
 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
 
 
 
 

Christian Johansson 
 

 
Att bedöma en lärling  

 
Ett bekymmer eller en möjlighet?  

 
 
 

To Evaluate an Apprentice 
 

A Problem or a Possibility? 
 
 

Examensarbete 10 poäng 
Lärarprogrammet 

 
 
 

 
Datum: XX-XX-XX 
Handledare: Anders Hedin  

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se 

 



 

Abstract 
 
 
The aim of this study is to enlighten problems that might occur in marking pupils at 
vocational training who do their work-place training at companies. Historically, 
apprenticeship training at upper secondary schools in Sweden has been rare. A number of 
educations have started but none has remained. Apprenticeship training was diligently 
discussed in connection with GY-07 and later the forthcoming GY-09. The Swedish 
government, school and companies are interested in starting apprenticeship trainings, but are 
the school and the teachers prepared for this task? 
 
In my study, I have interviewed teachers and supervisors who run education located to 
companies. Furthermore I have learnt how they cooperate with marking pupils who study 
Transport at the Vehicle Programme. The teacher is responsible of the marking in 
consultation with the supervisor. The investigation shows that communication between 
teacher and supervisor is an important element for a good cooperation. However, 
documentation, education and time are also seen as important parts in marking pupils at the 
apprenticeship training. By communication the teacher cannot only gain understanding of the 
pupil’s knowledge but also about the supervisor’s need of education in the regulatory 
framework of the school.  
 
While studying literature I came to the conclusion that apprenticeship is formally seen only to 
be found at the Individual Programme at the upper secondary school. Educations carried out 
at companies may not be called apprenticeship training. There are, however, no obstacles if 
the training is called “education at a company”. In the Upper Secondary School Ordinance, no 
clear rules considering how to deal with marking are to be found. This is instead a 
responsibility of the municipality and the school. 
 
 
 
Keywords: Evaluate, supervisor, quality, apprentice. 
 
 



 

 
Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att lyfta fram eventuella problem som finns med att kunskaps- 
bedöma yrkeselever som gör sina praktiska moment på företag. Historiskt sett har gymnasie- 
lärlingsutbildning varit svag i Sverige. Det har startats ett antal utbildningar men ingen har 
blivit bestående. Inför nu nedlagda GY-07 diskuterades lärlingsutbildningen flitigt men också 
inför kommande GY-09. Regering, skola och företag är intresserade av att starta lärlings- 
utbildningar, men är skolan och lärare förberedda på detta? 
 
Jag har i mitt arbete intervjuat lärare och handledare som bedriver företagsförlagdutbildning 
och observerat hur de arbetar tillsammans med att betygsbedöma transportelever. Läraren 
skall i samråd med handledaren sätta elevens betyg. Undersökning visar att kommunikation 
mellan lärare och handledare är en viktig faktor för ett fungerande samarbete, men 
dokumentation, utbildning och tid måste också anses vara viktiga faktorer vid bedömning av 
elever som går lärlingsutbildning. Genom kommunikation kan läraren inte bara få kännedom 
om elevens kunskap utan också om handledarens behov av utbildning i skolans styrdokument. 
 
Under mina litteraturstudier framkom att lärlingsutbildning formellt sätt bara finns på 
individuella programmet på gymnasieskolan. De utbildningar som utförs på företag får inte 
kallas för lärlingsutbildning. Kallar man det för företagsförlagdutbildning finns det inga 
hinder. I gymnasieförordningen finns inga klara regler över hur själva bedömningen skall 
tillgå utan detta ansvar ligger på kommun och skola.  
 
Nyckelord: Bedömning, handledare, kvalitet, lärling 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
På de senaste 3-4 åren har intresset för gymnasielärlingsutbildning ökat stort. Både skola och 
branscher har visat ett stort intresse för den här formen av utbildning. Politiker och skola ser 
fördelar genom att elever som inte är intresserade av att gå i skola ska kunna få en utbildning. 
Företagen ser fördelen av att få möjlighet att utbilda och anpassa elever till företagens behov. 
Många företag ser svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft och ser ett framtida behov av 
att anställa personal som stort, eftersom man spår stora pensionsavgångar. 
 
Tidigare har intresset för gymnasielärlingsutbildning varit förhållandevis litet från skola och 
företag. De lärlingsutbildningar som funnits har till största del varit eftergymnasiala 
utbildningar. Skola och lärare har därför inte några större erfarenheter av att bedöma och 
kvalitetssäkra dessa utbildningar. 
 
Idag finns ett antal utbildningar som är företagsförlagda och det är elevens praktiska moment 
som skall utföras i företaget. Anledningen till denna undersökning är att jag har haft möjlighet 
att studera lärlingsutbildning på nära håll. På mitt program där jag jobbar idag har vi en 
transport utbildning för gymnasieelever där de praktiska momenten utförs på företag. Jag har 
kunnat se fördelar som att eleven tar större ansvar och att de mognar snabbare men även att 
eleverna växer som människor. Men jag har också kunnat se de svårigheter som finns med att 
betygsbedöma dessa elever. Jag har därför valt att fördjupa mig i hur man egentligen gör vid 
bedömningen och vilka olika faktorer som bidrar och påverkar i bedömningen.  
 
