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Sammanfattning 

Kommunikation och ett bra samarbete mellan skola och arbetsmarknad är 

nödvändigt för att få till professionella utbildningar för våra elever, så kallad 

arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta examensarbete inriktar sig på att 

undersöka samarbetet mellan lärare och handledare ute på arbetsplatser samt 

undersöka vilka faktorer som kan bidra till att samarbetet blir bättre och 

härigenom förbättra kunskapsutvecklingen för eleverna.  

Fyra arbetsplatser samt två skolor i olika delar av Sverige, där handledare 

och lärare i varierande åldrar med yrkeskunskaper präglar respektive 

bransch, utgör resultatdelen i denna studie. Främst har fokus legat på hur 

kommunikation mellan skola och arbetsliv fungerar och om, eller hur, 

förbättringar mellan skola och arbetsliv skulle kunna ske utifrån 

arbetsplatsernas perspektiv och erfarenhet av APL.  

Av de tillfrågade lärare, som besvarade frågor kring hur kommunikation 

mellan skola och arbetsliv upplevs, svarade majoriteten i runda ordalag att 

den känns tillfreds men att mycket kan göras för att förbättra denna 

samverkan. Handledarnas uppfattning om samarbetet kunde liknas vid 

lärarnas, att arbeta för en bättre samverkan, men de saknade även 

kontinuerlig uppföljning från skolans sida på de bedömningar som de utför 

på eleverna efter avslutad APL-period, för att veta om huruvida deras 

praktiska undervisning motsvarat skolans förväntningar eller inte.  

Genom denna rapport har vi fått veta att handledarna önskar att eleverna får 

en undervisning i skolan och ökad förståelse för hur viktigt beteende och 

förhållningssätt är ute på arbetsplatserna. Dessa faktorer är kanske de 

viktigaste att få gehör för ute på skolorna och på så sätt skapa ett 

framgångsrikt samarbete mellan skola och arbetsliv. 
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Summary 

Good communications and a professional ambience between the school and 

the labor market, is necessary to maintain and fortify the collaboration of the 

education at school as well as in the trainee market. This diploma exam 

mainly concentrates on the collaboration between teachers and tutors in 

order to make these two forces come together and consider the possibilities 

in what way their collaboration can affect the future training education. 

We have chosen four places on the labor market and two schools, where 

teachers and tutors have been interviewed, to form the results of our study. 

The main focus has been on how to improve communications between the 

school and the labor market using the perspective and experience of the 

market. 

The majority of the interviewed teachers answered that they felt a certain 

satisfaction within this collaboration, but also that is more room for 

improvement as well. The results led to that the tutors are heading in the 

same direction as the teachers, but they also lacked the feedback due to the 

absence of continuous improvements regarding the students. Therefore the 

school should put emphasis on their feedback strategy for the labor market, 

based on whether their tutors are being approved by the schools higher 

expectations or not.  

Our report shows that the significance of good manners is quite important on 

the labor market. Further on would the tutors very much like to see, an 

implement of good behavior taking place in classes, so that the students can 

comprehend and grasp the importance of what their actions may lead to. For 

a successful collaboration between school and labor market might just these 

factors bear the leading role.   
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla lärare och handledare som har ställt upp i vår 

studie och gjort den möjlig att genomföra. Vidare vill vi även tacka varandra 

för att vi haft ett bra samarbete under flera månaders tid och för att vi visat 

ömsesidig hänsyn och respekt. Den gemensamma planeringen, 

genomförandet och sammanställningen i detta arbete har skett i samförstånd. 

Vår mentor på Yrkesläraprogrammet, Daniel Alvunger, har varit en 

stöttepelare i alla väder och vår handledare i examensarbetet, Samir 

Khoshaba, har på ett konstruktiv, sakligt och rättvis sätt hjälpt oss att 

genomföra vår studie. 

Avslutningsvis vill vi nämna att denna samlade information både har 

bekräftat våra teser om hur arbetsplatserna ser på praktik men också öppnat 

upp för fler frågeställningar om hur vi kan bli bättre i vår snart nyförvärvade 

roll som yrkeslärare. Det finns alltid än mer att lära och utveckla. 
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1. Inledning  

Då vi, författarna, har en bakgrund inom hotell och restaurang och har haft 

rollen som både lärare och handledare har det härigenom skapats ett intresse 

hos oss att undersöka vilka faktorer som kan behålla samt öka kvaliteten av 

arbetsplatsförlagd lärande, APL, för samtliga inblandade – elev, lärare och 

handledare. APL innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en 

eller flera arbetsplatser utanför skolan. I Gy 11 kan vi läsa att ”samverkan 

mellan skola och arbetsliv måste stärkas för att säkerställa en hög kvalitet i 

utbildningen och ett starkt engagemang från näringsliv och offentlig 

verksamhet” (Gymnasieskola 2011: Skolverket).  

Kommunikation och ett bra samarbete mellan skola och företag är 

nödvändigt för att få till professionella utbildningar för våra elever. Vi vill 

med detta examensarbete undersöka samarbetet mellan lärare och 

handledare ute på arbetsplatser samt att få dessa två grupper att fundera över 

om deras samarbete kan vara avgörande för yrkesutbildningens framtid. 

Utan samverkan med arbetslivet ingen praktik för eleverna! 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet 

är båda nationella och yrkesförberedande treåriga gymnasieprogram. 

Termen yrkesförberedande innebär att den treåriga utbildningen ska vara 

tillräcklig för att tillgodose branschens krav, utan att högre studier är 

nödvändiga. Det handlar också om att eleven ska förstå yrkeskulturen och 

bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats för att utveckla en 

yrkesidentitet (Gy 11: Skolverket). Tanken med APL är att eleven får en 

handledare på sin praktikplats, som har en gedigen yrkeskompetens. Det är 

skolans ansvar att försäkra sig om att handledaren har denna nödvändiga 

yrkeskompetens Lindqvist, 2005).  

Vidare är APL en viktig del för att kunna förena teori och praktik under 

elevens utbildning och det som eleverna lär sig ute på arbetsplatserna kan 

utnyttjas på olika sätt och integreras i skolans undervisning. Under sin 
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praktikperiod får eleverna uppleva hur det är att arbeta och vilka krav som 

ställs på dem ute på arbetsplatserna. Praktiken kan vara som ett slags test för 

att eleven ska kunna känna att det valda yrket motsvarar deras förväntningar. 

Studier har genomförts som visar att APL ses som attraktivt och viktigt 

under utbildningen. Fungerar APL-perioden kan detta ses som en 

värdemätare på hur eleven har kunnat tillgodogöra sig den kunskap som 

behövs för att kunna klara de arbetsuppgifter som finns på elevens 

praktikplats (Lindqvist, 2005). 

Vad gäller historisk bakgrund av APU/APL hittar vi information i 

Myndigheten för skolutveckling (2004) att gymnasieskolans tidigare 

linjesystem hade utgångspunkt i Lgy70. Under denna period varierade 

kravet på praktik för yrkesutbildningar från skola till skola. Under slutet av 

1980-talet genomfördes en försöksverksamhet, ÖGY (Översyn av den 

Gymnasiala Yrkesutbildningen). APU blev ett samlingsnamn för inbyggd 

utbildning, praktik, lärlingsutbildning osv. ÖGY skapades för att bland annat 

ge eleverna möjligheter att vara en del av personalen på praktiken och att 

kunna följa utvecklingen inom yrket och härigenom skapa sig en bild av vad 

som krävs för sitt kommande yrkesval. Från och med nu skulle den 

arbetsplatsförlagda delen vara kopplad till kursplaner och betraktas som 

utbildning. Detta innebar att elevens tid på arbetsplatsen ska vara planerad 

och ha en målsättning som ska vara kopplad till delar av kurser som eleven 

läser i skolan. APU platser ska så långt som möjligt utgöra en plats för 

lärande i arbetet (Skolverket, 2000). Under början av 1990-talet infördes 

kursplanestyrd arbetsplatsförlagd utbildning, APU, och har sedan dess varit 

en obligatorisk del av det yrkesförberedande programmet (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). 

