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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Arbetsförlagt lärande måste finnas för varje elev som går ett 
yrkesprogram. Denna elev bör ha en utbildad handledare på sin praktikplats. Så här 
ser det inte ut i dagsläget och detta problem har lyfts hela vägen upp till 
utbildningsministern Jan Björklund. Syfte: Vi vill lyfta frågan om hur vi kommer åt 
problemet med att det finns för få utbildade handledare inom Kattegattgymnasiets 
upptagningsområde för elever på byggprogrammet.  
Vi undrar varför det är så och har för avsikt att undersöka frågan närmare i detta 
arbete.  
  Metod: Vi valde att undersöka problemet för byggnadsarbetare inom 
Kattegattgymnasiets upptagningsområde genom en enkätundersökning och en intervju 
med en utbildad handledare. Resultat: Av de 87 stycken som medverkade på 
enkätundersökningen var där ett stort intresse för att gå en handledarutbildning, men 
ingen nämnde i sammanhanget att de blivit erbjudna att gå en sådan utbildning. 
Majoriteten bland informanterna vet inte vad som krävs att vara handledare. 
Diskussion: Vi diskuterar hur vida vi kan lösa detta problem i framtiden med att nå ut 
till handledarna och att de inte vet vad som krävs av dem.   
 
Nyckelord 
Handledare, eleven, handledarutbildning, skolan, utbildade, handledning, lärandet, 
arbetsplatsförlagt, kunskap 
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Abstract  

Background: Vocational training placements are required for all students 
undertaking vocational programmes. Students therefore should have a qualified 
supervisor/instructor during his/her internship. However, this is not always the case 
and something that has been pointed out to Jan Björklund: the Swedish Minister of 
Education. Purpose: We want to highlight the issue of just how we tackle the 
problem of the fact there are too few educated supervisors/instructors within the 
catchment area of the construction programme at Kattegatt Vocational College. We 
also wonder why the situation arises and through this project we intend to investigate 
the problem further. 

Method: We chose to investigate the problem for construction-workers within the 
college’s catchment area through a questionnaire survey, as well as an interview with 
a qualified supervisor. Result: Of the 87, who participated in the survey, it appeared 
that there is great interest in taking a supervisor/instructor course; however, no one 
mentioned that they have been offered such education. The majority of respondents 
do not know what is required to be a supervisor/instructor. Discussion: We discuss 
how it is possible to solve this problem in the future by recruiting supervisors as well 
as informing what is required of them. 

 
 
Keywords 
Supervisor, student, supervisor, school, education, tutoring, learning, workplace-
based, knowledge 
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Förord 
Vi som skriver denna studie har många års erfarenhet inom byggnadsbranschen och 
handledning ute på byggarbetsplatser. Vi arbetar båda två på Kattegattgymnasiet och 
idén till studien uppkom då vi ville veta varför det var så få utbildade handledare 
inom gymnasiets upptagningsområde.   
Vi vill tacka er som har varit till stöd under vårt skrivande.  
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1.Introduktion 

 
Idag är det endast en handledare som är utbildad i Halmstad kommun enligt vår 
vetskap. Enligt Skolverket ska det vara utbildade handledare som tar hand om 
eleverna på arbetsplatsen och i Gymnasieförordningen står att det skall utses en 
handledare per arbetsplats och att denne skall vara lämplig och att det är skolans 
uppgift att utse denna person. Ämnet känns angeläget på grund av att det på 
Kattegattgymnasiets upptagningsområde för byggprogrammet saknas det utbildade 
handledare på elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL) platser som innan GY11 
hette APU (Arbets Platsförlagd Utbildning). 
Vi vill lyfta detta i denna studie, som förhoppningsvis ska resultera i att de berörda 
parterna löser detta problem inom programrådet som består av skola, 
byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och branschen. (Skiss/förklaring över denna 
konstellation se bilaga 2) För att kunna bedöma eleverna på ett mer rättvist sätt så 
behövs det mer utbildade handledare för att säkerhetsställa en så grundläggande 
utbildning som möjligt. 
Vi har båda två arbetat som byggnadsarbetare och varit outbildade handledare när vi 
var verksamma i byggbranschen. Ingen av oss har någonsin blivit erbjuden eller hört 
talas om en handledarutbildning. Vi har under våra yrkesverksamma år inom 
byggbranschen handlett många elever/lärlingar men vi har saknat en utbildning inom 
området. När vi började arbeta som mentorer på Bygg- och anläggningsprogrammet 
fick vi veta att det finns en utbildning för handledare inom yrket. I dag är det ingen 
som driver frågan i Halmstad och där våra elever gör sin praktik.  
Skolverkets direktiv för handledare är knapphändig och lämnar mycket kvar att 
önska. BYNs uppgift är att se till att det finns kompetenta byggnadsarbetare inom 
branschen men det finns inga direktiv om handledare som ska utbilda dessa.  
Att ha en utbildad handledare är högst relevant och betydelsefullt för att kunna göra 
en rättvis bedömning av elevens kunskapsnivå på APL/APU platsen.  
 
”Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som måste vara lämplig för uppdraget 
och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter”. (Skolverket.se, 2012) 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av handledare 
 

I Svenska akademiens ordbok definieras ordet handledare; person som handleder 
någon i något; undervisare, lärare; särsk: privatlärare, manuduktör; informator, 
guvernör. (Spraakdata, 2012) 
I boken Det mångtydiga mötet (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999) har 
författarna med ett citat av Gordan (1992) där han definierar handledning; 
”en pedagogisk metod, där en inom ett yrkesområde mer kunnig och erfaren person 
utbildar eller fortbildar en inom detta område mindre kunnig och erfaren person.(a.a. 
s. 14,)” (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999, s. 25) 
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2.2 Vad säger styrdokumenten 
 
Skolverket skriver att arbetsplatsförlagt lärande (APL/APU) måste finnas på alla 
yrkesprogram och att det måste vara minst 15 veckor. När det gäller den gymnasiala 
lärlingsutbildningen så ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. 
Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar 23 timmar garanterad 
undervisningstid. Ansvaret att skaffa APL/APU platser samt att dessa platser 
uppfyller utbildningens krav ligger på huvudmannen som i detta fall är rektorn.  
Det är rektorn som beslutar hur fördelningen över läsåren ska göras och om hela eller 
delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser. Eleven ska ha en handledare på 
arbetsplatsen som måste vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och 
erfarenheter.(Skolverket.se) 
 