Det är skolan som är huvudman för den företagsförlagda utbildningen, därför skall 
gymnasieförordningen gälla i denna utbildning. De kursdokument som skall användas är de 
som gäller för ett nationelltprogram på gymnasieskolan. Jag har i mitt arbete valt att använda 
de programmål och kursplaner som finns för den gymnasiala transportutbildningen. Men jag 
har även använt mig av Skollagen, gymnasieförordningen och Lpf 94. Efter som en företags- 
förlagd utbildning skall följa de kursdokument som finns så kräver detta ett nära samarbete 
mellan lärare och handledare. Ett exempel kan vara att läraren skall fortlöpande informera 
eleven om utvecklingsbehov och framgångar, men också att beakta kunskaper som eleven 
tillägnat sig på annat sätt än undervisningen i skolan. Detta ställer höga krav på samarbete 
mellan lärare och handledare eftersom även detta gäller för de praktiska momenten.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att försöka belysa de eventuella svårigheter som finns vid mätning 
av kvalité och bedömning av kunskaper hos en lärlingselev. Det huvudsakliga syftet är inte att 
mäta den kvalitet och bedömning läraren gör, utan att få en förståelse för hur bedömning går 
till och se om problem finns. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Gamla tiders Lärling 
 
Slår man upp lärling i nationalencyklopedin får man beskrivningen den som lär ett yrke. 
Lärlingsutbildning har funnits i århundrade och är alltså ingen ny företeelse i yrkesutbildning.  
Man kan även läsa att 1720 års allmänna skråordning stadgades att lärlingen skulle vara 
fjorton år fyllda och lära mellan tre och fem år. Lärlingseleven fick ta lära av en mästare och 
bo hos honom under utbildningstiden. Eleven fick ingen eller en obetydlig lön1. 
 
Skråväsendet fungerade som en garanti för yrkeskunskap. Det var endast de av skråets 
godkända mästare som skulle få utöva yrket. Skråväsendet tillsammans med mästaren 
bedömde om eleven hade uppnått de kunskaper som krävdes för yrket. Man kan säga att det 
var de som satte elevens betyg. 
  
I mitten av 1800-talet upplöstes skråväsendet och med dem de formella regelverken runt 
lärlingsutbildningen, men informellt levde utbildningen kvar fram till början av 1900-talet. 
Vid denna tidpunkt började man att uppmärksamma på politiskt håll, att det fanns en brist på 
organiserad yrkesutbildning. År 1918 tog man ett riksdagsbeslut att lärlingsskolor och 
yrkesskolor skulle startas. I praktiken fick de nya utbildningarna en mycket begränsad 
utbredning och yrkesutbildningen såg ofta ut som den gamla lärlingsmodellen. 
  
Ett par år senare startade verkstadsskolan på initiativ av skolöverstyrelsen, anledningen var att 
skolöverstyrelsen tyckte att lärlingsutbildningen inte motsvarade den kvalitet man kunde 
förvänta. Man menade att eleverna ofta utnyttjades som billig arbetskraft och fick därför inte 
den handledning man kunde kräva. Anledningarna till att kvaliteten förändrades har i 
efterhand visat sig vara den stora arbetslösheten som drabbade Sverige efter första 
världskrigets slut och detta påverkade lärlingsutbildningen negativt2.  
  
Den största delen av kvalificerad yrkesutbildning var alltså lärlingsutbildning på företag och 
de lite mindre kvalificerade arbetarna i tillverkningsindustrin var ofta outbildade i mitten på 
1940-talet visade en undersökning att bara 5 procent av industriarbetarna hade en 
yrkesutbildning av något slag. 
 
Den stora förändringen i yrkesutbildningen kom inte förrän på 1950-talet, då ökade 
elevantalet markant. Denna ökning möjliggjordes av utbyggnaden av skolor och ökade 
statsbidrag. Ytterligare en bidragande faktor till att lärlingsutbildningen sjönk var att 
fackförbunden ställde orimligt höga krav på lönenivån för lärlingsutbildningen3. 
   
Statsanslagen försvann inte helt för lärlingsutbildningen utan fanns delvis kvar till i första 
hand byggelever. Vid mitten av 1950-talet fanns cirka 350 bidragsberättigade lärlingselever. I 
en utredning från slutet av 1960-talet redovisades att de bidragsberättigade utbildningarna 
hade ökat, nu var det inte bara byggare som utbildades via lärlingsutbildning utan även 
frisörer. Som mest fanns det 2200 bidragsberättigade lärlingsplatser, en ganska betydande 

                                                 
1 Nationalencyklopedin(1993) s558 
2 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s25 
3  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s89 
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ökning om man ser den procentuellt. Man ska dock känna till att antal sökande till dessa 
platser var betydligt större än de anslag som fanns att tillgå4. 
  
I början av 1970 talet kom det nya linjegymnasiet och detta påverkade lärlingsutbildningen 
negativt. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tyckte att de yrken som i första hand 
var tänkta till lärling, hantverk och byggyrket rymdes inom den nya gymnasieskolan och med 
detta ville man minska anslagen till den bidragsberättigade lärlingsutbildningen. När den 
borgliga regeringen tog över 1976 så fortsatte de på samma linje, lärlingsutbildningens 
omfång minskade i samma takt som anslagen drogs in5. 
 
2.2 Lärling vid 1900 talets slut 
 
I början av 1980 talet kan man nog säga att den oreglerade utbildningen försvann. Med 
oreglerad menar man att utbildningen i första hand reglerats på företagsnivå6. 
 
1980 beslutade regeringen att man skulle starta något man ville kalla för gymnasielärling. Det 
var en utbildning med delat huvudmannaskap mellan skola och företag. Tanken var att det 
skulle vara en traditionell lärlingsutbildning med inslag av skolförlagd undervisning. Det 
visade sig senare att den skolförlagda ämnesundervisningen inte blev i det omfång man tänkt 
sig. Detta system fanns kvar fram till 1990-talet men här kan man säga att det hände något 
drastiskt med den gymnasiala lärlingsutbildningen. 
 