Under elevernas tre år på Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt 

Hotell-och turismprogrammet inom gymnasieskolan, ska eleverna vara ute 

minst femton veckor på arbetsplatser. Hur man delar upp dessa femton 

veckor varierar från skola till skola. Oftast får eleverna vara ute två veckor 

under årskurs två och resterande tretton veckor under årskurs tre.  
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Praktiken anordnas vanligtvis på ett hotell eller en restaurang i närheten av 

elevens hemort, men APL kan även ske utomlands, kanske i form av ett EU-

projekt. För att få möjligheten till sin APL förlagd i ett annat land ligger det 

på skolans ansvar att ansöka om samt starta projektet. Leonardo da Vinci 

praktik och utbyten är det vanligaste projektet att ansöka om för samarbete 

med andra EU-länder men det finns även Atlas Plus för hela världen samt 

Nordplus Junior för länder inom Norden samt Baltikum (Internationella 

programkontoret.se). Målet med utlandsförlagd praktik är, förutom att stärka 

samt bredda elevens yrkeskompetens, även bl.a. att främja förverkligandet 

av de mål som finns att hitta i skolans läroplaner samt att ur ett globalt 

sammanhang stärka skolans internationalisering för ökad förståelse och 

kulturell mångfald (SKOLFS 2011:144).  

Eleven ska på sin praktikplats få möjlighet att känna på någon form av 

arbetsplatskultur där eventuellt olika yrkeskulturer är närvarande. Elevernas 

arbetsplatsförlagda lärande (APL) spelar en central roll i yrkesprogrammen, 

där mycket av lärandet ska ske. Lyckas eleven väl på sin praktikplats kan 

praktikplatsen ge eleven rekommendationer eller till och med en anställning, 

vilket är målet med yrkesutbildningar. På så sätt blir det även en vinnande 

situation för arbetsgivaren, då denne får chansen att rekrytera nya 

medarbetare. För att det ska bli så bra som möjligt för eleven ute på sin 

praktikplats krävs det ett bra samarbete mellan skola och arbetsplatsen. 

Under vår tid som lärare har vi många gånger fått höra den kritik som förts 

mot skolan från arbetsplatser angående elevers attitydproblem så som dåliga 

på att komma i tid, sjukfrånvaro eller dåligt språkförråd. Med andra ord har 

det handlat om beteende och attityder. Vi har förstått att handledarna anser 

att skolans största insats är att få eleverna att inse hur viktigt deras beteende 

är ute på arbetsplatsen och att detta är viktigare än deras kunskaper i 

karaktärsämnet. Därför önskar vi ta reda på om uppförande och beteende går 

att få in på ett på ett tydligare sätt i undervisningen och om detta kan skapa 

ett bättre samarbete mellan skola och arbetsliv. 
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Många gånger har vi som lärare stött på situationer där handledarna ute på 

arbetsplatserna endast fungerat som namn på ett papper och att eleverna fått 

arbeta med, i vissa fall, många andra på restaurangen/hotellet och fått sin 

bedömning av personer som vi inte har godkänt eller ens ansetts vara 

lämpliga handledare. Vidare utvecklas problemet av att vårt försök till 

samtal om detta med handledarna endast leder till eventuella konflikter och 

vi i vissa fall har APU-platsen gått förlorad. Det finns även de handledare 

som inte har varit medvetna om hur stor betydelse deras kunskaper är för 

utbildningen och inte heller förstått att de kan vara med och påverka 

utbildningen i den riktning som de anser att utbildningen ska ge eleverna. Vi 

vill uppmärksamma hur viktigt det är att handledarna får den information 

från skolan, som de har rätt till, för att kunna förstå sin roll i sammanhanget 

och även att näringslivet uppfattar sin roll som betydelsefull för elevernas 

och skolans utveckling.  

Ett problem, som vi uppfattar det enligt lärarna, är att det inte finns den tid 

som behövs för att ge handledarna den utbildningen som krävs för att bli 

medvetna om bedömning, betyg, mål osv. Stämmer det att det är tiden som 

gör att samarbetet inte alltid fungerar mellan skola och arbetsliv, eller kan 

andra faktorer spela roll och vilka i så fall? I vår studie som är av empirisk 

karaktär, har vi intervjuat fyra karaktärsämneslärare verksamma på 

gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Hotell- och 

Turismprogrammet och fyra representanter från arbetsplatser. Genom dessa 

intervjuer hoppas vi få svar på våra funderingar. 
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2. Bakgrund 

Inom yrkesprogrammen på gymnasiet utgör den praktiska delen av lärandet 

en väsentlig roll för utbildningens karaktär där eleverna får uppleva 

verklighetsbaserad yrkespraktik. Innan den nya reformen GY11 tillträdde 

under hösten 2011 hänvisade man till termen APU – arbetsplatsförlagd 

utbildning. Efter reformen kom denna praktiska utbildning att heta APL – 

arbetsplatsförlagt lärande. Vid tidpunkten då denna rapport tog form har 

reformen varit i bruk drygt ett läsår vilket resulterar i att tillämpningen och 

användandet av den nya termen APL ännu inte kommit till verk, (något som 

kommer att ske tidigast hösten 2013) utan man hänvisar fortfarande till APU 

ute på skolorna. Det finns inga markerade skillnader mellan betydelsen av 

dessa två reformer utan man anser APL vara en vidare definition av APU då 

”Begreppet arbetsplatsförlagt lärande infångar på ett bättre sätt de olika 

dimensionerna i den lärprocess som kan erhållas på en arbetsplats” (SOU 

2008:27). Eftersom det sker en implementering av dessa reformer är det i 

nuläget svårt att referera endast till en av termerna vilket innebär att både 

APU och APL kommer att figurera i texten. 

Som yrkeslärare finns det ett ansvar och ett intresse för hur elever lär och 

vilken kvalité APL-platserna tillhandahåller under utbildningen. Enligt 

Skolinspektionens kvalitetsrapport (2011:2) är det endast 8 av 39 skolor som 

uppger att de följer kursplanen, läroplanen eller programmålen för att följa 

upp och bedöma elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Vidare leder detta till 

frågan hur yrkeskunnigheten samt betygen bedöms och i vilken utsträckning 

detta påverkar eleverna och deras fortsatta kunskapsutveckling. Under en 

utvärdering som Skolverket gjort 2002 (Vägar till lärande) avslöjas att 

endast två tredjedelar av eleverna på yrkesprogrammen får sina 15 veckors 

praktik. Orsakerna varierar, men många gånger handlar det om brist på 

dugliga handledare samt dålig kommunikation mellan skola och arbetsliv. 

Många utav de skolor, där bristen varit som mest påtaglig, har genomfört 

ordentliga insatser i form av noggrann planering samt förbättringar i 



6 

 

kontakten med branscherna, vilket resulterat i större engagemang från deras 

sida. 

Samverkan mellan skolorna och arbetsplatserna är en viktig komponent i en 

yrkesutbildning. Dåligt samarbete eller brist på samarbete, dessa instanser 

emellan, kan leda till en försämrad kvalité av själva utbildningens kärna: 

arbetsplatsförlagda lärandet. Bristen kan säkerligen ligga på bägge 

planhalvor och det viktiga i sig är hur detta hanteras och således förbättras i 

fråga om exempelvis den kommunikativa delen av samarbetet. Om skolan 

och arbetsplatsen inte kommunicerar kan de inte betygsätta rättvist vilket 

lämnar eleven lidande, både kunskaps- och betygsmässigt. 

Praktiken är en viktig del av utbildningen och eleven utför ofta samma 

arbetsuppgifter som en anställd och denna typ av inlärning kallas mästarlära. 

