt lärande har vi kunnat gör en hel del 

konstateranden av den verkliga situationen hos en rad yrkesutbildningar och inte minst det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet. 

 

Vi har genom vår litteraturstudie och våra intervjuer kunnat konstatera att ingen annan 

teoretisk förkunskap, än den Grundläggande säkerhetsutbildningen, krävs för att studenten 

skall vara behörig för att få genomföra den första fartygsförlagda utbildningen. Som vi nämnt 

tidigare så inriktar sig den första fartygsförlagda utbildningen på manskapsarbete vilket också 

betyder att de arbetsuppgifter som återfinns i arbetsjournalen är av sådan karaktär. Eftersom 

den första fartygsförlagda utbildningen inte har föranletts av någon teoretisk förkunskap som 

skall ligga tillgrund för det arbete som studenten förväntas utföra ombord, så menar vi att det 

uppstår ett tomrum mellan förkunskap och förväntat utförande. Om vi går tillbaka till vår 

intervju med Fredrik Jonsson på Transportstyrelsen så anser dem att det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet skall varva teoretiskt och praktiskt lärande. 

 

För att återknyta till det tomrum som vi konstaterat existerar i dagen upplägg mellan teoretiskt 

och praktiskt lärande så strider dagens utbildningsupplägg mot Transportstyrelsens syfte 

eftersom det praktiska lärandet inte har föranletts av någon teoretisk kunskap. Trots det så 

ansåg Transportstyrelsen att det inte fanns några brister med dagens utbildningsupplägg av det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet. Något som vi finner är mycket motsägelsefullt utifrån 

ovanstående fakta.   

 

Som vi tidigare redogjort så tillbringar förstaårsstudenten de första, cirka, åtta veckorna av 

utbildningen vid universitetet och studerar då en rad teoretiska kurser bl.a. den 

Grundläggande säkerhetsutbildningen. Anledningen till detta utbildningsupplägg sades vara 

att man från Sjöfartshögskolan vill ge studenterna en så tidigt inblick i sitt framtida yrke som 

möjligt. Samma tankesätt har vi även återfunnit inom en del av de närbesläktade 

yrkesutbildningarna som vi valt att studera.  

 

Syftet bakom denna tanke tycks vara genomtänkt men det som föranleder denna tanke tycks 

vara det motsatta och skiljer Sjöfartshögskolan från de andra yrkesutbildningarna. Det tycks 

vara så att de teoretiska kurser som förstaårsstudenterna läser inledningsvis inte har till syfte 



 

 
 

att tillföra någon tillämpbar kunskap under den första fartygsförlagda utbildningen. Syftet 

tycks istället vara att minska studietrycket hos studenterna under kommande läsperioder under 

utbildningen. Som nämnt tidigare så skiljer sig det här utbildningsupplägget från de resterande 

yrkesutbildningarna som vi valt att studera. Om vi se till officersutbildningen så består en 

betydande del av utbildningen, inledningsvis, av teoretiska studier som skall ligga till grund 

för det praktiska genomförande under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det samma 

gäller även lärarprogrammet, vars studenter skall genom att omsätta teoretiska kunskaper 

genomföra arbetsmoment under den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

För att återknyta till det tomrum som vi tidigare konstaterade återfinns i dagens 

utbildningsupplägg på det fyraåriga sjökaptensprogrammet så är det viktigt att också beskriva 

handledarens roll. Eftersom studenten förväntas utföra arbetsuppgifter ombord som inte har 

föranletts av teoretisk kunskap kan vi konstatera att handledarens roll är direkt avgörande för 

vilka förutsättningar som studenten ges för att uppnå studiemålen för den första 

fartygsförlagda utbildningen. Handledarens roll är således den länk i utbildningskedjan som 

tyder på att teoretiskt och praktiskt lärande varvas inom det fyraåriga sjökaptensprogrammet i 

det inledande skedet.  

 

Handledarens uppgift blir således att lotsa studenten igenom de uppgifter som skall leda till 

att studenten uppnår studiemålen för den första fartygsförlagda utbildningen. Vi har på så sätt 

kunnat konstatera att det hade varit av intresse att vidare undersöka handledarnas förmåga och 

kompetens att tillhandahålla studenten en handledning utifrån dennes kunskapsnivå. Det enda 

konstaterandet som vi har kunnat göra i denna fråga utifrån vad som framkommit genom vår 

undersökning är att Sjöfartshögskolan under de senaste åren genomfört en rad 

handledarträffar. Syftet sägs vara att skapa kommunikation mellan skolan handledarna. 