1992/93 övergick nämligen lärlingsutbildningen till individuella programmet och där finns 
den kvar ännu idag. Huvudmannaskapet ligger fortfarande mellan skola och företag men det 
finansiella stödet har nu helt tagits bort. Av någon anledning har antalet elever sjunkit 
drastiskt. 1996 fanns det 39 IV lärlingar i hela landet7! 
 
Alldeles i slutet av 1980-talet skrev ÖGY8 ett förslag som innebar ett försök att bedriva den 
gymnasiala yrkesskolan skulle bedrivas på tre år. I detta förslag skulle en stor del av 
utbildningen göras på företag. Man var helt enkelt inte nöjd med den gamla praktiken i 
linjegymnasiet. I detta förslag skulle minst 10 procent av de två första utbildnings åren vara 
arbetsplatsförlagd och det sista året skulle 60 procent vara arbetsplatsförlagd. Tanken var och 
är fortfarande att företagen på detta sätt blir delaktig i elevens undervisning. Eleverna var 
positiva till den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen men det visade sig att inom vissa 
branscher var det svårt att hitta plats till alla elever och kvaliteten på utbildningen skiftade 
stort. I och med detta förslag verkställdes dagens APU9 och året var 1992. Omfattningen av 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen blev inte alls så stor som ÖGY hade förespråkat 
utan landade på minst 15 veckor. I själva verket visade det sig i en undersökning 1994 att bara 
cirka 60 procent av eleverna fick tillgodose sig de 15 veckorna, de andra 40 procenten fick 
mindre än 15 veckor eller ingen APU alls! Men problemet med APU stannar inte här, 
kopplingen mellan skola och företag fungerade inte, kommunikationen mellan lärare och 
handledare fungerade ofta inte heller. Tanken med APU var som sagt att företagen skulle bli 
delaktiga i elevens utbildning och att eleven skulle få göra de praktiska momenten i 

                                                 
4 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s30 
5 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s31 
6 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s20 
7 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s34 
8 Översynsgruppen för gymnasial yrkesutbildning 
9 Arbetsplatsförlagd utbildning 
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kursplanerna ute på företagen. Men detta fungerar inte på alla skolor och därför är det på 
många ställen ingen större skillnad på den gamla praktiken och dagens APU10. 
   
APU: n fungerade alltså inte som man tänkt så 1997 kom man fram till att starta en ny 
försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Den arbetsförlagda delen skulle vara cirka en 
tredjedel av elevens utbildningstid och fick inte startas förrän eleven hade gjort hälften av 
utbildningstiden. Försöket skulle hålla på mellan 1997-2000 och efter försöksverksamheten 
skulle lärlingsutbildningen bli reguljär. Nu blev det inte så, på grund av att underlaget i detta 
försök hade varit alldeles för dåligt. Antal lärlingar hade kommit upp till 308st. Totalt hade 31 
skolor sökt till försöksverksamheten men 14st valde att aldrig påbörja någon utbildning. Det 
fanns olika sorters förklaringar på varför inte lärlingsutbildningen hade nått ut. Men en 
speciell anledning var att du bara kunde söka lärlingsutbildning till ett yrke som fanns med i 
de nationella programmen. Små yrken och yrken som inte fanns med i programmen kunde 
alltså inte få några elever. Detta gjorde att intresset från företag och skola blev svalt11. 
 
Med detta bakslag startade man istället en ny försöksverksamhet, LIA12. Nu skulle det inte 
behöva finnas ett nationellt program för att kunna bli lärling utan även små branscher skulle 
kunna bli tillgodosedda13. LIA var en blandning mellan företagsförlagd utbildning och normal 
skolgång. 700 poäng av elevens utbildning var förlagd till företag. Företaget och skolan 
bestämde vad som skulle ingå i de kurser som eleven skulle läsa. De behövde inte följa en 
nationell kursplan utan lokala kurser kunde skapas. För att verkligen få fart på lärlings- 
utbildningen beslöt man att ett statsbidrag skulle utgå på 15 000 kronor per elev.  Man 
räknade med att cirka 2000 elever skulle vara aktiva inom LIA projekt, men det blev aldrig 
mer än 1500st. LIA projekten startade år 2000 och var menade att pågå till år 2003. Man 
förlängde projektet till sista juni 2006 men tyvärr ökade inte intresset utan tvärtom, det blev 
betydligt mindre. Efter 2003 har det beviljats 475st LIA platser och cirka 25 procent av dem 
var förlagda på gymnasiet på Tjörn som har bevisat att de är erkänt duktiga på detta med 
lärlingsutbildning14. Det blev ingen mer förlängning av LIA så 2006 gick de sista LIA 
eleverna ut och ännu en lärlingsutbildning har gått i graven. 
 
2.3 Modern lärlingsutbildning 
 
Formellt sett finns det bara en lärlingsutbildning i den gymnasiala skolan och det är lärlings- 
programmet på det individuella programmet men ändå bedrivs ny lärlingsutbildning på skolor 
i Sverige. Det finns även ett antal modellskolor i landet som bedriver vad man kan kalla 
modern lärlingsutbildning och de skriver rapporter och utvärderar lärlingsutbildningen.    
 
I stället för att kalla utbildningsformen för gymnasielärling brukar man formellt kalla den för 
utbildning med förstärkt APU, eller företagsförlagd utbildning. Detta kan naturligtvis skapa 
förvirring, är det lärlingsutbildning eller inte? 
 