Nielsen och Kvale (2000) skriver om fyra aspekter i termer av kunskap som 

eleverna skaffar sig under sin praktik, nämligen: 

 Praxisgemenskap 

 Tillägnad av yrkesidentitet 

 Lärande utan formell undervisning 

 Utvärdering genom praktik 

Här handlar det om att eleverna skaffar sig kunskaper som till exempel 

fingertoppskänsla, social anpassning och att förstå sitt yrke. Dessa 

kunskaper och färdigheter skaffar sig eleverna i andra sammanhang än inom 

skolans väggar (Säljö:2000).  För oss lärare är det svårt att få till kunskaper 

om praxisgemenskap och yrkesidentitet, då denna endast kan upplevas ute 

på arbetsplatsen och därför är APL en viktig del av elevernas utbildning. 

I och med införandet av den nya skolreformen GY 11 finns det en 

rekommendation för yrkesprogrammen om att handledare ska genomgå en 

handledarutbildning, vilket skiljer sig från lärlingsutbildningen där det 

snarare är föreskrift än en rekommendation (Gymnasial lärlingsutbildning 

och arbetsplatsförlagt lärande, Skolverket 2011). Huvudmannen/skolchefen 
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är den yttersta ansvarige för genomförande av utbildningen men det är 

pedagogen som ser till att handledaren ”måste vara lämplig för uppdraget 

och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter” (GY 11, Skolverket). 

Eftersom förordningen GY 11 nyligen tillträtt är det svårt att göra någon 

bedömning för hur det går med den rekommenderade eller föreskrivna 

handledarutbildningen. Många skolor har inte ens hunnit förbereda sig inför 

den nya lagen och frågan är hur lång tid det kommer att ta innan de flesta 

börjar med sina handledarutbildningar.  Däremot går det att få en bild av hur 

kommunikationsbristen mellan skolan och arbetsplatsen hittills har påverkat 

gymnasieeleverna i fråga om yrkeskompetens och betyg (Skolinspektionens 

rapport 2011:2). 

Vi drar paralleller mellan det sociokulturella perspektivet och det arbetssätt 

som används när elever gör sin praktik eller befinner sig i skolan. Att lära 

sig att samarbeta med andra människor och att kunskaper uppnås genom att 

man arbetar i grupp, helt enkelt att man utvecklas tillsammans, anser Roger 

Säljö, vara av yttersta vikt för sin inlärning, den sociokulturella teorin (Säljö, 

2000). 

Genom ett samspel med sin omgivning skapar människan en förståelse för 

det sammanhang som den ingår i. Individen tillägnar sig olika sätt att se på 

verkligheten genom att själv delta i olika situationer. I det sociokulturella 

perspektivets sätt att se på lärandet spelar språket en central roll, både som 

redskap för tänkande och problemlösning. Kunskap skapas i en komplex 

interaktion mellan tanke, handling och språk (Säljö, 2000). 

Ett annat välbekant namn, inom socialkulturella perspektivet, är John Dewey 

(1859-1952), som menade att lärandet måste vara en intellektuell och 

kommunikativ utveckling där människor verksamt tillägnar sig samhällets 

erfarenheter. Deweys synsätt ”Learning by doing”, innebär att människan lär 

sig genom att själv få vara aktiv och pröva på i praktiken i stället för att lära 

sig teoretiskt. I skolan är det viktigt att eleverna får förutsättningar för att 

arbeta tillsammans och att lära tillsammans (Säljö, 2003). 
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3. Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 

Eftersom vi själva bär på en mängd kunskaper från våra tidigare yrken inom 

hotell och restaurang och vet hur arbetsmarkanden kan se ut samt vilka krav 

som arbetsgivaren ställer, har vi i vårt yrke som lärare funderat mycket kring 

praktiken som eleverna får under sin utbildningstid på skolan. Vi anser, 

baserat på vår erfarenhet tagen från både vårt yrkesliv såväl som 

yrkeslärarprofessionen, att yrkespraktiken formar elevens kunskaper under 

dennes tid i skolan och definierar huruvida lämpligheten att fortsätta i sitt 

valda framtida yrke är ett faktum eller ej.  

Med denna rapport vill vi undersöka betydelsen av samarbetsklimatet mellan 

lärare och handledare för att söka fastställa vilken betydelse detta har för 

elevens inhämtande av kunskap under och kring dennes APU/APL-period. 

Vidare vill vi även undersöka vikten av att få med beteende och uppförande 

in i elevernas undervisning, då dessa egenskaper har visat sig vara av 

yttersta betydelse ute på praktikplatserna, något som handledarna många 

gånger saknar hos eleverna. Vad är acceptabelt och hur långt kan man gå är 

frågor som bör ställas och beröra såväl handledare som lärare. Vår 

erfarenhet av att korrigera otrevligt språk, säga till elever när de insisterar på 

att komma för sent till praktiken dagligen och som dessutom suckar sig 

igenom ett helt arbetspass, den konsekvensen står vi för - vi tar ställning.  

Alla agerar dock inte lika. Borde ansvaret ligga mer på handledare eller 

bollas tillbaka till yrkesläraren? Kanske vore det bäst om de samarbetade i 

den frågan? Intressanta frågor på självupplevda händelser där vi i våra roller 

tvingats ta ställning mer än en gång i förekommande situationer.  

 

3.2 Frågeställningar 

För att uppfylla vårt syfte söker vi svar på följande frågeställningar:  
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- Hur ser samarbetet ut mellan skola och arbetsliv 

- Vilka faktorer främjar samverkan mellan skola och arbetsliv för fortsatt 

kunskapsutveckling för eleverna? 

 

3.3 Avgränsning 

Tid och plats för intervju kommer att ske på två orter i Sverige med 

anledning av det geografiska perspektivet. På Gotland kommer fyra 

intervjuer ske på det lokala gymnasiet och dess Hotell- och turismprogram 

samt berörda hotell där handledning finns och är utvalt i syfte att medverka i 

denna undersökning. I Halland kommer att äga rum de andra fyra 

intervjuerna på ortens lokala gymnasium samt dess Restaurang- och 

livsmedelsprogram och även två lokala restauranger där utvalda handledare 

kommer att tillfrågas. Intervjuerna kommer endast att rikta sig till lärare och 

handledare vilket innebär att elever inte kommer att figurera i rapporten som 

en aktör. 
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4. Metod 

Vårt examensarbete består av en kvalitativ studie och metodmässigt har vi 

valt intervjuer. Intervjumetoden beskriver och förstår världen ur de 

intervjuades synvinkel samt att den söker kunskap uttryckt i normal 

språkform och inte har kvantifiering som mål (Kvale, 1997, s 34-36). 

Avsikten med studien var att hitta faktorer som ledde till bra samverkan 

mellan arbetsliv och skola samt vilka faktorer som främjade samverkan 

mellan skola och arbetsliv för fortsatt kunskapsutveckling för eleverna.  

Vi valde metoden intervjuer då vi ville undersöka hur de intervjuade 

personerna upplevde samarbetet och respondenterna fick fritt berätta om 

sina upplevelser. Detta får man inte fram om man använder sig av enkäter, 

då man vid enkäter inte kan använda sig av följdfrågor. Däremot kan man 

inte vid kvalitativa intervjuer få fram en statistisk representativitet, utan de 

resultat vi får fram är från de skolor och arbetsplatser som har ingått i vår 

studie. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studien baseras på en kvalitativ studie då vi har valt intervjuer som 

instrument för införskaffning av information och genom dessa intervjuer 

önskar vi göra en kvalitativ analys av resultaten.  

Vi har genomfört intervjuer med yrkeslärare samt handledare ute på 

arbetsplatser. Till lärarna var antalet frågor femton med två följdfrågor och 

till handledarna var antalet frågor elva stycken med fyra följdfrågor.  

När man använder sig av begreppet graden av standardisering av intervjuer 

talar man om hur mycket ansvar intervjuaren har i fråga om utformning av 

frågor samt deras ordningsföljd. Ställer man identiska frågor och har exakt 

samma ordningsföljd på frågorna till respondenterna, använder man sig av 

en hög grad av standardiserad intervju. Om däremot intervjuaren själv 
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formulerar frågorna under intervjuns gång och ställer dem i den ordning som 

intervjuaren tycker sig lämpliga, använder man sig av en intervju med låg 

grad av standardisering (Patel & Davidsson, 2003). Vår tanke med begreppet 

hög grad av standardisering skulle underlätta bearbetningen av 

respondenternas svar. Men efter två genomförda intervjuer lät vi samtalen 

styra ordningsföljden av frågorna då detta gav en bättre validitet av svaren.  