”Erfarenheterna från den pågående försöksverksamheten visar  
liksom APU och tidigare lärlingsförsök samt forskning att en nära,  
utvecklad och planerad samverkan mellan skola och arbetsplats är  
en avgörande faktor för ett gott arbetsplatsförlagt lärande…” Handledaren har en 
nyckelroll både när det gäller planeringen, genomförandet och bedömningen av 
eleven inom det arbetsplatsförlagda lärandet. För att säkra en god handledning anser 
kommittén att handledaren bör ha genomgått en orienterande  
handledarutbildning för att skaffa sig kunskaper om uppdraget”. 
 (regeringen.se, s. 110, 2011 ) 
 
Det är viktigt att eleven får ta till sig den aktuella yrkeskoden i ett verkligt socialt 
sammanhang. Forskningsstudier visar på att väsentliga faktorer för ett gott 
arbetsplatsförlagt lärande är ett nära utvecklat och väl planerat samarbete mellan skola 
och arbetsplats. Vikten av en handledarutbildad yrkeskunnig handledare och en 
yrkeslärare som är utsedd kontaktperson på skolan betonas också.  
Handledaren är oerhört viktig då han/hon har en nyckelroll när det gäller planeringen, 
genomförandet och bedömningen av eleven inom det arbetsplatsförlagda lärandet. 
Detta står även med som en paragraf i Gymnasieförordningen: 
 

 
”14 § För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare 
på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper 
och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.” 
(Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap. 12-14 §§.) 
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2.3 Rollen som handledare 
 
Att definiera handledning är inte särskilt svårt men vad handlar handledning om? 
Tveiten (2000) skriver om hantverkstraditionen i sin bok Yrkesmässig handledning - 
mer än ord. Upplärning har enligt tradition gått till så att mästaren lär upp lärlingen. 
En mästare är en person som har utövat yrket under många år och har blivit så pass 
duktig på det att han klarar av att lära det vidare till andra. Tveiten (2000, s. 39) 
skriver vidare att ”mycket av mästarens kunskap var tyst eller underförstådd, men 
lärlingen lärde sig genom att se vad mästaren gjorde, genom att själv göra efter 
mästarens instruktioner, råd och kommentarer.” Ordet lärling lever kvar än idag och 
detta system är fortfarande aktuellt även om teoretisk upplärning numer ingår som en 
högst väsentlig del i lärandet.  
 
Bergman & Törnvall menar i sin bok Handledningens teori och praktik: en 
introduktion till handledning i lärarutbildningens praktik att handledning handlar om 
modellinlärning. Författarna skriver att handledning i första hand är ”en fråga om att 
visa, instruera och öva, moment för moment.”(1992, s. 23) Lärlingen ska göra som 
handledaren säger och visar och det betyder att det finns en metod som är den bästa 
och därmed den rätta. Eftersom handledning handlar om modellinlärning är det viktigt 
att handledaren är en bra förebild som föregår med gott exempel, någon som lärlingen 
vill se upp till och efterlikna. 
 
Lauvås & Handal (2001) skriver i sin bok Handledning och praktisk yrkesteori om 
hur det är att vara handledare, att det handlar om att ha en kunskap som sitter i 
ryggmärgen och som är svår att sätta ord på, så kallad tyst kunskap. Yrket som utövas 
är ett hantverk som skall förmedlas genom praktiskt arbete där eleven studerar och 
hjälper hantverkaren och på så vis lär sig. En typisk förklaring från en hantverkare 
kan enligt författarna låta såhär; 
”Det är klart att det måste göras precis så, annars passar det ju inte ihop.” (Lauvås & 
Handal 2001, s. 7)  
Med det menas att denna tysta kunskap helst inte ska ifrågasättas för mycket, 
lärlingen ska bara göra som mästaren säger. Att vara lärare för elever kräver ett 
pedagogiskt perspektiv som bygger på att vi ska förklara och eleven skall utföra 
arbeten efter instruktioner. Som handledare handlar det mer om att eleven ser och på 
så vis lär sig och blir då mer ett verktyg i processen. (Lauvås & Handal 2001, s. 7-8) 
 
Lauvås & Handal skriver vidare att den ryske psykologen, pedagogen och filosofen 
Lev Vygotskij menade att ”lärandet” kan utvecklas genom ett tillrättaläggande av 
situationer som enbart kan klaras av med stöd av en mer erfaren person. Vygotskij 
kallade detta för den nära utvecklingszonen och det som mästaren gör för att lägga 
inövandet till rätta betecknas som stödstruktur. I begreppet ingår att den erfarne 
mästaren formar situationer att öva på för den oerfarne lärlingen och att dessa 
situationer kräver en kompetens som lärlingen ännu inte har. Mästaren ska då genom 
stöd, anvisningar, uppmuntran, justering och hjälp bidra till att lärlingen klarar av den 
nya uppgiften. (Lauvås & Handal 2001, s. 67) 
Det är viktigt att handledaren är medveten om den makt han/hon besitter.  
Som Tveiten (2000, s. 66) skriver har handledaren större kompetens inom sitt område 
än vad den handledde har och detta representerar makt. Det är även viktigt att som 
handledare ta hänsyn till yrkesetiska riktlinjer, ”människosyn, syn på inlärning och 
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syn på kunskap har konsekvenser för värdena i yrkesmässig handledning.” (Tveiten 
2000, s. 63) 
 

2.4 Vikten av god handledning 
 
I boken Handledningens teori och praktik: en introduktion till handledning i 
lärarutbildningens praktik listar författarna den studerandes utveckling och inlärning i 
samband med handledning efter den amerikanska socialarbetaren och författaren 
Bertha Reynolds fyra faser.  
I den första fasen drabbas den handledde av ångest och hjälplöshet över att befinna 
sig i en alldeles ny situation. Då är det handledarens uppgift att skapa trygghet och 
detta gör handledaren främst genom att ha tilltro till den handleddes egen förmåga. I 
den andra fasen känner sig den handledde bedrägligt säker då han/hon har lärt sig att 
hantera delar av situationen. Den handledde tror att det fungerar bra men gör många 
fel. Denna fas kräver tålamod av handledaren för den handledde är så självupptagen 
med endast sitt eget agerande i åtanke att han/hon inte är mottaglig för handledning. I 
den tredje fasen har den handledde skaffat sig en större förståelse för situationen och 
handledaren kan nu finnas som ett stöd genom att föra in analys och reflektion i 
handledningssamtalen. Handledaren kan även ge den handledde kritik som han/hon 
sedan medvetet kan bearbeta. I den fjärde och sista fasen har den handledde fått en 
större säkerhet och kan nu både begripa och granska sitt eget handlande. Den 
handledde ser mer objektivt och kritiskt på sig själv och behovet av handledning 
avtar. (Bergman & Törnvall 1992, s. 80)