För att inte skapa förvirring i detta arbete har jag valt att kalla den utbildning som bedrivs idag 
för dagens lärling eller Gymnasielärling och den tidigare lärlingsutbildningen för gamla 
tiders lärling. I de fall lärlingsutbildningen på individuella programmet nämns kallar jag det 
för IV lärling.  
                                                 
10 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s35 
11 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s36 
12 Lärande i arbete 
13 SFS 2000:690 
14 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s37 
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Ett av de främsta skälen till att bedriva yrkesutbildningar i skola istället för på företag är att 
man vill främja en bred yrkesutbildning15. Med bred utbildning menar man att eleven ska få 
en bredare teoretisk utbildning och få en kunskap som är anpassad för ett föränderligt 
samhälle och en omställningskrävande arbetsmarknad. Forskare och utbildningspolitiker har 
tidigare menat att det är viktigare med en bredare grund för att senare komplettera med 
praktiska yrkesfärdigheter. En nackdel med detta är att dagens företag ofta har en strikt 
ekonomisk syn. Företag kan inte anställa ”färdig” arbetskraft från skolan, utan måste själva 
utbilda personalen till den yrkesfärdighet som krävs. Ofta väljer då företag att ”köpa” 
kompetens från andra företag genom att betala mer än avtalsenlig lön. Detta kan eventuellt ses 
som positivt för löneutvecklingen men inte mot arbetslöshet. Om företaget har lärlingselever 
har företaget möjlighet att se till att eleven har de kunskaper som krävs för att bli anställd efter 
att eleven slutfört sina studier. Eleven känner väl till företaget och vet ofta hur 
arbetsmomenten går till.  
  
I skolan pratar man ofta om tyst kunskap. Från födseln lär sig människan att härma, barn ser 
vad deras föräldrar gör och härmar dem sedan. Elever på gymnasiet är inget undantag, elever 
tittar och lär. Tyst kunskap16 i skolan är sådan kunskap som eleven får utan att läraren har 
planerat den. Tyvärr handlar den kunskapen ofta om att lära sig att vänta på sin tur eller att 
vara tyst och tala när det är din tur osv. En kunskap som inte ska förringas men som kanske 
inte är en kunskap som man använder i sitt yrke. En lärlingselev som arbetar tillsammans med 
en handledare kan observera vad handledaren gör hela tiden i sitt dagliga arbete, samma yrke 
som eleven senare ska få. Eleven har möjlighet att härma handledaren. Den tysta kunskapen 
är inte alltid lätt att förmedla genom text eller genom diskussioner utan är av sådan art att man 
behöver se. Det kan handla om hur man står eller rör sig, eller små tricks som handledaren har 
lärt sig genom erfarenhet och som gör att arbetet går lättare. Den här formen av kunskap kan 
inte en elev som går ett vanligt nationellt program få i samma utsträckning som en lärling 
eftersom man ofta inte arbetar i en verklig miljö. 
   
Den kanske största skillnaden mellan gamla tiders lärling och dagens är att en elev som går ett 
gymnasielärlingsprogram idag har möjlighet att få den breda yrkesutbildningen som forskare 
tidigare efterlyste, det är skolan som bestämmer vilka moment som eleven skall utföra på 
företagen och skall kontrollera att de är utförda. Men man kan samtidigt förberedas för 
arbetslivet genom att vistas stora delar på ett eller flera företag. Skolans föreställning är att en 
elev som går gymnasielärling skall få göra de praktiska momenten i kursen på ett så realistiskt 
sätt som möjligt och samtidigt förberedas på det ansvar man måste ta i arbetslivet. Men eleven 
ska även efter avslutad utbildning kunna söka direkt till högskola eller universitet. 
      
2.4 Hur ser lärlingsutbildning ut idag 
 
Utbildningen för dagens lärlingar kan se lite olika ut, men gemensamt för alla är att det är 
skolan som bedömer elevens kunskaper. En lärare är knuten till varje elev, det kan vara en 
karaktärslärare men det behöver det inte nödvändigtvis vara utan det kan även vara en 
ämnesobunden lärare. Eleverna läser oftast samma kurser som en elev som går motsvarande 
nationellt program, men de praktiska momenten gör eleven på ett företag. Eleven läser alla 
kärnämneskurser som är kopplade till programmet. Om eleven inte läser samma karaktärs- 
kurser som i det nationella programmet, skall skolan tillsammans med styrelsen för 

                                                 
15 Olofsson & Schånberg (2000) s30 
16 Nielsen & Kvale (2000) s31 
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utbildningen ta fram lokala kurser. Dessa kurser får inte utesluta en gemensam kurs för 
programmet, utan ska ses som ett komplement till de valbara kurser som finns till 
programmet17. 
 
Den här formen av utbildning brukar kallas för reglerad utbildning18. I den reglerade 
utbildningen är skolan huvudman och ansvarar för att kurserna som eleven utför håller den 
kvalitet som man kan förvänta och att de innehåller de moment som står skrivet i våra 
kursdokument. Skolan skall också bedöma elevernas kunskap och ge dem betyg. 
   
Rekrytering av elever till gymnasielärling kan se lite olika ut, en del skolor låter eleverna 
själva ordna företag som de kan vara på. Fördelen med att eleven själv ordnar lärlingsplats är 
att skolans normala urvalskriterier som betyg försvinner. Man får också en positiv effekt 
genom att elev väljer handledare och handledare väljer elev. På så sätt får eleven lättare att 
acceptera handledarens auktoritet19.  
 
Det finns skolor som har fasta lärlingsplatser. Fördelen med fasta platser är att handledarna får 
en större erfarenhet, handledarna får elever år efter år och kan på så sätt få en stor erfarenhet 
av lärlingsutbildning. När en sådan plats tas fram besöker skolan företaget och presenterar ett 
förslag på utbildning, om tycke uppstår skriver skolan och företaget ett kontrakt. Tillsammans 
lägger man sedan upp en kursplan för eleven och bestämmer sedan vem som undervisar vad i 
de olika kurserna, utifrån dessa kriterier bestämmer man sedan hur mycket tid eleven ska vara 
på företaget. Kursplanen är baserad på de gemensamma kurserna på programmet och de 
kurser som anpassas för eleven är de valbara kurserna. 
 