Viktigt att påpeka dock, är att frågorna inte styrde eller fastställde någon 

särskild ordning, utan vi lät samtalen med respondenterna bestämma 

frågornas flöde.  

 

4.2 Urval 

Eftersom studiens syfte handlar om samverkan mellan skola och 

arbetsplatser, har en avgränsning av intervjuerna genomförts till personal 

inom skola och ute på arbetsplatser. Självklart hade det även varit intressant 

att genomföra intervjuer med elever, men för att kunna hålla vårt arbete 

inom rimlighetens gränser har vi valt denna avgränsning och även för att 

studien inte skulle bli för omfattande. Enligt Trost (1993) bör man begränsa 

sig till fåtal intervjuer vid en kvalitativ studie, eftersom det vid alltför många 

antal intervjuer kan bli ett för stort och till och med ohanterligt material, som 

blir svårt att överblicka samt se det som förenar och det som skiljer sig.                                          

Vi har valt två olika gymnasieskolor med lärare verksamma vid 

yrkesprogrammen Hotell och turism samt Restaurang och livsmedel. Båda 

skolorna ligger i våra län, Halland respektive Gotland. Även de fyra 

arbetsplatserna, två hotell samt två restauranger, som vi har valt för våra 

intervjuer, ligger i de regioner som vi bor på. 

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Våra intervjuer föregicks av telefonsamtal till intervjupersonerna, där vi 

presenterade oss själva och vårt syfte med studien. Vi informerade 
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personerna att det var frivilligt att delta och att vi inte skulle nämna deras 

namn i redovisningen, men däremot deras tjänstebeteckning. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av våra inspelningsbara mobiltelefoner/datorer och 

med våra intervjumallar som underlag.  

Lärarna intervjuades i sina klassrum, alternativt lärarrum, och handledarna 

intervjuades på sina arbetsplatser i ett avskilt rum för att inte bli störda av 

den pågående verksamheten. Våra intervjuer tog från cirka 40 minuter upp 

till cirka 60 minuter. Intervjuerna med handledarna tog något längre tid i 

anspråk än med lärarna. 

Efter den första genomförda intervjun med en lärare upptäckte vi brister i två 

av våra frågor. En av frågorna var något svårbegriplig för en person som ej 

är insatt i komplexiteten av vårt examensarbete och blev således knepig att 

besvara eftersom flera svarsalternativ var möjliga. Den andra frågan brast i 

sin formulering och blev även den ologisk att besvara och därför korrigerade 

vi dessa inför kommande intervjuer och skapade även på detta vis en 

pilotundersökning. 

I samband med genomförda intervjuer skrev vi ner de svar som vi fick från 

intervjupersonerna för att inte glömma bort det som sades och de nyanser 

som vi kom ihåg när vi hade personerna framför oss, det vill säga nyanser i 

ansiktsuttryck, gester, mimik och så vidare, som kan vara viktiga för oss 

som intervjuare att minnas, då ansiktsmimiken kan avslöja mer än det 

muntliga svaret.  

Det som var viktigt för oss att komma fram till, var syftet med intervjuerna - 

att hitta svar på våra frågor, som var:  

 

- Hur ser samarbetet ut mellan skola och arbetsliv? 

- Vilka faktorer främjar samverkan mellan skola och arbetsliv för fortsatt 

kunskapsutveckling för eleverna? 
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4.4 Etiska överväganden 

Genom att följa de tre forskningsetiska riktlinjerna, det vill säga att samtliga 

intervjuade personer ska informeras om undersökningens syfte och upplägg 

samt att deras deltagande är frivilligt och att alla svar behandlas 

konfidentiellt, anser vi att vi har tagit hänsyn till de intervjuade personerna 

samt visat dem respekt (Kvale, 1997). 

 

4.5 Metodkritik 

I vår kvalitativa undersökningsmetod, intervju med standardiserade frågor, 

visar inte endast respondentens subjektivitet i svaren utan resultatet av 

intervjun präglas även av oss som intervjuare. Eftersom vi dessutom själva 

arbetar som lärare, men även haft rollen som handledare i vårt yrkesliv, har 

vi fört diskussioner samt resonerat kring hur mycket vår egen uppfattning 

färgar hur vi uppfattar svaren och dess syfte.  Vår undersökningsmetod 

hamnade på sin kant då det kolliderade med vårt resultat: kvalitativ 

standardiserad studie kontra subjektiv tolkning. Dock valde vi att fortsätta 

som planeringen angav med stöd i Carlström och Hagmans upplägg av 

kvalitativ studie (Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, s 129, 

2006). Här menar författarna på att om man väljer att genomföra en 

kvalitativ studie av subjektiva upplevelser byts objektiviteten ut mot 

subjektivitet eftersom människor uppfattar världen och dess företeelser på 

olika sätt. För oss har detta inneburit att tolka studien på ett nyanserat sätt 

utan att tvinga in respondenternas svar i en standardiserad form. Den 

paradoxala motsättningen blev för oss ett verktyg att deschiffrera 

komplexiteten av vår egen produkt. I vår övertygelse om tillförlitligheten i 

denna samlade studie presenterar vi ett resultat som grundar sig på 

vetenskapliga metodundersökningar av kvalitativ och subjektiv fakta 

(Carlström och Hagman, 2006).  

Våra respondenter var åtta till antal, fyra handledare och fyra lärare, och vi 

kom snabbt fram till att vi fick likartade svar och därför nöjde vi oss med 
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detta antal respondenter, för att ge validitet åt undersökningen. Då vi inte 

anser att ett ökat antal intervjuobjekt hade försett denna studie med större 

tillförlitlighet, eller på något nämnvärt sätt skulle kunna ha ändrat 

resultatdelen, önskar vi argumentera för intervjufrågornas relevans i 

samband med studiens syfte. Under de år som vi arbetat inom läraryrket 

såväl som inom yrkeslivet som handledare har vi samlat på oss en hel del 

observationer (Carlström och Hagman, 2006, sid 135-140). Dessa 

observationer, som just styrt vårt val av ämne inför detta examensarbete och 

som överensstämmer med det syfte där våra frågeställningar tagit form har, 

tillsammans med en del horisontella diskussioner (Carlström och Hagman, 

2006, sid 135-140), grundat vägen för vår resultatdel samt hjälpt till att 

förklara samt fastställa tidigare teorier som vi, författarna, har använt oss av 

i denna studie. Reliabiliteten i vår studie har haft fokus på den kvalitativa 

undersökningsmetoden, där perspektivet har legat på hur respondenterna 

tolkat verkligheten och hur de använt sig av denna egna tolkning för att ge 

validitet till våra intervjufrågor (Carlström och Hagman, 2006, sid 137). Att 

det sedan överensstämt med våra egna förväntningar på intervjusvaren blev 

ingen större överraskning utan snarare en bekräftelse på självupplevda 

erfarenheter.  
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5. Resultat 

5.1 Lärarna 

Tre av fyra lärare upplever att samarbetet mellan skola och arbetsliv 

fungerar bra. Den fjärde läraren upplever dock ett ointresse från arbetslivet 

att delta i möten som skolan kallar till. Detta ointresse förklaras från 

arbetsplatserna som brist på tid och att de inte tror att deras medverkan kan 

påverka skolans utbildning samt att de tycker att det fungerar som det gör i 

dagsläget och enligt lärarna saknas ett långsiktigt tänk från handledarna och 

även i viss mån från lärarna. 

På frågan varför skolan har ett samarbete med arbetslivet är svaret från 

samtliga lärare att de vill att eleverna ska få en bra utbildning inom sitt valda 

yrkesområde och för att eleverna ska få en förståelse för varför vi utbildar 

inom de områden som vi gör inom skolan. En av lärarna ger sin syn på 

varför skolan har ett samarbete med yrkeslivet: 

För att få veta vad som händer i branschen, vad som efterfrågas 

och vilka behov branschen har, och vad vi i skolan ska lära 

eleverna för att dessa ska bli anställningsbara. Ytterligare en viktig 

aspekt är att vi inte har möjlighet till undervisa om allt i branschen 

i klassrummet. APL fyller även en viktig social funktion, då 

eleverna utvecklas genom att umgås med vuxna och tar till sig 

deras perspektiv på olika saker. 