 

2.5 Vems uppgift är det att hitta och att utbilda handledare 
 
Skolinspektionen skriver i sin rapport Tillsyn och kvalitetsgranskning (2009, s. 49) att 
ett antal skolor har uppgett att de handledarutbildningar som de har anordnat inte har 
varit särskilt välbesökta. Det har av olika anledningar varit svårt att få handledare att 
komma till träffarna. Som exempel på dessa anledningar nämns svårigheter att ställa 
krav på arbetsplatserna.  
 
”Skolorna uppger att möjliga förklaringar till detta kan vara arbetsplatsernas höga 
arbetsbelastning och att varje förlorad arbetstimme är förlorad inkomst.” 
(Skolinspektionen 2009, s. 49)  
 

2.6 Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning 
 
Kvaliteten inom det arbetsförlagda lärandet som sker inom yrkesprogrammen på 
gymnasienivå måste bli bättre enligt ett beslut av staten. Skolverket har fått till 
uppgift att under 2012 undersöka och att höja dess kvalité. 
 
Den främsta uppgiften är att genomföra insatser som kan förbättra kvalitén inom det 
arbetsförlagda lärandet. Dessa insatser som skall hjälpa det arbetsförlagda lärandet är 
främst planering, genomförande och uppföljning.  
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Dessa punkter rör många olika deltagare t.ex. elever, huvudmän, lärare, handledare 
och arbetsgivare. Uppgiften är att ge informations- och stödinsatser som är anpassade 
så att dessa olika aktörer kan använda det på sina skilda utgångspunkter. 
 
 

Enligt regeringens beslut ska Skolverket 2012: 

 främja huvudmännens arbete med kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda 

lärandet, 

 stödja lokal och regional samverkan mellan huvudmän, arbetsplatser och branscher, 

och 

 utforma exempel som illustrerar hur gymnasiearbetet kan visa att eleven är väl 

förberedd för det yrkesområde som utbildningen leder till.  

(Regeringen, 2012) 

 

Stöd för handledare skall utformas och tillgängliggöras för de som tar emot yrkes 
elever på arbetsförlagt lärande. Gymnasieskolans styrdokument, betyg och 
bedömning är delar som bör ingå enligt Jan Björklund i det stödet som skall utformas 
för handledarna.  
Det skall även undersökas om det behövs ett särskilt stöd för de lärare som håller i 
utbildningarna för handledare ett alternativ är också att genomföra en 
kompetenshöjningsinsats till de berörda lärarna.   
 
 
”att det finns omfattande kvalitetsbrister i det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Skolinspektionen konstaterar även att kursplanerna är av underordnad betydelse vid 

planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet.” 

(Regeringen, 2012) 

 

Skolverket tar upp detta på uppdrag av Jan Björklund för att försöka få bort 
arbetslösheten i Sverige. Yrkesutbildningarna måste anpassas emot arbetsmarknaden 
och ge klara yrkesutgångar inom den gymnasiala skolan. Det viktiga i detta är att allt 
för många elever hoppar av gymnasieskolan och blir på så sätt svåra att bli 
anställningsbara i yrkeslivet. Det är därför viktigt att få eleverna att fullfölja 
gymnasieskolan och lämna den med fullgoda betyg. 
Regeringen tar även upp att styrdokumenten är för mycket ”skola” och att de inte 
riktigt är anpassade för att använda i arbetslivets produktion inom företagen. 
Styrdokumenten är samtidigt avgörande för att försäkra den svenska skolans 
likformighet, samtidigt måste den vara anpassningsbar mot arbetslivets krav. 
Eftersom den gymnasiala yrkesutbildningen har stor betydelse för den svenska 
yrkeskvalitén så avser regeringen att ge Skolverket till uppgift att på långt sikt 
anpassa den gymnasiala yrkesutbildningen och dess kvalité och attraktionskraft.  
(Skolverket, 2012) 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Vi vill lyfta frågan om hur vi kommer åt problemet med att det finns för få utbildade 
handledare inom Kattegattgymnasiets upptagningsområde för elever på 
byggprogrammet.  
Vi undrar varför det är så och har för avsikt att undersöka frågan närmare i detta 
arbete.  
 

 
 

• Borde ansvarsbiten vad gäller handledarutbildning delas av skola och bransch? 

 

• Hur motiverar vi fler att bli handledare? 

 

• Vad innebär det att vara handledare?  

 

• Vilka krav ställs på handledare? 
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4. Metod 
 
I detta arbete har vi valt att undersöka varför det är så få byggnadsarbetare som är 
utbildade handledare för APU/APL elever. Vårt sätt att undersöka detta problem är 
genom en enkätundersökning bland ett urval av Halmstads byggnadsarbetare. 
Detta för att nå så många arbetare som möjligt. 
Vi har valt att besöka olika byggarbetsplatser inom Kattegattgymnasiets 
upptagningsområde och berätta om vår studie. Informanterna har fått fylla i enkäten 
anonymt, med oss nära tillhands för att kunna svara på frågor. 
Vi har även fått hjälp av en expedit på en lokal trävaruhandlare som har hjälpt oss att 
dela ut enkäten till olika byggnadsarbetare som handlar där och då fyllt i sina svar i 
enkäten. 
Materialet har samlats in och har sammanställts manuellt, därefter förts in i 
kalkylprogrammet Excel i olika stapeldiagram, där vi även fört in de kommentarer 
som en del respondenter lämnat i enkäten. 
De enkäter som inte var korrekt ifyllda valde vi att ta bort ifrån vårt resultat.  
Dessa byggnadsarbetare har alla varit outbildade handledare och för att få en koppling 
till någon som gått en handledare utbildning så valde vi att göra en intervju med en 
person, som vad vi vet är det den enda utbildade handledaren inom 
Kattegattgymnasiets arbetsområde, detta gjorde vi för att få en beskrivning av 
specifika situationer och handlingar i handledarens uppdrag som Kvale (2009) 
beskriver.  
 