Anledningen till att en skola startar en lärlingsutbildning kan vara flera. Den vanligaste 
anledningen är oftast att små branscher har svårt att rekrytera utbildad personal och de lokala 
skolornas nationella program inte täcker företagens kompetensbehov. Det kan vara så att 
skolan har ett restaurangprogram men inte har grenen bageri. 
 
En annan anledning kan vara att branscher eller företag inte kan acceptera skolans kvalitet på 
utbildning. Den motsvarar helt enkelt inte den kompetens företagen söker. Anledningen till 
varför skolan inte kan leverera denna kvalitet kan naturligtvis vara flera, men en vanlig 
anledning är att skolan helt enkelt inte har råd att hålla sig med den typen av maskinpark 
företagen kräver. Ett sådant program kan vara industriprogrammet. Här måste skolan dock 
vara uppmärksam på att det finns en risk för att utbildningen blir för specialiserad eller att 
arbetsmomenten blir av övervakande karaktär. Om en elev ska vara tillsammans med en 
handledare som i första hand bara kontrollerar att en maskin fungerar som det är tänkt kan den 
kvalificerade utbildningen omvandlas till en okvalificerad praktik20. 
  
En tredje anledning som kanske inte är så vanlig men som förekommer i transportbranschen 
är den att man söker efter både kvalitet och kvantitet. Den traditionella transportutbildningen 
kan inte utbilda tillräckligt många elever med rätt kompetens för att täcka det anställnings- 
behov som finns i transportbranschen. För att öka antal skolor som utbildar transportelever 
har TYA21 tillsammans med skolan tagit fram ett koncept som är företagsförlagd som man 

                                                 
17 Gymnasieförordningen 2kap 14§ 
18 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s20 
19 Nilsen & Kvale (2000) s41 
20 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s22 
21 Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd 
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kallar för APL22. Här låter man transporteleverna övningsköra med specialutbildade 
handledare i åkeriernas egna lastbilar. Den stora förtjänsten hos skolan är att det inte krävs 
några stora och dyra investeringar i vagnparker som står på skolan och kostar pengar. 
  
Den kanske största skillnaden mellan andra lärlingsutbildningar är att i APL-konceptet betalar 
skolan pengar för att eleven ska få vara på ett företag. Pengen är ofta reglerad till hur många 
dagar eleven är på företaget men kan också vara en schablonkostnad per elev och vecka. 
Eleven får ingen del av denna peng utan det ska ses som en kompensation för den förlorade 
arbetsförtjänst företaget får för att transporterna tar lite längre tid. Detta är inte bara negativt 
för skolan utan kan snarare vara tvärtom, på detta sätt kan skolan sätta press på företag som 
inte tillhandahåller den kvalitet som eftersträvas. 
  
TYA har valt att kalla denna utbildning för APL och här har alltså en branschorganisation gått 
in och ställt krav på sin egen organisation. För att kunna täcka transportbranschens framtida 
rekryteringsbehov måste helt enkelt branschen själv ställa upp med att utbilda elever. En 
annan anledning till att åkeribranschen vill få fram en annan utbildningsform har varit att 
elever som gått ett ”vanligt” transportprogram inte får den mängd träning som krävs för att 
kunna börja arbeta direkt i produktion. En elev som gått ett ”vanligt” program har cirka 3023 
timmar bakom ratten medan en APL-elev får cirka 300 timmars körträning i trafiken. En 
handledare som utbildar elever inom APL måste inte bara få handledarutbildning via skolan, 
utan alla knutna handledare måste gå TYA: s egen handledareutbildning för att få ta hand om 
en elev. TYA tillsammans med biltrafikens arbetsgivarförbund och fack hjälper skolan med 
att ta fram seriösa företag att samarbeta med för att säkerställa kvaliteten24. APL utbildningen 
är unik för svensk lärlingsutbildning. Det är en av få gånger då Partsorganisationer, företag 
och skola jobbar mot samma mål, nämligen den att få elever att bli duktiga 
samhällsmedborgare och yrkesmän.  
 
2.5 Bedömning 
 
En lärares främsta uppgift måste vara att förmedla kunskap. Men det räcker inte bara med att 
förmedla vi måste också kunna göra det som är allra svårast nämligen att sätta betyg.25

 
Som lärare lever vi gärna med illusionen av att kunna bedöma de lärande objektivt. 
Vi inbillar oss att vi kan sätta betyg på deras prestationer, även om vi måste använda 
en sju- eller tiogradig skala. Men det finns anledning att vara självkritisk! Hundra års 
forskning om mätning av kunskaper och mentala egenskaper av skilda slag har visat 
att felmätningar är det vanliga.26  

 
Vissa kurser kräver speciella förmågor hos elever som är svåra att mäta. En elev som går 
omvårdnadsprogrammet måste kanske ha en empatisk förmåga när hon eller han vårdar en 
patient, men den förmågan visar oftast bara eleven när den behöver den. Det är alltså inte 
säkert att läraren kan locka fram rätt sorts kompetens eller förmåga vid just rätt tillfälle. 
 