På Skolverkets hemsida finns ett handledardokument (Gymnasial 

lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, Skolverket 2011) som är 

tänkt som en hjälp för både lärare och handledare, att underlätta för 

kommunikation och förståelse för praktikperioder av gymnasiets elever ute 

på arbetsplatser. Tre av fyra lärare kände inte till att det fanns ett 

handledardokument på Skolverkets hemsida och således har inte 

handledarna kunnat bli informerade om detta. Den läraren som var medveten 

om att detta dokument fanns, anser att handledarna får bättre information 
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från läraren själv. 

Samtliga lärare verkar ha ett bra samarbete med handledarna och två av 

lärarna beskriver att samverkan har förbättrats sedan lärarna tar sig, 

geografiskt, till handledarna för att på så sätt spara tid för dessa. En av 

lärarna beskriver sina träffar med handledare som följer: 

Sammansvetsat gäng, regelbundna träffar. Bra om samma 

personer dyker upp vid branschråd för att på så sätt bygga ett 

förtroende i relationen mellan skola och arbetsliv. 

Tiden nämns som viktig faktor av lärarna för att samarbetet ska fungera bra 

och att det är av yttersta vikt, anser lärarna, att de får tid till att besöka 

praktikanterna och göra uppföljningar. Även bra underlag för dokumentation 

nämns som en viktig faktor samt en önskan att branschen tar mer ansvar för 

att samverkan ska fungera bra. Reflektion från lärare om hur samarbetet 

skulle kunna bli bättre: 

Vi i skolan skulle kunna bli bättre på att lyssna när branschen vill 

ha hjälp och inte vara så inriktade på att det skulle kunna störa vår 

planering av undervisning och schema. T ex om ett hotell vill ha 

hjälp med inventering under en speciell vecka ska vi utan att tveka 

kunna skicka iväg ett visst antal elever till denna syssla. Tjänster 

och gentjänster. Vi lärare behöver lära oss att bli mer flexibla mot 

arbetslivet. 

Branschråd innebär att lärare bjuder in handledare från branschen för att 

dessa ska veta hur skolan arbetar och vad eleverna får lära sig där. Skolan å 

sin sida måste veta hur företagen arbetar och vilka krav man ställer på nya 

medarbetare. Ofta bjuds även fackliga representanter in samt studie- och 

yrkesvägledare för att samtliga på skolan, som har med praktik att göra, ska 

få veta vad som händer på arbetsplatserna och vad handledarna anser om 

samarbetet med skolan. Facket kan bidra med användbar information om till 

exempel nya lagar och förordningar som är bra för både skolan och 
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arbetslivet att få medvetenhet om. 

Antalet träffar i branschråd varierar från skola till skola och vanligast är att 

man träffas en gång per termin. Det är dock dålig uppslutning från 

arbetslivet vid dessa träffar och de flesta lärare anser att den bästa kontakten 

sker när lärarna söker upp handledarna ute på sina arbetsplatser och då även 

kan samtala med sina elever ute på praktikperioder. Sammanfattningsvis kan 

vi konstatera att de bästa diskussionerna mellan skola och arbetsliv, där 

synpunkter från båda håll får komma fram, sker ute på arbetsplatserna. En 

lärare uttrycker sig följande om handledarnas synpunkter: 

Handledare och lärare kommer från två olika världar, där lärare 

ska ta hänsyn till olika elevers förmågor och handledarna vill att 

samtliga elever ska kunna mer om yrket när de kommer ut på 

praktik. 

De flesta elever träffar sina handledare strax före sin praktikstart och får då 

veta vad som gäller på respektive arbetsplats i fråga om klädsel och annat 

som kan vara värt att veta för eleverna. På en skola är upplägget följande: 

Under årskurs ett kommer representanter från arbetslivet och 

informerar eleverna att praktiken under gymnasiet skiljer sig 

väsentligt från praon från grundskolan. När eleverna är ute på 

praktik under gymnasiet är det på samma villkor som för de 

anställda. Betonar för eleverna hur viktigt det är med beteende, 

bemötande, attityder och hur viktigt det är att komma i tid. 

På frågan om det är svårt att ordna praktikplats för eleverna svarar samtliga 

lärare att det inte råder någon brist på praktikplatser och att branschen gärna 

tar emot elever. En av lärarna uppger att det råder vissa svårigheter att hitta 

praktikplatser för bageri- och konditorieleverna, då det inte finns så många 

platser att tillgå.  

På frågan om hur lärarna knyter kontakter med arbetslivet svarar samtliga att 

eftersom yrkeslärare har arbetat inom det yrke de undervisar inom, har de 
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flesta kontakter med branschen från denna yrkesperiod. En respondent 

framhåller betydelsen av att vara med vid olika arrangemang som branschen 

anordnar och härigenom uppstår möjligheten till nya kontakter. 

Tre av de fyra tillfrågade lärarna anser sig kunna påverka undervisningen 

genom att de skickar med APL dokument, där handledarna får fylla i hur 

olika moment har genomförts av eleverna, en sorts bedömning, och 

handledarna får härigenom information om vad som ska bedömmas.  En av 

de tillfrågade lärarna litar helt på handledarna och att de ger eleverna den 

kunskap som de anser att dessa behöver. En lärare uppger att han känner oro 

om det blir för mycket krav på handledarna och svarar på frågan om lärarna 

anser sig kunna påverka elevernas undervisning ute på praktikplatserna som 

följer: 

Ja, i liten skala. Jag skickar med några ”tänkbara punkter” som 

eleven skulle kunna göra i mån av tid. Vi kan inte ställa krav för då 

kan de faktiskt tacka nej. Ibland handlar det om att de som 

arbetsplats inte hinner och inte heller vill förlora pengar på 

spenderad tid på eleven. 

Vid frågan till lärarna angående om de har tvingats att anpassa sin 

undervisning efter krav från arbetslivet, tycker två av de tillfrågade lärarna 

att de inte har tvingats anpassa sin undervisning, varav en svarar att skolan 

snarare leder utveckling än följer den och att de ofta tipsar arbetsplatser, som 

de besöker, vad som händer inom branschen. En annan lärare har däremot 

upplevt att branschen anser att eleverna har bristfälliga kunskaper när de 

kommer ut till sina praktikplatser. Vidare upplever den fjärde respondenten 

att denna känner viss oro att informationen om att handledarna kan påverka 

inte har nått fram till dessa och svarar: 

Vi har gett dem möjlighet, framförallt inför den nya 

gymnasiereformen GY11, men tyvärr fick vi liten respons. Vi 

önskar se en bättre kontakt med arbetslivet, där vi får veta 

branschens behov. Kanske är det så att vi lärare inte riktigt har fått 
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fram till handledarna att de har möjlighet att kunna påverka 

undervisningen i skolan genom att tycka och tänka till om skolan 

vid våra möten. Vi vill anpassa oss efter utveckling och behov och 

vad som ligger i tiden, men det är svårt att få till när branschen 

visar så lite intresse för att ta del av denna samverkan. 

 

Samtliga lärare tycker att de kommunikationssätt som idag finns mellan 

skola och arbetsliv fungerar tillfredsställande, men att mer kan göras för att 

förbättra denna kommunikation. Bland annat nämns nyhetsbrev som ett 

exempel på att underlätta informationsutbytet. I nyhetsbreven kan skolan 

skriva vad som händer i klassrummen och vad eleverna får lära sig och på så 

sätt får handledarna information om vad som lärs ut och vad som inte tas 

upp i skolans värld. En lärare tar upp att handledarnas dokumentation måste 

göras kontinuerligt under praktiktiden och inte i slutet, som det fungerar 

idag, för då är det för sent att åtgärda eventuella brister. Tätare dialoger 

efterlyses av lärarna. 