4.1 Undersökningsmetod 
 

4.1.1 Enkätundersökning 
Vår undersökningsmetod har varit att göra en enkät undersökning bland Halmstads 
byggnadsarbetare, där de har fått svara på ett antal frågor. Vi valde denna metod för 
att enklare nå ut till så många informanter som möjligt. Målgruppen arbetar under 
tidspressade arbetspass och enkätundersökning sågs som ett bra alternativ för att få in 
svar på studiens frågeställningar 
 

4.1.2 Intervjustudie 
 
Vi valde att komplettera vår enkätundersökning med en intervju av en redan utbildad 
handledare inom byggbranschen bara för att få hans sätt att se på denna studie. Vad vi 
vet så är han den enda utbildade handledaren inom byggbranschen i Halmstad och 
därför fann vi det viktigt att gå in mer på djupet med en intervju ur hans synvinkel. 
Intervjun genomfördes på handledarens arbetsplats under arbetstid och lades som ett 
samtal mellan de två parterna. 
 Intervjun var strukturerad och uppbyggd efter frågor och svar från en enkätstudie 
som genomfördes i ett tidigare skede. Kvale beskriver i boken ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” (Kvale 2009, s 150-151) att frågorna bör vara uppbyggda på ett 
kort och enkelt vis och våra frågeställningar gick under de mer direkta frågor bland de 
olika frågetyper som Kvale beskriver i samma bok. 
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4.2 Urval 
 
Målgruppen för undersökningen har tagits fram genom att välja ut de arbetsplatser där 
vi har elever idag som gör sin APU/APL och platser där vi når flest byggnadsarbetare. 
I Halmstad med omnejd finns det cirka 2000 byggnadsarbetare (Byggnads 2012) och 
vad vi vet är endast en utbildad till handledare.  

4.3  Genomförande av undersökning 
 
Vi har valt att studera boken ”Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering” av Inge 
Carlström och Lena-Pia Carlström Hagman innan vi gjorde vår undersökning där vi 
fick tips och råd angående vår enkätundersökning.  
Möjligheten med att göra en enkätundersökning är att nå ut till så många som möjligt 
och att det är lätt för målgruppen att svara. I enkäten valde vi att ha både slutna och 
öppna svarsalternativ. De slutna alternativen på frågorna varierade mellan två och 
fyra. Efter att ha studerat Trosts bok (2012, s72-74) och läst hans varningar om 
antalet att öppna frågor inte ska vara för många valde vi att hålla de öppna 
svarsalternativen antal till tre. Orsaken till detta var att ändå ge respondenterna 
chansen att komplettera med egna tankar och åsikter, och för att göra enkäten mer 
öppen och levande. De öppna svarsalternativen var också en valmöjlighet till de 
slutna svaren.  Enkäten gjordes i pappersform för att nå så många respondenter som 
möjligt på ett bra och smidigt sätt, vilka befann sig på olika byggarbetsplatser runt om 
Halmstad/Laholm. Enkäten gjordes i många fall i samband med APU/APL-besök 
vilket gör svaren relevanta eftersom elevernas handledare då fick ge sin syn på de 
olika svarsalternativen.  
 
Samtidigt ger enkäten en mer låst studie och det går inte att vidareutveckla deras svar 
och tankar.  
Enkäten är skriven och formulerad så den passar in på syfte och frågeställningen i vår 
studie (se bilaga 1). Vi har lyft fram de frågor som är till störst nytta för vår studie 
samtidigt vill vi inte ha för många frågor för då finns en risk att undersökningen blir 
långrandig för målgruppen. Enkäten lämnades då byggnadsarbetarna hade rast så att 
informanterna hade chans att fylla i enkäten samt ställa frågor.   

4.4  Etiska övervägande 
 
Informationstext på enkäten och informationsbrev till intervjun har vi skapat med 
grunderna från Vetenskapsrådets forskningsetiska principers (1990) där vi tagit 
hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna. Informationskravet togs i 
beaktande genom att ge information om studien och dess syfte skriftligt på enkäten 
(bilaga 1) samt muntligt vid de tillfällen då vi har varit på plats och upplyst 
informanterna. Gällande samtyckshetskravet har de även där fått information om att 
undersökningen är frivillig och att de inte behöver medverka i studien.  
Den insamlade informationen av enkäten och intervjun har behandlats helt anonymt 
och har endast hanterats av oss till denna studie och därmed uppfylls  
konfidentialitetskravet. Vad gäller nyttjandekravet så kommer informationen som 
samlats in bara att användas för forskning och kommer ej att användas i något 
kommersiellt syfte.  
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4.5  Databearbetning 
 
I denna studie har vi valt att använda ordbehandlingsprogrammet Word för att skriva 
vår rapport och för att presentera resultatet av vår enkätundersökning har vi valt att 
använda kalkylprogrammet Excel för att kunna ställa upp resultatet av enkäten i olika 
diagram för att göra resultatet så tydligt som möjligt. Enligt Trost (2007, s 150) i 
boken ”Enkätboken” har vi fått exempel på hur tankarna bör gå när diagram ska 
användas, vilka som är lämpliga och mest tydliga för denna studie.  Genom att 
använda procentsats i vår sammanställning, så är det lättare att jämföra vad 
respondenterna tycker. (Trost 2007, s 144) 
Intervjun genomfördes med hjälp av en diktafon och transkriberades sedan ner i ett 
Word dokument. 
 