Sjöfartshögskolan har vidare ingen möjlighet att kontrollera att varje enskild student erhålls 

en accepterad och korrekt handledning annat än vad som framkommer i studentens 

arbetsjournal. Vi anser att det här bör ses som en allvarlig brist då studenten utan någon 

förkunskap förväntas uppfylla studiemålen för den första fartygsförlagda utbildningen med 

hjälp av en handledare var kunskap och kompetens som handledare inte kan kontrolleras eller 

säkerställas.  

 

Till sjöfartshögskolans försvar är det viktigt att pointera vad som anses föranleda denna 

problemkedja av utbildningsupplägget. Om vi återgår till studieupplägget av de teoretiska 
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kurserna som studenten studerar i ett inledande skede så konstaterade vi tidigare att dessa inte 

hade något samband med vad studenten förväntas uppnå under den första fartygsförlagda 

utbildningen. Anledningen till det här utbildningsupplägget sägs vara att Sjöfartshögskolan, 

precis som sjuksköterskeprogrammet, har svårigheter med att styra den dagliga verksamheten 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vilket betyder att det finns en problematik när 

det gäller möjligheten att planera det förberedande teoretiska kursupplägget kontra 

möjligheten att applicera dessa kunskaper i verksamheten. Den här problematiken har vi inte 

påträffat inom officersprogrammet eller lärarprogrammet. Vilket i sin tur kan beror på i 

huvudsak två anledningar. Antingen är det så att officersprogrammet och lärarprogrammet i 

större utsträckning har möjlighet att styra den dagliga verksamheten eller är det så att den 

breda kunskapsbas som studenterna besitter gör det möjligt för dem att smälta in och anpassa 

sig till den dagliga verksamheten i större utsträckning. En tredje anledning skulle kunna vara 

att studenterna, på nämnda utbildningar, utifrån sin breda teoretiska bakgrund styr det dagliga 

arbetet under den verksamhetsförlagda utbildningen genom att planera lektioner och leda 

övningar. Oavsätt anledning får studentens handledare agera utifrån andra 

handledningsmodeller eftersom studenterna redan besitter en grundläggande kunskap. Om en 

handledare till en student på det fyraåriga sjökaptensprogrammet inledningsvis får tillämpa 

lärlingsmodellen så kan kadettens handledare under samma skede av den verksamhetsförlagda 

utbildningen tillämpa en yrkesinriktad handledning.  

 

Det som är gemensamt för samtliga yrkesutbildningar som vi valt att studera är att oavsett 

handledningsmodeller så ger den verksamhetsförlagda utbildningen upphov till ny kunskap. 

Det är således vägen fram till den nya kunskapen som skiljer dem åt.  

 

På sjuksköterskeprogrammet anser studenterna att den verklighetsbaserade inlärningen 

underlättar den påföljande teoretiska utbildningen i ämnet. Det samma gällen även 

officersprogrammet och lärarprogrammet där man genom reflektion av genomförda moment 

skall ge upphov till ny kunskap som i utbildningens senare skede kommer att underlätta 

inlärningen av teoretisk kunskap dvs. ökad förståelse. 

 

För att till sist återknyta till utbildningsupplägget av det fyraåriga sjökaptensprogrammet så 

anser vi att man bör revidera kursinnehållet under utbildningens åtta första veckor. Denna 

slutsats grundar sig på att vi, genom vår studie, anser det inte finnas något tydligt och 

kontrollerbart samband mellan teoretiskt och praktiskt lärande. I utbildningens inledande 



 

 
 

skede har det varit svårt att finna en tydlig struktur mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Det 

samband som vi har funnit mellan teoretiskt och praktiskt lärande är handledarens roll. 

Dennes uppgift blir således att tillföra studenten kunskap för att kunna genomföra 

arbetsjournalen. Studenten får genom denna kunskap erfara nya praktiska erfarenheter som i 

utbildningen senare skede leder till en större förståelse och en underlättad inlärning av 

kommande teoretiska kurser. Även om det inte tydligt framgår i utbildningsplanen så skulle 

det här upplägget tillfredställa Transportstyrelsens krav. 