 

5.2 Handledarna 

Samarbetet mellan skola och arbetsliv sköts på bevåg av initiativ från 

skolans sida där arbetsplatserna blir kontaktade och tillfrågade, per telefon 

eller i form av brev, och i samband med detta utser då arbetsplatserna även 

en handledare. Endast i ett av fallen handlar detta om ett 

förstagångssamarbete där riktlinjer och direktiv antagit form under elevens 

pågående APU. För ett fungerande samarbete och för att eleverna ska få en 

rättvis praktik nämner några av handledarna att de endast tar emot elever i 

mån av plats och tid. 

Anledningarna till varför dessa företag väljer att ta emot praktikanter 

varierar i stor utsträckning. Det kan handla om en handledares egen 

erfarenhet som lärare eller att det ger gratis bra publicitet för företaget att ta 
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sig an APU-elever. En gemensam nämnare tycks vara att det är praktiskt 

lägligt att redan ha potentiell arbetskraft på plats som kan lära och utvecklas 

och därigenom börja arbeta, till en början extra, på företaget. På så sätt 

slipper arbetsplatserna rekrytera inför exempelvis sommarsäsongen och 

eleverna får möjlighet till arbete:  

Win-win-situation. Vi får sommarjobbare utan att lägga ner allt för 

mycket tid på att leta efter bra personal, men vi har även en 

skyldighet gentemot eleverna att ta emot dessa så att de kan få en 

uppfattning om hur det är att arbeta på ett hotell. 

 

Vid frågan om arbetsplatserna tycker att skolan ställer krav på något särskilt 

utförande svarade samtliga nej. På två arbetsplatser anses att skolan bör 

skicka med information om vad som är meningen att praktiken går ut på för 

att säkerställa kvalitén av APU för eleven. En handledare från hotellsidan 

föreslår att individanpassa dokumenten för varje enskild elev och dess 

praktikplats då arbetsplatserna/hotellen varierar i stor utsträckning och 

arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på hotellets storlek. Handledarna 

för restaurangerna låter sina elever få prova på olika moment som de kanske 

inte får i skolan vanligtvis. En av handledarna tycker dessutom att det finns 

moment som eleven ”bara ska kunna” och lär ut vad som sedan 

sammanställs i en form av kokbok som eleven kan ta med sig efter avslutad 

praktik. 

Generellt fungerar samarbetet mellan skola och arbetsliv bra för samtliga 

tillfrågade men det tillkommer önskemål om fler besök under APU-perioden 

från skolans sida då det anses viktigt att stämma av under halva praktiken 

för att eleven eventuellt ska ges en chans att förbättra/förändra medan 

praktiken fortfarande är i gång. Även mer information från skolan om 

elevers behov/förutsättningar samt en tätare kommunikation med skolan 

framkommer i önskemålen. 

Den nya reformen GY11 ställer högre krav på skolan när det gäller 
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handledarutbildning på arbetsplatsen. På Skolverkets hemsida finns att 

hämta information om handledarutbildningen men ingen av de tillfrågade 

handledarna har delgivits denna information från skolans sida. Vad gäller 

uppbackning från skolans sida till handledarna i deras roll är majoriteten av 

de tillfrågade nöjda med situationen och känner inte att de behöver någon 

nämnvärd uppbackning eftersom samarbetet hittills har fungerat bra. Dock 

uttrycks det önskemål om att skolan ska lämna mer information om vad 

eleverna ska lära sig under praktiktiden. 

När det vidare handlar om att få uppbackning från sina företag nämner tre av 

handledarna att de känner sig stärkta i sin roll som handledare tack vare sitt 

företags policy, ägandeskap eller dialog med chefen. Den fjärde handledaren 

nämner att detta inte dyker upp till diskussion på arbetsplatsen men att 

samarbetet med skolan fortskrider som något naturligt. 

Uppförandet är enligt handledarna mycket viktigt och vissa anser även att 

det är mer väsentligt med bra attityd än enstaka branschkunskaper som går 

att lära ut när som. Även om jargongen i ett restaurangkök kan vara grov 

ombeds ändå eleven att hålla på etiken och stoppas direkt om språkbruket 

spårar ur, menar en handledare på. Vidare anser handledarna att det är 

viktigt med uppförandet för att klara yrkeslivets krav samt för att få en 

framtid på arbetsmarknaden: 

Det är det viktigaste skolan och arbetsplatsen kan lära eleverna. 

Att passa tider och att ha ett bra beteende är A och O om man ska 

lyckas här ute i arbetslivet. 

Efter avslutad APU görs ingen utvärdering från skolans sida på 

arbetsplatserna och handledarna får ingen form av feedback något som en 

handledare nämner som: 

…jag vet inte om jag gjort rätt eller fel i det vi lär eleverna, d.v.s. 

utifrån skolans krav. 
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Slutligen tillfrågas handledarna om de önskar förändra eller förbättra 

kommunikationen mellan arbetsliv och skola. I tre av fallen är 

kommunikationen tillräcklig och kontakten fungerar bra. Den fjärde 

handledaren önskar mer information om eleven för att kunna stötta denne 

under praktiken samt individanpassa arbetsplatssituationen. Samma 

handledare vill även se någon form av kursplan för att kunna följa alla tre 

årskurserna och anpassa vad praktikplatsen ska lära ut beroende på årskurs 

och behov. En handledare anser även att för att slippa onödigt pappersarbete 

bör omdömen kunna fyllas i via nätet. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att studera lärares och handledares upplevelser av 

samverkan mellan skola och arbetsliv samt vilka faktorer som främjar 

samverkan mellan skola och arbetsliv för fortsatt kunskapsutveckling för 

eleverna. Vi genomförde studien med intervjuer av pedagoger på skolan och 

handledare på arbetsplatser. Det begränsade antalet intervjuer gör att vi inte 

kan dra några generella slutsatser, vilket inte heller har varit avsikten.  

Under denna rubrik, Diskussion, kommer vi att diskutera de resultat som 

framkom vid intervjuerna med utgångspunkt från de frågeställningar som vi 

har använt oss av för att besvara syftet. Tanken bakom detta är att analysen 

ska klarlägga undersökningens frågeställningar. 

 

6.1 Hur ser samarbetet ut mellan skola och arbetsliv? 

De tillfrågade lärarna och handledarna upplever att samarbetet fungerar, men 

att samtliga anser att mycket mer kan göras för att kunna få ut det bästa av 

APL-perioderna. Ett problem, som har framkommit under intervjuerna, är 

bristen på kontinuerlig samverkan mellan skolan och APL-platserna. 

Samtliga lärare efterlyser bättre samverkan. Handledarna däremot säger sig 

sakna kontinuerlig uppföljning från skolans sida på de bedömningar som de 

utför på eleverna efter avslutad APL-period. Denna bedömning får läraren 

inte förrän efter avslutad praktikperiod och då kan det vara för sent för 

åtgärder för eleven. Eftersom många av elevens timmar under utbildningen, i 

de olika karaktärsämnena, är förlagda ute på arbetsplatser och inte i skolan, 

är det av yttersta vikt att läraren får information och dokumentation 

kontinuerligt under en praktikperiod från handledarna, vilket inte sker idag i 

den utsträckning som är önskvärt.  

 

Reformen GY11 lägger nytt perspektiv på kravet om handledarutbildning. 

Tre av fyra lärare kände inte till att det finns ett handledardokument på 
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Skolverkets hemsida och hävdar att de inte blivit informerade om detta. Den 

fjärde läraren anser sig själv kunna informera handledarna om vad eleven 

ska lära sig under sin praktik. Även uppföljning efter avslutad praktik samt 

tiden, upplever lärarna som ett hinder för god samverkan, då de anser att de 

inte har tillräckligt med tid i sin kontakt med handledarna. 

 

En av lärarna tycker sig ha löst problemet med att få tid med handledarna, då 

lärarna kommer till handledarnas arbetsplatser, istället för att handledarna 

ska komma till skolan. Genom denna omdisponering upplever både 

handledare och lärare att de får mer tid till samtal och uppföljning av 

elevernas praktikperioder. 