Prov är också ett sätt att mäta kunskap på, men även denna sorts mätning kan vara opålitlig. 
En elev kan få olika sorters resultat beroende på vilken lärare som konstruerat provet. Detta 

                                                 
22 Arbetsplats lärande 
23 Berglund (2006) s9 
24 http://www.tya.se/tya/apl/kvalitet.asp 
25 Egidius(2005) s141 
26 Egidius(2005) s154 
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betyder att det finns alltid en möjlighet att elever som borde ha klarat gränsen till G inte gör 
det och elever som inte borde ha klarat sig gör det27. 
 
Det kanske mest rättvisa sätt att bedöma en elevs kunskap i förhållande till övriga elever i 
klassen och i Sverige är att använda nationella prov. För att få en så likvärdig bedömning 
som möjligt är nog detta sätt det bästa. Nationella prov är bra att använda när man vill känna 
till elevens fakta kunskaper och i viss mån elevens verbala förmågor. Men det är svårt att 
använda standardiserade prov för att mäta elevens sätt att vara i förhållande till andra 
människor. Det är också svårt att locka fram elevers sätt att tänka vid problemlösningar osv.  
 
Det är elevens lärare som ska betygsätta eleven28. Läraren skall använda de betygskriterier 
som har fastställts i varje kurs han undervisar i29. Ytterligare till sin hjälp ska läraren använda 
sina kollegor både i sitt ordinarie arbetslag och helst även i ett mer nationellt plan av den 
anledningen att lärarna ska tolka de uppgifter som står i betygskriterierna så likvärdigt som 
möjligt.  
 
Yrkeslärarna skall ofta göra pedagogiska bedömningar på elevers kunskap. Med pedagogisk 
bedömning menar Henry Egidius att lärarna skall göra en bedömning av elevens allmänna 
förmåga att kunna lösa problem, ha egna insikter eller ett eget förhållningssätt. En sådan 
bedömning kan vara svår att mäta och bedöma i en fingradig betygsskala. Egidius menar att 
en elevs förmågor kanske helst skulle graderas i underkänt och godkänt. Men ändå måste vi 
inse att betyg inte bara är ett värdepapper för eleven när den är färdig med sina studier utan 
skall också vara en morot under tiden som man studerar för att få en feedback var man står30. 
  
Det är lättare att mäta faktakunskaper, där använder man sig av ett prov och kan genom detta 
få fram ett betyg. De flesta lärarna håller säkert med om att det är viktigt att ha betyg i flera 
steg, kanske fler steg än vad vi har idag på gymnasiet med IG, G, VG och MVG31? 
Risken med att mäta faktakunskap är att eleven blir en så kallad cue-seeker 32, eleven blir 
mer intresserad vad provet ska handla om istället för att söka en djupare kunskap i själva 
ämnet. 
 
Att betygsätta en yrkeselev ställer kanske större krav på läraren än om eleven går ett studie- 
förberedande program. En yrkeslärare behöver betygsätta elevens möjligheter att lösa 
problem. En elev som har kunskaper som motsvarar godkänt skall kunna utföra vissa 
uppdrag med hjälp av handledning. Men en elev som söker sig kunskap som motsvarar väl 
godkänt skall utföra uppdrag självständigt. Dessa uppdrag är ofta förknippade med problem 
och kräver olika typer av förmågor som ofta inte kan mätas med papper och penna. Att mäta 
en sådan förmåga med ett skriftligt prov kan alltså vara svårt. Även kärnämneslärare måste 
mäta elevens olika förmågor men ofta går dessa att koppla till standardiserade prov och 
kunskapsmålen blir där med lättare att mäta. Det kan då röra sig om att kunna skriva 
berättelser med inlevelse eller muntligt framföra ett arbete. 
 
Egidius visar på ett exempel i sin bok Att vara lärare i vår tid. 
 

                                                 
27 Egidius(2005) s155 
28 Gymnasieförordningen  7kap 3§ 
29 Gymnasieförordningen  7kap 4§ 
30 Egidius(2005) s164 
31 Egidius(2005) s163 
32 Egidius(2005) s163 
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Har man på en handelshögskola en kurs i etik för ekonomer och företagsledare, kan 
man inte mäta studenternas sätt att tackla etiska problem i företagsvärlden. Vad man 
kan göra är att som lärare värdera deras sätt att resonera etiskt, väga moraliska 
argument mot varandra, belysa etiska dilemman osv.33  
 

Om en yrkeselev ska lösa ett tekniskt problem så måste han eller hon kanske använda alla 
sina sinnen. Eleven kanske måste höra, lukta, känna eller smaka för att lösa problemet. Det är 
läraren som ska se och bedöma att eleven använder sina sinnen på ett riktigt sätt för att lösa 
problemet. Detta kan naturligtvis vara svårt att gör i ett klassrum utan det måste kanske göras 
i en verkstad eller i en praktisk verksamhet. Här har normalt yrkeslärare ett klart försprång 
jämfört med handelshögskolans lärare. Läraren kan se när eleven har sitt problem framför sig 
och ser vilka sinnen eleven använder när han eller hon löser problemet. 
 
En yrkeselev har i större utsträckning problembaserad utbildning än en studieförberedande 
elev. Det ställer högre krav på eleven att kunna använda alla sina förmågor för att lösa 
problem. Man pratar ofta om att elever har olika handlag, man har förutsättningar för att bli 
en duktig yrkesman eller kvinna, detta är en form av förmåga.  
 
När man ska mäta elevens sinnen eller förmågor så måste läraren göra en subjektiv 
bedömning och just den bedömningen kanske är den svåraste. Att mäta en förmåga är inte 
lätt, med förmåga menar man elevers förmåga att självständigt lösa uppgifter eller att kunna 
lösa problem. Det finns inga standardiserade prov eller något säkert sätt att mäta en förmåga 
eller sinne utan man måste förlita sig på lärarens goda omdöme och i viss mån hans 
erfarenhet. 
  