 

Vi anser att Sjöfartshögskolan borde revidera det teoretiska kursupplägget under utbildningen 

första åtta veckor. Denna åtgärd skulle inte bara ge en tydligare struktur i utbildningen 

upplägg mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Det skulle även minska den osäkerhetsfaktor 

som idag finns gällande handledarens kunskap och kompetens som handledare, eftersom 

studenten redan innan den första fartygsförlagda utbildningen skulle komma att besitta en 

teoretiskgrund som skulle göra studenten mer anpassningsbar och självständig i den dagliga 

verksamheten ombord. Det skulle också betyda att den problematik som idag finns gällande 

det teoretiska kursupplägget och vilken typ av fartyg som studenten förlägger sin 

fartygsförlagda utbildning på således inte skulle vara lika problematiskt då studenten skulle 

besitta en bredare kunskap. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Som det står beskrivet i vår metoddel så använde vi oss av en kvalitativ ansats, där vi 

genomförde en systematisk litteraturstudie som kompletterades av informantintervjuer. 

Arbetet utgick ifrån att granska kursplaner och VFU-handböcker för respektive utbildning för 

att ge oss en bild av hur den teoretiska inlärningen är relaterad till det praktiska utövandet.  

Efter att vi genomfört denna studie hörde vi av oss till våra informanter för att se till det 

faktiska förhållandet som det ser ut idag. Vår intervjuguide syftade till att utmynna i delvis 

strukturerade intervjuer där frågorna var förbestämda men öppnade upp för diskussion. I 

efterhand känner vi oss nöjd med de informantintervjuer som vi genomförde. De genererade 

rikligt med relevant information som låg till grund för den diskussion vi senare skulle komma 

att föra.  

 

Gällande vårt val av informanter och hur själva intervjuerna genomfördes kan självklart 

diskuteras. Vi valde att använda oss av telefonintervjuer i stor utsträckning. Vid ett kritiskt 
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resonemang kan anses att det mest fördelaktiga alternativet hade varit att genomföra 

intervjuerna på plats tillsammans med informanterna. Vi som författare är införstådda med att 

ett sådant möte hade gett möjlighet till en djupare kontakt och på så sätt fått om möjligt än 

mer uttömmande svar på våra frågor. Vid övervägande av problemet vi stod inför så valde vi 

att genomföra intervjuerna över telefon. Beslutet togs då våra informanter bedömdes vara 

svårtillgängliga samtidigt som vårt intresse låg i att få direkta svar om hur det faktiska läget 

såg ut mer än djupa svar som till exempel personliga åsikter eller resonemang till hur det 

skulle kunna genomföras.  

 

Det skall även belysas att intervjuerna varierade mycket i tidsomfattning.  En intervju som 

genomfördes per telefon tog 20 minuter medans intervjun med vår informant från 

Sjöfartshögskolan slutade på 40 minuter. Det kan anses att vid en dubbelt så lång intervju bör 

även informationsvärdet fördubblas. Självklart genererade den sistnämnda intervjun mer 

information som skulle komma att användas i vårt arbete. Det bör även förtydligas att denna 

intervju genomfördes med den informant som enligt oss erhöll den kunskapen som närmast 

kunde besvara vårt syfte. Det skall samtidigt pointeras att intervjun också gav upphov till en 

rad sidospår. 

 

Vi ställer oss positiva till den utdelning vi har fått och anser därför att rätt personer har blivit 

tillfrågade. Informanterna valdes noggrant ut och de visade sig erhålla den kunskap kring den 

information vi var intresserad att ta del utav. En liten notis kan dock tilläggas gällande vår 

intervju med Mona Thuresson på Myndigheten för yrkeshögskolan. I det stora hela fick vi 

väldigt uttömmande svar under intervjun men då de olika ky-utbildningarna i sig skiljer sig åt 

i vid utsträckning gällande yrkesinriktning men också deras samband av teori och praktik, så 

hänvisade Mona Thuresson, in intervjuns inledandeskede, till de utbildningsansvariga för 

respektive utbildningen gällande de avslutande frågorna i vår intervjuguide. Vidare intervjuer 

med dessa personer hade om möjligt givit oss det faktiska läget för respektive utbildningen 

men eftersom vi var intresserade av den generella bilden av ky-utbildningarna och inte 

enskilda upplägg så genomfördes inte dessa. Samma problematik kan även belysas rörande 

officersprogrammet samt lärarprogrammet då en rad olika inriktningar finns att tillgå.  