En tillfrågad lärare upplever att många av handledarna är ointresserade av att 

utveckla samarbete med skolan och har inte kunskapen om att de kan vara 

med och påverka utbildningen. Handledarna säger i sin tur att de saknar 

information om vad deras roll är i detta sammanhang, men att de inte har 

den tiden, som krävs, för att reda ut vad som skulle kunna förändras och 

förbättras i denna fråga. Lärarna känner dessutom en oro över att störa 

handledarna med för mycket krav och information gällande APL och är 

rädda för att handledarna ska tröttna på att ta emot elever om det ställs för 

höga krav. 

 

6.2 Vilka faktorer främjar samverkan mellan skola och 
arbetsliv för fortsatt kunskapsutveckling för eleverna? 

Som svar på frågeställningen kring vilka faktorer som främjar samverkan 

mellan skola och arbetsliv har intervjupersonerna i denna studie främst 

angett följande faktorer:  

- mer tid för handledare och lärare, främst i syfte att forma rutin kring 

feedbackarbete och bedömning 

- att både handledare och lärare är medvetna om vad som ska läras ut 

under praktikperioden till eleverna  
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- önskemål om att dokumentation och uppföljning skall ske under och 

efter praktikperioden  

- att få in i elevernas undervisning vidden av hur viktigt beteende samt 

förhållningssätt är ute på praktikplatserna 

 

Ytterligare faktorer, som kan bidra till bättre samverkan, anses vara om 

arbetsplatserna får veta vad som händer inom skolan som berör 

karaktärsämnena, genom till exempel nyhetsbrev. Även ökad flexibilitet hos 

lärarna vad gäller tider för praktik kan öka samverkan mellan skola och 

arbetsliv.  

Flera av handledarna anser att de är osäkra på om de lär ut det som skolan 

efterfrågar just för den aktuella praktikperioden och även om de lär ut på ett 

bra pedagogiskt sätt.  

 

Jag hade varit tacksam om vi haft lite bättre kontakt med skolan. 

Det är intressant att höra om vi lär ut på ett pedagogiskt och bra 

sätt. Citat från av en av rapportens intervjuade handledare. 

 

 

6.3 Resultatdiskussion 

I denna rapport har vi utgått från den kunskapssyn som vi hittar i läroplanen 

för de frivilliga skolformerna (Lpf94) samt i Gymnasieskola 2011 (Gy 11). I 

Lpf94 står att ”Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, 

vilket är viktigt för all gymnasial utbildning, men avgörande betydelse för 

den yrkesförberedande utbildningens kvalitet”. I Gy 11 betonar man än mer 

att efter en yrkesutbildning ska eleven kunna börja jobba direkt efter 

gymnasieskolan samt att ”Samverkan mellan skola och arbetsliv måste 

stärkas för att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen och ett starkt 

engagemang från näringsliv och offentlig verksamhet”. 
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I rollen som pedagog innehar man ett samhällsansvar, främst gentemot sina 

elever, då dessa ska skolas inför sitt blivande yrke. Naturligtvis sker detta i 

samrådan med en skolledare i en skolmiljö där regelverk talar om utförande 

och tillvägagångssätt. Om kvalitén på, i detta fall den praktiska, utbildningen 

inte motsvarar målen eller förväntningarna bör det vidtas åtgärder vilket 

dessvärre inte alltid uttrycks från arbetsmarknadens, d.v.s. handledarnas 

sida. Faktorer som motverkar den öppna kommunikationen mellan skola och 

arbetsliv har ofta att göra med tidsbrist och bristande eller ingen uppföljning 

alls efter elevens avslutade praktik. 

Yrkesprogrammen har som mål att erbjuda den utbildning med ett innehåll 

som motsvarar det som arbetsmarknaden efterfrågar och i dagens samhälle 

krävs det snabba förändringar vad gäller utveckling, men även att kunna 

behålla det traditionella. Vissa skolor har tagit samarbetet steget längre och 

skapat rutin kring att informera branschen om vad som händer på skolan, då 

de anser att skolan leder utvecklingen inom APU/APL.  

Även om det i Skolverkets kvalitetsgranskningsrapport (Skolinspektionen, 

2011:2) framkommit att vissa lärare har haft svårigheter att ha eleverna ute 

på praktik i 15 veckor har vi bland våra respondenter inte funnit någon 

information som tyder eller stärker detta resultat nämnvärt, utan våra 

intervjuade lärare anser att de har ett gott samarbete med arbetslivet och väl 

inarbetade praktikplatser där eleverna fullgör sin praktik utan problem. Vissa 

svårigheter att hitta praktikplatser tycks dock finnas för de elever som valt 

bageri-och konditorinriktning. 

För att lämna någon spekulation och kommentera denna svårighet tror vi att 

problemet kan vara av geografisk art. På mindre orter kan det vara svårare 

att finna adekvata praktikplatser för ungdomarna. Exempelvis kan det bli 

fråga om pendling under längre perioder eller att det är samma 

återkommande praktikplatser som frekvent utnyttjas, vilket gör det i 

förlängningen svårt för skolan att placera ut många elever samtidigt och en 

uppdelning är då nödvändig. 
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Vi har i denna rapport, satt APL i samband med ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, där fokus läggs på att kunskap skapas genom sociala 

sammanhang och interaktion, vilket innebär en syn på eleven som en aktiv 

medskapare i sin egen kunskapsprocess (Säljö, 2000). Med fokus på det 

sociokulturella perspektivet är handledarna överens om att det är oerhört 

viktigt att befinna sig på arbetsplatsen för att tillskanska sig de färdigheter 

ett yrkesarbete kräver. Rollen eleven innehar, i egenskap av blivande 

yrkesperson på en arbetsplats, både formar och präglar den fortsatta 

utvecklingen, då denne kommer i kontakt med såväl kunder/gäster som 

arbetskamrater. Learning by doing, John Deweys (1859-1952) aspekt på det 

sociokulturella lärandet, är inte helt främmande för branschfolket. Många 

gånger stöter man på detta populära uttryck när diskussion kring och om 

arbetsplatsförlagt lärande dyker upp i gällande sammanhang. För en 

yrkesperson är det naturligt att befinna sig på plats i respektive yrke för att 

utöva det, förbättra det och kanske även lära ut det.  

Att språkbruk och attityd bör regleras och efterlevas, enligt arbetsplatsens 

policy på ett adekvat sätt passande branschmiljön, är både handledare och 

lärare överens om, något som stärker Roger Säljös sociokulturella teori när 

det kommer till att lära sig att samarbeta med andra människor, utvecklas 

tillsammans och på så vis skapa förutsättningar för sin inlärning (2000). 

Vidare menar Säljö på att språket, som kan användas som redskap för 

tänkande och problemlösning, spelar en central roll i det sociokulturella 

perspektivet, något som tillfrågade handledare uttrycker vara ”mer 

väsentligt med bra attityd än enstaka branschkunskaper”. Här instämmer 

även vi, författarna, till fullo med att det inte räcker att kunna ett 

bokningssystem perfekt eller femtiotalet drinkrecept utantill om man inte 

klarar av att komma till arbetet i tid varje dag eller kunna vårda sitt språk 

inför såväl gäster som arbetskamrater. 

 

Inom ramen av vad som anses vara rimligt är både handledare och lärare 

överens om att fortsatta relationer främjar såväl skola som arbetsliv. 
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Kommunikation, återkoppling, branschråd och flexibilitet är nyckelord i 

sammanhanget som binder dessa två läger samman i olika samarbetsformer. 

Vi, författarna, kan själva relatera till att spela rollen både som lärare och 

handledare, vilket ger oss fördelen av den slags insyn som behövs för en 

fortsatt utveckling. Med facit i hand kan vi hjälpa till att förändra och 

förbättra för våra elever, något som bör vara eftersträvansvärt för alla 

pedagoger med en yrkeskunskap som ska vidareförmedlas. Som vi nämnde 

tidigare har vi som lärare ett samhällsansvar och bör kontinuerligt vilja 

sträva efter förbättringar genom att själva hålla oss uppdaterade med det 

senaste inom vårt yrke men även genom att söka kunskap, idéer och ta del 

av erfarenheter från utomstående instanser för att undvika 

institutionalisering av det yrke vi är stolta över att förmedla.  