4.6  Metodkritik 
 
Enkätundersökningen gjordes både när vi var på plats och kunde informera och vid 
vissa tillfällen då vi inte fanns på plats. Det är att föredra att vi hade funnits på plats 
för att på så vis kunna svara på frågor när de fyller i enkäten. 
Vi valde att ta bort enkäter som inte var korrekt ifyllda, vilka var 2 till antalet då vi 
ansåg att det inte påverkade vårt resultat. Hade de enkäter som inte var korrekt ifyllda 
varit fler hade vi inte tagit detta beslut eftersom det då hade påverkat vårt resultat 
betydligt. 
Att använda en pappersenkät på 2000-talet och slösa med naturens tillgångar känns 
gammalmodigt men om vi hade valt att använda datorn så hade jobbet komplicerats 
mycket. Valet att använda pappersenkät gjordes då det underlättade arbetet att få ut 
våra frågor till informanterna.    
Vad gäller intervjun som genomfördes på den intervjuades arbetsplats så kunde vi nog 
önskat en bättre miljö där den intervjuade mer i lugn och ro hade kunnat tänka sig in i 
svaret utan att känna att arbetet hängde över honom. Fast dagens byggnadsarbetare är 
en arbetsgrupp som har mycket att göra och har inte mycket tid över för annat än sitt 
arbete under arbetstiden.  
Frågorna till den intervjuade var uppbyggda på ett direkt sätt och vi borde varit mer 
förberedda på att ställa mer sonderande frågor på grund av att vi ställde för mycket 
frågor som det gick att svara ja och nej på. (Kvale 2009, s.150) 
 

5. Resultat 

5.1 Resultat enkätundersökning 
 
Vi har gjort en enkätundersökning som är baserad på åttiofem byggnadsarbetares svar 
utifrån vår frågeställning. 
 
Vi vill lyfta frågan om hur vi kommer åt problemet med att det finns för få utbildade 
handledare inom Kattegattgymnasiets upptagningsområde för elever i 
byggprogrammet.  
 



Fråga 1.   

Jag arbetar som ______________________________________ 

 
 

De som har svarat på enkäten är överrepresenterade träarbetare (det är så det ser ut på 
dagens byggarbetsplatser). Därefter följt av arbetsledarna som har olika funktioner på 
bygget från mättekniker till platschefer och stapeln annat innehåller allt ifrån 
anläggare till elektriker. Även en del betongarbetare har svarat på enkäten. 
 

Fråga 2.   

 Vad tror du krävs för att fler ska utbilda sig till handledare ute på 

byggena? 

  
 
Här ser man att stapeln ”ersättning”  är den klart dominerande i denna frågan  med ca 
hälften av svaren, men även ”inget” tillsammans med ”annat” har fått många svar. 
Stapeln ”annat” innehåller förslag från de svarande där de med egna ord kunde skriva 
hur de tror att en handledningsutbildning skulle få större intresse. Kommentarer som 
byggnadsarbetarna kom med är tex ”tid avsatt att handleda från företaget” samt 
”man ska vara intresserad och kunna vägleda ungdomar” (Bilaga 3). 
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Fråga 3.   

Skulle du tänka dig att gå en handledarutbildning? 

 
 

I denna fråga visas det hur stor del av byggnadsarbetarna som kan tänka sig att gå en 
handledarutbildning. Där ja sidan är representerad med 15 stycken fler än nej sidan. 
 

Kommentar från den intervjuade handledaren angående denna fråga: 
”Ja det är jätte lugnt jag fattar inte varför folk inte vill bli det”  

 

Fråga 4. 

Om du skulle gå en handledarutbildning, vad tycker du skulle vara viktigt 

att få med i utbildningen? 
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Forts fråga 4 
 
Här syns det att de flesta vill veta vad handledarrollen står för. Vad kurserna 
innehåller på själva skolan drog också till sig ett visst intresse, men även en som 
kryssade i ”annat” rutan och skrev ”vad lärlingar får och inte får göra”? 
 

Fråga 5.  

Hur länge tycker du att kursen ska vara? 
 

 
Hel dag fick flest svar följt av 2-3 dagar och halvdag. Annat fick också en del svar 
och de finns att läsa i bilaga 3 t.ex. ”En vecka så det blir ordentligt gjort” 
 

Fråga 6. 

 Vet du vilka krav som ställs på dig som handledare? 

  
 

I stort sett alla som svarat på enkäten vet inte vilka krav som ställs på en handledare. 
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Fråga 7 

Upplever du att det är svårt att ge eleven meningsfulla sysslor?  

 
 

Byggnadsarbetarna ser i stort att det inte är något problem med att ge eleven 
meningsfulla uppgifter under dennes praktik. I denna fråga tycker 17 procent att det är 
svårt att ge eleven en meningsfull uppgift. Det innebär att hela 83 procent tycker att 
ge eleverna meningsfulla sysslor inte är något hinder. 
 

 

Fråga 8.  

Anser du att det är viktigt att eleverna har utbildade handledare? 

  

Majoriteten av informanterna tycker att det är viktigt med utbildade handledare, 
förhållandena var annorlunda när det gällde att genomgå en utbildning. Det är endast 
en liten del på 20 procent som inte tycker att det är viktigt med att eleverna har 
utbildade handledare. 
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5.2 Resultat intervjun 
 

Den vi valde att intervjua är en man i 50 års-åldern med bred erfarenhet av olika 
byggen och arbetsplatser. Han är själv snickare, utbildad på byggskola med avgång -
76 en då tvåårig utbildning. Hans första arbetsplats var byggföretaget Skanska, 
därefter har han varit runt lite på olika företag. Nu jobbar han på Bygg Sjögren i 
Halmstad. Han gick en handledarutbildning för sex – sju år sedan när han arbetade på 
PEAB, ett byggföretag som även driver ett privat byggprogram, likvärdigt vår 
kommunala byggutbildning på tre år. Handledarkursen genomfördes under två 
heldagar. Vi frågade vad han ansåg om utbildningens längd. Den intervjuade 
uppfattade inte detta som någon lång tid, han hade kunnat tänka sig några dagar till 
kanske utbyta erfarenheter och också kunna få en del fallbeskrivningar då man kunde 
tänka till och tillsammans få olika synsätt och idéer. Vi kan ju se ganska olika på 
ungdomar och ibland lär man sig mycket på att även höra andras tankar.  
 

”Ja det var bra tycker jag, man lär ju sig lite om sig själv och hur inskränkt man kan 
vara i vissa situationer ”   
 

I gruppen som utbildades från södra Sverige var de 7 till 8 personer   
Vi frågade om denna utbildning bestod av flera grupper som utbildades olika dagar 
vid olika tillfällen. Men detta visste han inget om. 
Tror du att andra byggnadsarbetare kan tycka det är ett problem eller svårt att ha 
elever med sig på ett bygge? Han tror att många kan tycka att rutinerna störs när man 
har elever. Många byggare verka vilja att det skall ”rulla på” man går med sina 
hörselskydd med radio på sig och sköter sitt. Att ha elev kräver att man bryter sin 
egen rutin men det tycker han bara var kul och han förstår inte att inte fler vill vara 
handledare och passar på att gå denna utbildning.  
Han uppfattar det som ett intressant sätt att få utveckla en elev och låta eleven ta del 
av hans egna erfarenheter. Han känner att man även kan bli en bättre 
byggnadsarbetare. få utvecklas och att själv få lära sig nya saker.  
Han tror också att många tycker det är jobbigt att hitta meningsfulla uppgifter på 
byggena när de är elever. Men han menar på att de kan utföra alla jobben bara de får 
handledning och stöttning, att man kollar upp under tiden så eleverna känner att 
de ”kan” och även litar på att jag eller vi erfarna har koll så att allt blir bra i slutändan. 
Ett problem som han ser är att dagens byggnadsarbetare inte vill göra något utan 
bara ”jobba” och inte ha något ansvar på sin arbetsplats. Det är synd att dagens 
arbetare inte tar tid och engagemang till annat på byggena än att ”bara” jobba på som 
t.ex. att handleda elever. 
 