En lärlingslärare ska göra dessa pedagogiska subjektiva bedömningar utan att träffa eleven i 
sin praktiska verksamhet, detta skapar problem. Lärare som har lärlingselever kan använda 
sig av samma principer som högskoleläraren, han kan se om eleven har ett logiskt 
resonemang, men om läraren är ämnesobunden, det vill säga han eller hon har ingen 
erfarenhet av den bransch som eleven utbildar sig till, så blir det svårt. Därför är det 
naturligast att låta handledaren göra denna subjektiva bedömning. 
 
Det vanligaste sättet att bedöma en gymnasielärlings kunskaper är med andra ord att låta en 
pedagogiskt outbildad handledare gör en av de svåraste bedömningarna en lärare kan göra! 
Skolan bestämmer också vilka kunskaper handledaren skall mäta och ofta då på ett sätt och 
ett språk som handledaren inte är bekväm med. Äldre handledare har svårt att förstå att 
kursmål och betygskriterier är uppbyggda på ett sådant sätt att de ska tolkas. Tolkningen ska 
kunna vara ganska fri men man måste ändå tolka dem någorlunda lika i landet. Allt detta för 
att man ska kunna finna någon form av rättvisa i betygssystemet. Ett betyg i Haparanda skall 
kunna jämföras med ett betyg ifrån Lund i samma kurs. 
  
Många handledare drar ofta paralleller med sin egen skolgång och den kunde ofta vara av 
typen katederundervisning och betygsättningen gjordes efter normalfördelningskurvan34 det 
vill säga att betygen sattes i förhållande till den normgrupp som läste samma ämne och i 
samma årskurs och inte som idag mot ett kunskapsmål. 
  
Ett annat problem som måste vägas in är det ansvar handledaren får vid betygsättning. Lärare 
och handledare skall gemensamt, med ett förhållandevis stort ansvar på handledaren, rättvist 

                                                 
33 Egidius(2005) s165 
34 Selgehed(2004) s28 
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bedöma elevens studieresultat och sedan betygssätta detta. Ett betyg som kan få stora 
konsekvenser för eleven. Betyget används som urvalsprincip för elevens framtida val av 
utbildningar eller jobb. Att betygsätta en elev är därför en myndighetsutövning35. Det är 
lärarens ansvar att det blir en riktig bedömning av elevens kunskaper och att betyget 
verkligen motsvarar elevens kunskaper. Ett betyg som är registrerat i elevens betygs- 
dokument är svårt att ändra på, i praktiken är det bara rena skrivfel som kan rättas till36. 
  
För att säkerställa elevens kunskaper måste således läraren ha en tät kommunikation med 
handledaren och prata ett språk som handledaren är bekväm med. Lärarens uppgift blir ofta 
att försöka bryta ner målen till konkreta situationer i vardagen för handledaren. Detta kan 
naturligtvis bli problem om den betygsättande läraren inte kommer från samma bransch som 
handledaren, hur ska en lärare som inte känner till handledarens och elevens praktiska vardag 
kunna bryta ner kursmålen till denna?  
 
En lärlingslärare får alltså en central roll och kan ibland kanske liknas med en medlare. 
Denna roll är ofta skolan och lärare inte vana vid. Bengt Selghed beskriver skolan i sin bok 
Ännu icke godkänd som en institution, skolan har sin egen historia och egna traditioner. 
Lärarna som arbetar inom denna ”institution” är ofta ”ensamvargar” och är inte speciellt 
benägna till förändring i skolarbetet37. 
  
Om man ska starta ett lärlingsprogram ställer detta stora krav på skolledning, det är av största 
vikt att läraren är bekväm med sin nya roll som ”medlare” och denna roll är inte lätt att 
tvingas på. Läraren måste alltså uppleva utbildningsformen som positiv. 
 
I lärarens ansvar ligger också att kontrollera och se till att eleven får göra just de praktiska 
moment som ingår i det programmål som är utsatt för kursen. Det vanligaste sättet är att elev 
och handledare tillsammans skriver i en så kallad loggbok. 
 
2.6 Tidigare undersökningar 
 
Dagens gymnasielärling är fortfarande inne i en försöksverksamhet. Det finns ett antal 
modellskolor i landet som skriver rapporter och utvärderar lärlingsutbildning. Lärlings- 
utbildning har historiskt aldrig blivit någon populär utbildningsform i Sverige. Ändå envisas 
politiker med att starta nya utbildningar som är lärlingsbaserade. En av anledningarna kan 
vara att Tyskland och Danmark har haft fungerande lärlingsutbildningar länge38. De kan 
påvisa en förhållandevis låg arbetslöshet för unga människor som kommer direkt från skolan. 
Den svenska skolbundna gymnasieutbildningen leder inte till fasta jobb för eleverna som det 
är tänkt utan elever som gått ut gymnasiet måste ofta bygga på sin utbildning med KY-
utbildningar39 eller högre studier på universitet eller högskolor. Antal elever som går ut 
gymnasiet med godkända betyg sjunker också kraftigt och avhopp från gymnasieutbildningar 
blir vanligare. Att starta lärlingsutbildningar skall enligt politiker hjälpa till att minska 
avhoppen från gymnasiet, de mest skoltrötta och icke motiverade eleverna skall kunna välja 
lärlingsutbildning på företag. Frågan är, vill verkligen företagen ha de mest omotiverade 
eleverna? Troligtvis inte, de finns alltså en risk att lärlingsutbildningen blir en utbildnings- 
form som kommer att få bekymmer igen.  
                                                 