Då vi påbörjade denna studie anpassade vi frågor efter vad vi ville ha svar 

på, givetvis, då vi själva hade stött på och hamnat i vissa situationer, där vi 

blev kritiska till våra roller som lärare i elevernas APU/APL-moment. 

Stundtals ansåg vi att det brast i kommunikationen mellan oss och de 

arbetsplatser vi alltid återkom till dit vi skickade våra elever. Dessutom var 

vår kunskap begränsad gällande de lagar som reglerade 

handledarutbildningar, då det inte ansågs som en självklarhet innan den nya 

reformen GY11. I vår granskning upptäckte vi så småningom att vi inte var 

ensamma i vår frågeställning och de handledare och lärare vi intervjuat 

gemensamt uttryckte vissa åsikter gällande APL. I rollen som lärare vill man 

inte belasta eller rentav förarga arbetsplatserna med för höga krav på 

utbildning, medan handledarna inte emotsätter sig vidare direktiv från 

skolans sida, men tar själva inte initiativ att be om eller kräva mer material 

att arbeta med under elevens praktik. 

Ett problem som har framkommit under intervjuerna är bristen på 

kontinuerlig samverkan mellan skolan och APL-platserna. Samtliga lärare 

efterlyser bättre samverkan. I en studie skriven av Scheele, (2006) tas det 

upp, att den samverkan som sker mellan skola och arbetsliv, är av stor 

betydelse och är den faktor som är gränssättande för det resultat som uppnås 
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under elevens APL. Handledarna å sin sida säger sig sakna kontinuerlig 

uppföljning från skolans sida på de bedömningar som de utför på eleverna 

efter avslutad APL-period. Denna bedömning får läraren inte förrän efter 

avslutad praktikperiod och då kan det vara för sent. För att kunna ge 

eleverna en rättvis bedömning måste detta samarbete ständigt utsättas för 

förändring och förbättring för att på så sätt ge eleverna de bästa 

förutsättningar för en rättvis bedömning (Scheele, 2006). Även uppföljning 

efter avslutad praktik samt tiden, upplever lärarna som ett hinder för god 

samverkan, då de inte har tillräckligt med tid i sin kontakt med handledarna. 

Med andra ord anser vi att en ökad dialog är en förändring som vi tror kan 

gagna och förbättra elevers praktikresultat och göra så att både handledare 

och lärare känner att de har fungerande kommunikation sinsemellan samt 

kontroll över elevens APU-period. 

En intressant åtgärd för att få tid med handledarna, är att lärarna kommer till 

handledarnas arbetsplatser, istället för att handledarna ska komma till 

skolan. Genom denna omdisponering upplever såväl handledare som lärare 

att de får med tid till samtal och uppföljning under elevernas 

praktikperioder. 

För att få till en samverkan som fungerar och som ständigt utvecklas får vi 

som lärare och handledare komma på nya infallsvinklar och ovan är ett 

typexempel på att ändra sina vanor för att få till stånd en positiv utveckling. 

För oss lärare är det av yttersta vikt att vi följer med vad som händer inom 

vårt yrkesområde, genom att hålla en nära och kontinuerlig kontakt med 

branschen, t.ex. genom att själva passa på att arbeta i det egna yrket vid 

givna tillfällen såsom under skolloven. Vi ska kunna erbjuda våra elever en 

utbildning som är lyhörd och anpassad efter branschens behov. Därför är det 

av stor betydelse att skolan och APL-handledarna hittar fungerande former 

för samarbete för att på så sätt kunna hålla en yrkesutbildning av hög kvalité. 

Vidare tror vi även att det är viktigt att skolan orienterar och utbildar APL-

handledare, för att dessa ska få en trygghet i att de gör rätt i sin undervisning 

under praktiktiden, samt även för att det ger status till handledarna genom att 
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skolan lägger ned tid och kräver dokumentation för att skapa goda 

pedagogiska praktikplatser. Vi anser att det är viktigt att handledarna får en 

framträdande roll och att skolan ger handledarna insikten om att de gör en 

oerhört viktig insats för yrkesutbildningens kvalité och fortlevnad. 

Vi vill med detta arbete ge en tankeställare och skapa tillfälle för diskussion 

mellan handledare och lärare, för vidare fundering kring hur oerhört viktigt 

det är att deras samarbete fungerar samt även att detta samarbete är 

avgörande för yrkesutbildningens framtid. 
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8. Bilagor 

  Frågor till arbetslivet 

För att kunna få svar till vårt examensarbete vill vi söka efter vilka faktorer 

som kan tänkas ge framgång till en samverkan mellan skola och arbetsliv. I 

undersökningen vill vi kunna publicera att vi varit i kontakt med arbetslivet 

och ange din befattning, men däremot kommer inga namn att publiceras.  

Godkänner du detta? 

1. Vilken är din nuvarande tjänst? 

2. Hur ser företagets samverkan med skolan ut? 

3. Känner du att samarbetet mellan gymnasieskolan gagnar företaget? 

Följdfråga: Berätta gärna varför du har samarbete med skolan? 

4. Ställer skolan några krav på dig att eleverna måste kunna uppvisa särskilda 

moment när de har avslutat sin praktik hos er? 

5. Fungerar samarbetet med skolan bra? 

Följdfråga: Vilka faktorer är det som i så fall påverkar att samarbetet 

fungerar bra eller mindre bra? 

6. Känner du att du får den uppbackning från skolan som du behöver för att 

kunna vara handledare? 

Följdfråga: Har du fått information om att det finns ett handledardokument 

att hämta på Skolverkets hemsida? 

7. Upplever du att du får uppbackning från ledningen på din arbetsplats för att 

kunna vara handledare? 

8. Hur viktigt tycker du att elevens uppförande är, d.v.s. komma i tid, 

språkbruk, attityd osv? 

9. Känner du att du får feedback från skolan på den kunskap du ger eleverna 

under deras praktik? 

10. Hur sker kontakten med dig och skolan?  

11. Skulle du vilja ändra eller förändra något i kommunikationen mellan din 

arbetsplats och skolan?  
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Följdfråga: Hur skulle kontakten bäst kunna ske, d.v.s. i vilket forum? 

Behövs det tätare kontakt med skolan? 

 

  Frågor till lärare 

I vår rapport kommer vi att leta efter faktorer som medverkar till en bra 

samverkan mellan skola och arbetsliv. Ditt namn kommer inte att publiceras, 

men vi kommer att publicera din befattning. Har du något emot detta? 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vilka ämnen har du? 

2. Hur lång praktisk yrkeserfarenhet har du? 

3. Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan skola och arbetsliv?  

Följdfråga: Varför har ni samverkan med arbetslivet? 

4. Känner du till att det finns ett handledardokument på Skolverkets hemsida? 

Följdfråga: har du informerat handledarna om detta och har de hunnit sätta sig 

in i handledningen? 

5. Vilka faktorer medverkar till att samverkan fungerar bra? 

6. Vilka faktorer skulle kunna medverka till att samverkan skulle kunna fungera 

ännu bättre? 

7. Hur ofta har ni branschråd? Träffas ni vid fler tillfällen än vid branschråden och 

hur ofta i så fall? 

8. Kommer de flesta inbjudna från arbetslivet på dessa träffar? 

9. Har arbetslivet många synpunkter vid mötena? 

10. Träffar eleverna representanter från arbetslivet före sin praktik? 

11. Är det svårt att ordna praktikplatser för eleverna? Om i så fall på vilket sätt? 

12. Hur knyter du kontakter med arbetslivet? 

13. Har du möjlighet till att påverka elevernas undervisning ute på arbetsplatserna? 

14. Har du tvingats att anpassa din undervisning efter krav från arbetslivet? 

15. Anser du att de kommunikationssätt som ni har idag är tillräckliga för 

samarbetet mellan skola och arbetsliv? 