”Vad det innebär att vara handledare.  För mig innebär det inte att det bara är jag 
som skall vara med lärlingen. Det ligger inte bara på mig att jobba med lärling bara 
för att man är handledare. Handledare är ju att man ska ha kontakt med eleven vara 
deras stöd och den de alltid kan vända sig till, jag skall alltid kunna ta mig tiden. Men 
de lär ju sig även av att följa de andra. Så självklart skall de även följa de andra, men 
med mig kan dom komma om det är bekymmer.” 
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6. Diskussion 
 

De olika yrkeskategorierna som svarade på enkäten blev till viss del en överraskning 
då vi från början förväntat oss att endast snickare, betongarbetare och möjligtvis en 
och annan murare skulle svara på enkäten. Men som synes så står staplarna 
arbetsledare och annat för cirka en tredjedel av svaren. 
 

• Borde ansvarsbiten vad gäller handledarutbildning delas av skola och 

bransch? 

 

Ansvaret att skaffa APU/APL platser samt att dessa platser uppfyller utbildningens 
krav ligger på huvudmannen. (Skolverket.se) Huvudmannen i detta är rektorn och i 
detta fall är det rektorn på byggprogrammet. Men när vi har haft uppe diskussionen på 
programrådet så känner även branschen att de är lika delaktiga i detta och att de bär 
ett stort ansvar de med. Frågan lyftes även under en lärarträff mellan yrkesskolor i 
Halland som ”BYN” anordnade under våren 2012. Där kom de olika representanterna 
så som skolor och bransch överens om att både skola och bransch har ett ansvar i 
denna fråga.  
I Skolverkets rapport ”Tillsyn och kvalitetsgranskning” från 2009 tar de upp 
problemet med att få folk att medverka på dessa utbildningar. Anledningar som de tar 
upp som ett problem är att arbetsplatserna är för hårt pressade men enligt vår mening 
har skolorna vänt sig till fel personer på arbetsplatserna. För att nå arbetarna som är 
de som behöver handledarutbildningen måste skolan vända sig direkt till dem och inte 
ledningen för de ser nog inte möjligheterna på samma sätt. För dem handlar det om 
förlorad arbetstid. I vårt resultat visar det att 59 procent kan tänka sig att gå en 
handledarutbildning, en fråga som dykt upp nu när vi skriver resultatet är hur många 
som någon gång blivit erbjuden att gå en handledarutbildning. Har skolan misslyckats 
och vänt sig till fel personer inom företaget?  
 

 

• Hur motiverar vi fler att bli handledare? 

 

Motiverade byggnadsarbetare är det inget problem att finna i denna kommun, 59 
procent i vår undersökning utrycker sig att de kan tänka sig att gå en 
handledarutbildning. I vår resultatdel lyfter vi även upp frågan vad som krävs för att 
få fler att gå en handledarutbildning, våra informanter lyfter fram ersättning som det 
mest prioriterade motivet till att medverka på en handledarutbildning. Kommentarer 
från våra informanter i stapeln annat som de kunde skriva i kommentarer var andra 
typer av ersättning. Men de lyfter även fram andra intressanta punkter som att 
”Intresse från företagen”, ”Information till bygget”, ”Tid avsatt till att handleda från 
företaget”. (Fler kommentarer se bilaga 3) 
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En del informanter lägger ansvaret på företaget att bidra med att sätta av tid för att 
elevens utbildning skall bli så givande som möjligt och att på så sätt göra 
handledaruppdraget mer seriöst och att det inte bara blir att eleven är en extra hand. 
Vi kan tycka att företaget borde ta större ansvar för att handleda eleverna när de gör 
sin APU/APL, för att det gynnar ju dem att få så yrkeskunniga byggnadsarbetare som 
möjligt i den framtida byggindustrin. En av informanterna lägger även en kommentar 
om ”Information till bygget” och den kritiken måste skolan ta åt sig och bli bättre på 
att informera byggarbetsplatserna om vad som gäller för elever som gör APU/APL på 
deras arbetsplats. 
Den näst största procentsatsen på 22 procent svarade ”Inget” och det tolkar vi som att 
de inte kräver något utöver sin vanliga lön, utan att de tar det som en given del i att 
vara handledare och att de gör det på betald arbetstid. 
   

Den mest intressanta kommentaren som kom från en representant var: 

 ”Om staten gick in med bidrag till detta skulle det hjälpa de unga att vara trygga när 
de är på jobbet så att man har tid för dom och inte stressar och att inte ha tid…”    
 

Bertha Reynolds lyfter upp fyra olika faser som eleven genomgår i boken 
”Handledningens teori och praktik: en introduktion till handledning i 
lärarutbildningens praktik” (Bergman, Törnvall, 1992). Den första fasen som eleven 
drabbas av är ångest och hjälplöshet när de hamnar i en ny situation och där det är 
handledarens uppgift att skapa trygghet och tilltro för eleven.  
 
Utredningen som Skolverket gör på uppdrag av Jan Björklund tas det även upp den 
finansiella delen. Under en del i detta regeringsbeslut tas det upp att kvalitén måsta 
höjas på handledarna. De tar även upp om att det skall finas ett stöd för detta arbete, 
vad detta stöd kommer att rikta sig mot är i dagsläget inte riktigt preciserat, kommer 
handledaren att få extra betalt för sitt arbete eller får företaget pengar för att kunna 
avsätta tid för en anställd att utföra detta arbete.   
 

• Vad innebär det att vara handledare?  