 

 

 



 

 
 

8. Slutsatser 

8.1 Frågeställning 1 

Sambandet mellan det teoretiska och praktiska lärande som skall ligga tillgrund för att 

studenten skall uppfylla studiemålen för den första fartygsförlagda utbildningen utgörs idag 

av studentens handledare ombord.  

 

8.2 Frågeställning 2   

Under den fartygsförlagda utbildningen utökar studenten sin kunskapsbas genom handledning 

av teoretiska som såväl praktiska moment och vinner således mer erfarenhet och kunskap att 

tillhandahålla i sin framtida yrkesroll. Den nya kunskapen kan sedan komma att utöka 

förståelsen och underlätta inlärningen av kommande teoretiska kurser under utbildningen. 

 

8.3 Slutsats 

Vi kan genom vår undersökning konstatera att de inledande teoretiska kurserna under 

utbildningen inte syftar till att tillföra studenten någon teoretisk kunskap som skall ligga 

tillgrund för den första fartygsförlagda utbildningen. Den Grundläggande 

säkerhetsutbildningen är således inte någon förutsättning för att studenten skall kunna uppnå 

studiemålen för den första fartygsförlagda utbildningen. Den är snarare ett behörighetskrav 

för att studenten skall få genomföra den första fartygsförlagda utbildningen. Sambandet och 

så tillika upplägget mellan det teoretiska och praktiska lärandet utgörs således av studentens 

handledare. Handledarens kunskap och kompetens som handledaren blir en direkt avgörande 

faktor för vilka förutsättningar som studenten ges för att kunna utföra arbetsuppgifterna i 

arbetsjournalen och därigenom också kunna uppnå studiemålen.  

 

8.4 Förslag till förändring 

Vi anser att det fyraåriga sjökaptensprogrammet bör eftersträva det utbildningsupplägg som 

används inom officersprogrammet och lärarprogrammet. Genom att revidera det teoretiska 

kursupplägget under läsperiod ett, läsår ett, och anpassa läsperiodens kursinnehåll till det som 

förväntas av studenten att uppnå under den första fartygsförlagda utbildningen skulle de krav 

som idag ställs på handledarna kunna minskas. Det betyder att den osäkerhetsfaktor som idag 

görs gällande handledarens kunskap och kompetens som handledare avsevärt skulle 

reduceras. Det skulle även betyda att problematiken kring vilken typ av fartyg som studenten 
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förlägger den första fartygsförlagda utbildningen på skulle minska väsentlig, eftersom 

studenten då kom att besitta en bredare kunskapsbas att ta i anspråk. Sjöfartshögskolan hade 

genom denna förändring skapat en tydligare struktur mellan teoretiskt och praktiskt lärande 

samtidigt som Sjöfartshögskolan i större utsträckning tjänat Transportstyrelsens syfte.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att i vidare forskning studera läsordningen av de teoretiska kurserna i 

läsperiod ett under utbildningens första år för att om möjligt kunna effektivisera den första 

fartygsförlagda utbildningen utifrån sitt syfte. Eftersom den första fartygsförlagda praktiken 

riktar sig åt manskapsarbete hade det varit intressant att undersöka om en kurs i 

underhållsteknik inte borde förläggas innan den första fartygsförlagda utbildningen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur resonerar Ni kring sambandet mellan teoretiskt och pratiskt lärande under 

utbildningen? (Ex. Är teoretisk kunskap en förutsättning för praktiskt lärande?) 

 

2. Är syftet med Er fartygs-/verksamhetsförlagda utbildning att förse studenten med ny 

kunskap eller är tanken att studenten skall omsätta redan förvärvad teoretisk kunskap i 

praktiken för att kunna uppfylla studiemålen den fartygs-/verksamhetsförlagda 

utbildningen? 

- Vad ligger till grund för Ert upplägg mellan teoretisk och praktisk inlärning? (Ex. 

Forskning, studier, krav från arbetslivet, etc.)  

 

3. Är Ert, idag, befintliga upplägg mellan teoretisk och praktiskt lärande det mest 

gynnsamma för studenten och för Er utbildning?  

 

4. Har det tidigare funnits en annan typ av upplägg mellan teoretiskt och praktiskt 

lärande, inom utbildningen? 

- Vilka olika typer av upplägg har prövats? 

- Har Ni märkt av någon skillnad på studenternas förmåga att leva upp till 

förväntade studieresultat?  
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