 

Rollen som handledare har olika betydelse och som Tveiten tar upp i boken 
Yrkesmässig handledning - mer än ord.  Där lärlingen gick jämte sin mäster som lärde 
eller kanske inte lärde direkt som vi ser det ur läroboken utan mer att han studerade 
hur mäster gjorde och tog på så sätt efter honom. Att bli mäster som det kallas på det 
gamla språket i byggbranschen tog många år att uppfylla och inget som finns ner 
skrivet vad exakt en mäster skall ha för kunskap utan det är något denna känner inom 
sig att denne är.  
 

”mycket av mästarens kunskap var tyst eller underförstådd, men lärlingen lärde sig 
genom att se vad mästaren gjorde, genom att själv göra efter mästarens instruktioner, 
råd och kommentarer.” 
 

Eftersom vi själva har varit outbildade handledare under vår tid som byggnadsarbetare 
hade vi hand om ett flertal elever och även lärlingar och vi kan bara instämma med 
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denna kommentar. Vad vi själva tycker är viktiga egenskaper hos en handledare är att 
vara en god förebild och vara extra skötsam. Att vara social och tycka om att arbeta 
med yngre förmågor är mycket viktigt och att inte enbart se dem som en extra hand 
utan att de är där för att lära sig yrket.  
Detta är en viktig del att förebygga så att eleven känner sig välkommen och att denne 
inte känner sig ovälkommen med fler utbildade handledare så hade detta kunnat 
undvikas i större utsträckning. 
I den andra fasen är det ännu viktigare att handledaren har tålamod där eleven lätt gör 
fel men visar att den vill arbeta. I sådana här situationer är det viktigt att handledaren 
tar det lugnt och metodiskt med eleven så att denne inte förtrycks. 
I den tredje fasen som Bertha Reynolds tar upp så eleven skaffat sig mer kunskap i 
sådana här situationer och handledaren finns där mer som ett stöd när ett problem 
uppstår. 
I alla dessa faser som en elev och en outbildad handledare genomgår, så kan 
situationer uppstå som kan bli helt fel mellan dem och därför är det viktigt att ha 
utbildade handledare som då bör ha fått information om hur en tonåring fungerar och 
tänker. 
 

• Vilka krav ställs på handledare? 
 
”14 § För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare 
på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper 
och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.” 
(Gymnasieförordningens (2010:2039) 4 kap. 12-14 §.) 
 
Dessa krav som Skolverket tar upp är väldigt öppna och upp till skolan att utse 
lämpliga handledare. På vår skola är det oftast läraren som gör denna bedömning men 
eleven själv kan också välja och bedöma en lämplig handledare för sig.  
I Jan Björklunds utredning tas det även där upp om kraven på handledarna, hur viktigt 
det är att dessa har rätt kunskap för att handleda dagens elever rätt i arbetslivet. Där 
han trycker på att i denna utbildning skall det ingå information om ”gymnasieskolans 
styrdokument, betyg och bedömning.” (Skolverket, 2012) 
 

Men frågan är, vet handledarna om vilka krav som ställs på dem? Hela 80 procent av 
informanterna tycker att det är viktigt med att ha utbildade handledare. Det innebär att 
ett så stort antal som 20 procent inte tycker att det är viktigt med att ha utbildade 
handledare. Att siffran är så stor som 20 procent som inte tycker att det är viktigt med 
att utbilda handledare har nog en koppling med att 85 procent i enkätundersökningen 
vet inte vilka krav som ställs på dem. Dagens byggnadsarbetare ser nog eleven mer 
som en extra hjälp än att de är delaktiga och ansvariga för elevens utbildning 
tillsammans med skolan. 
Dagens byggnadsarbetare har nog mer den uppfattningen om handledning som står i 
svenska akademiska ordbok ”person som handleder någon”. Skolan och Skolverket 
tänker sig mer som Gordan (1992) så som han definierar handledning där en mer 
yrkeskunnig person handleder den mindre kunnige med en mer pedagogisk metod och 
på så vis utbildar denne inom det aktuella området. 
Urvalet av informanter blev till viss del en överraskning. Eftersom det inte bara blev 
yrkesarbetare som svarade på enkäten, utan även bl. a arbetsledare som i sin tur kan 
göra det lättare för skolan att nå ut till företagen, och de som skulle vilja gå 
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handledarutbildning.  Något som vi uppskattat och kan påverka förtagens ledning att 
utbilda fler handledare. 
Denna studie tror vi kan hjälpa oss här på Kattegattgymnasiet att kunna få fler 
handledare inom vårt upptagningsområde. I detta arbete har det kommit fram att en 
stor del av informanterna tycker det är viktigt med utbildade handledare samt att de 
kan tänka sig att utbilda sig. Detta bådar gott för en framtida handledarutbildning, 
återstående problem är att få företagen med på detta och se vad de tycker om det, men 
samtidigt är BYN en företagsrepresenterad organisation och de anordnar 
handledarutbildningar. Men detta är en studie i sig att följa upp och se vad de har för 
åsikt i detta. En stor fråga är också vem som skall betala detta, skall 
byggnadsarbetaren gå denna utbildning på sin fritid eller på sin arbetstid och vem 
skall i så fall betala förlorade arbetsinkomsten. Men med detta resultat av denna 
studie så skall det kunna gå vidare och starta upp en utbildning till våren 2013 vårt 
arbete nu är att lyfta detta på vår skola och sedan kontakta BYN och därefter 
företagen och att motivera dem att utbilda minst en handledare per företag. Ett 
intressant projekt som förhoppningsvis tar sin start med denna studie. 
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 enkätfrågor 
 
Enkätfrågor  
Hej! Vi är två studenter som håller på att utbilda oss till yrkeslärare vid Linnéuniversitetet. Vi vill 
undersöka vad yrkes arbetare har för inställning till handledarutbildning och handledning 
överhuvudtaget.  Vårt examensprojekt är bl. a att genomföra och sammanställa en enkätstudie, så nu 
ber vi om din hjälp att fylla i denna enkät. Enkäten är frivillig och svaren kommer att behandlas 
anonymt. Ev frågo  maila till: r lars.evald@u.halmstad.se  el: jonas.hoffert@u.halmstad.se 
// Lasse och Jonas 
 
Enkätfrågor till byggbranschen om handledarutbildning 
 
 
1.  Jag arbetar som    ____________________________________________ 
 
 
 
2.   Vad tror du krävs för att fler ska utbilda sig till handledare ute på byggena? 
 

o Ersättning 

 
o Kompledigt 

 
o Inget  

 
o Annat 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

3.  Skulle du tänka dig att gå en handledarutbildning? 
 

o Ja 

 
o Nej 

 
 

mailto:lars.evald@u.halmstad.se
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4. Om du skulle gå en handledarutbildning, vad tycker du skulle vara viktigt att få 
med i utbildningen? 

 
 

o Vilka kurser eleverna genomgått 

 
o Vad som krävs av handledaren 

 
o Annat 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
5. Hur länge tycker du att kursen ska vara? 

 
 

o Halvdag 

 
o Heldag 

 
o 2 - 3 dagar 

 
o Annat 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
6.  Vet du vilka krav som ställs på dig som handledare? 

 
 

o Ja 

 
o Nej 

 
 



23 
Lars Evald, Jonas Hoffert 

 

7. Upplever du att det är svårt att ge eleven meningsfulla sysslor? 
 
 

o Ja 

 
o Varken eller 

 
o Nej 

 
8. Anser du att det är viktigt att eleverna har utbildade handledare? 
 

o Ja 

 
o Vet inte 

 
o Nej 

 

 
 
Tack för hjälpen! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Programrådsuppbyggnads förklaring visuellt 
 
 
 
 
 

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) är ett partsammansatt organ vars 
uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom 
den svenska byggbranschen. Tillsammans med gymnasieskolor som har 
Byggprogrammet och företag inom vår bransch verkar vi för att den 

svenska gymnasieutbildningen och   den efterföljande lärlingsperioden 
som sker i byggföretag fyller de krav som vår bransch ställer.
(byn.se/byn/om‐byn/verksamhetsplan.asp2012‐06‐27 12:22) 

Förbundet är en sammanslutning av alla inom byggnadsverksamheten i 
Sverige anställda arbetstagare som enligt Landsorganisationen i Sverige 
(LO) organisationsplan skall  tillhöra förbundet. 
(byggnads.se/Verksamhet/Vart‐uppdrag/2012‐06‐27 11:53)

Byggnads jobbar aktivt med att hjälpa ungdomar i byggbranschen så att 
de får rätt lön och rätt villkor. Byggnads Central ungdomsgrupp anordnar 
olika aktiviteter runt om i landet. Till exempel regionala utbildningar, 
ungdomsträffar och Byggnads tiokamp. 
(byggnads.se/Medlemskap/For‐dig‐som‐ar/Ung‐i‐Byggnads/ 2012‐06‐27 
11:52)

Arbetet inom BI Kompetensförsörjning 
inriktas på att öka antalet sökande till 
byggutbildningar och stärka kontakten 
mellan byggindustrin och 
utbildningsväsendet i syfte att 
säkerställa att utbildningarna leder till 
den kompetens som företagen 
efterfrågar. Sveriges Byggindustrier (BI) 
är byggföretagens
bransch‐ och arbetsgivarförbund . 
Arbetet inom BI Kompetensförsörjning 
inriktas på att öka antalet sökande till 
byggutbildningar (bygg.org/skola 2012‐
06‐27 11:44)

Programråd
Bransch

Skolan representeras av 
elever, yrkeslärare och rektor.

Branschen representeras av 
personer från olika företag, som 
bjuds in.  

 
 
Programrådets funktion 
 
I programrådet sitter de berörda parterna med och diskuterar och säkerhetsställer 
elevens utbildning och att den får rätt utbildning. Träffarna sker minst en gång per 
termin där skolan är den samman kallande parten på Kattegattgymnasiet. Här lyfts 
olika problem men samt bra saker som kan vidareutvecklas.  
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 Bilaga 3. Kommentarer från enkätfrågor 

 
Kommentarer från enkätfråga 2 

 

Vad tror du krävs för att fler ska utbilda sig till handledare ute på byggena? 

 

1.   Om staten gick in med bidrag till detta, skulle det hjälpa de unga att vara trygga 

när de är på jobbet, så att man har tid för dom och inte stressar, att inte ha tid  

2.   Ett handledarkontrakt i samband med skolan(vidareutveckla)  
3.   Man skall vara intresserad och kunna vägleda ungdomarna  
4.   Att tiden går utanför ackordstiden  
5.   Intresse från företagen  
6.   Information till bygget  
7.   Ersättning till arbetslaget  
8.   Info om vad en handledare har för uppgifter  
9.   Ersättning för utbildningstiden  
10. Tid avsatt till att handleda från företaget  
11. Det handlar om intresse  
12. Utbildning  
13. Högre lön  
14. Ledigt för utb, boende och mat  
 

 

 

Kommentarer från enkät fråga 5 

 

Hur länge tycker du att kursen ska vara? 

 

1.  Det beror på hur man ställer sig till HLUn(handledarutbildning) i fråga 2.  

2. En vecka så att det blir ordentligt gjort.    

3. Så lång tid som krävs.      

4. 2-4 halvdagar.      

5. 2-3 halvdagar.      

6. Det beror på vad utbildningen innehåller.    

7. Beroende på kraven allt från 3 dgr till 2 veckor.    

8. Det som krävs för att få all information.  
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Bilaga 4 

Intervjufrågorna 

 
1. Vem utbildade dig? 

 
2. Betalade?  

 
3. Skedde utbildningen under arbetstid? 

 
4. Var hölls utbildningen, vem höll i den? 

 
5. Kvantitet, innehåll, längd, kvalitet enligt dig själv? 

 
6. Hur många var ni på utbildningen? 

 
7. Var kom de andra ifrån? 

 
8. Diskuterades det något om hur handledning går till på de andras 

arbetsområde?  
 

9. Uppföljning av utbildning hur ofta, inte alls?  
 

10. Någon slags intyg, diplom? 
 
11. Varför ville du bli handledare hur kom det sig frivilligt, tvång? 

 
12. Vad innebär det att vara handledare?  

 
13. Tror du att andra byggnadsarbetare kan tycka det är ett problem eller svårt att 

ha elever med sig på ett bygge? 
 

14. Tycker du att du har den kunskap som behövs, om inte vad saknas? 
 

15. Hur ser du på din egen handledarroll, funkar det som du trodde? 
 

16. Vad tror du krävs för att fler ska utbilda sig till handledare? 
 

17. Är det något som byggnads kan  ta upp på sina möten? 
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