35 Allmänna råd och kommentarer likvärdig bedömning och betygsättning (skolverket 2004)  
36 Gymnasieförordningen 7 kap 18§ 
37 Selghed(2004) s33 
38 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s3 
39 Kvalificerad yrkesutbildning. 
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Lärlingsutbildning kan delas in i en oreglerad modell och en reglerad modell.  
I Storbritannien använder man sig främst av den oreglerade modellen40. Det innebär att 
utbildningen är av en smal karaktär med ett starkt företagsspecifikt innehåll. Detta främjar 
inte en bred yrkesteknisk utbildning utan främjar bara det specifika företagets 
kompetensbehov. Den oreglerade utbildningen har väldigt lite eller obefintlig utbildning inom 
allmäna eller yrkesteoretiska ämnen.  
Den reglerade utbildningen41 är motsatsen till den oreglerade, den har använts framgångsrikt 
av Danmark och framförallt Tyskland. I den reglerade lärlingsutbildningen samarbetar 
företag, fackföreningar och branschorganisationer i utbildningsfrågor. Kombinationen av 
företagsförlagd utbildning och skolförlagd utbildning där man läser både allmänkunskaper 
och yrkestekniska kunskaper är en viktig ingrediens i utbildningen. Den främjar en bredare42 
yrkesteknisk kunskap och förbereder eleven för ett föränderligt samhälle. 
Den lärlingsutbildning som funnits de sista tjugofem åren i Sverige har varit av den reglerade 
formen och är det fortfarande. 
 
Marita Olsson och Anna Jansson vid Luleå tekniska universitet har tillsammans gjort en 
utvärdering av lokalt bildade LIA-projekt.43 Med hjälp av intervjuer och enkäter av skolor och 
företag har man skapat en bild av positiva och negativa sidor från LIA-projekten. 
Ur elevenkäterna kom det fram att de tyckte att företagsförlagd utbildning gav en mer färdig 
utbildning, de upplevde att de hade fått lära sig hur en arbetsplats fungerar, att ta hänsyn och 
känna en samverkan och ställa krav. 
 
Som negativt upplevde eleverna att tidvis behöva vara borta från sina jämnåriga kamrater i 
skolan och att behöva gå upp tidigt på morgonen och att på små orter med få LIA företag 
fanns en farhåga att eleverna skulle få praktiska uppdrag utan något uttalat syfte. 
 
I de undersökta LIA-projekten har det varit både karaktärslärare och ämnesobundna lärare 
som varit mentorer åt eleverna. Deras uppgift har varit att svara för uppföljning av 
praktikplacering, dokumentation av praktiktid och framförallt betygsätta eleven. Vid 
bedömning av elevens kunskaper har ofta mentorn haft elevens handledare till sin hjälp. Det 
kan tyckas anmärkningsvärt att inte alla lärare har låtit handledaren vara med vi betygs- 
bedömningen. De praktiska momenten har utförts på företagen så handledaren borde ha fått 
vara med och bedöma eleven. 
 
För att kunna följa eleverna ska mentorerna gör kontinuerliga praktikbesök, men det kommer 
fram av utredarna att mentorerna ofta inte har haft tillräckligt med tid avsatt för att hinna med 
dessa besök. I vissa fall har bara besök gjorts vid uppenbara problem. 
 
Handledarens roll har varit att leda eleven genom övningar och följa upp de samma genom 
dokumentation. I verkligheten visar det sig att dokumentationen har varit mer eller mindre 
obefintlig på de ställen som undersökts. Även hos företag har brist på tid varit ett bekymmer. 
Dokumentationens främsta uppgift är att säkerställa kvaliteten på utbildningen. 
 

                                                 
40  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s20 
41  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s20 
42 Olofsson & Schånberg (2000) s29 
43http://www.skolutveckling.se/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/gymnasieskolan/yrkesutbildning/larandeiarbetslivet
/reportage/utvardering/
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De normala kursplanerna har ersatts med en generell, och 700 poäng av de normala 
karaktärskurserna har ersatts med företagsförlagda kurser med en kursplan som ska 
konkretiseras lokalt, helst då mellan både skola och företag i ett fungerande programråd44. 
 
Undersökningen belyser verkligen vikten av att ha ett fungerande programråd. Med 
fungerande menar man att programrådet ska vara ett forum och inte enbart informerande.  
I programrådet ska man kunna informera och diskutera frågor som mål och syfte med 
utbildningen och betygsfrågor eftersom dessa ofta upplevdes som svårhanterade. 
 
I denna utvärdering kom ett antal nyckelfaktorer fram inför framtiden och de var tid, 
information, dokumentation och förankring.  

• Tid ansågs som en bristvara både från skola och företag.  
• Information, för att företag ska känna till skolans syfte och mål med utbildningen. 

Eleven behöver också få information om skillnader mellan en normal skola och LIA 
projekt.  

• Dokumentationen var viktig både för att kunna kvalitetssäkra elevens utbildning och 
att kunna bedöma elevens kunskaper. 

• Förankring, för att företag och skola ska kunna dra åt samma håll. Det måste finnas 
kanaler för samråd mellan skola och företag. 

 
Det Olsson & Jansson kom fram till i sin utvärdering är inte nytt på något sätt. Så länge 
skolan har varit ensam huvudman för lärlingsutbildning har detta problem med dokumentation 
och uppföljningar funnits. Anledningen kan nog varken skrivas till skolan eller företag, utan 
kan nog delvis förklaras med att den svenska lärlingsutbildningen i motsatsen till den tyska 
lärlingsutbildningen inte har en fungerande partsorganisation som upprätthåller en fungerande 
kontakt mellan företag och skola. 
  
I den tyska lärlingsutbildningen har staten det övergripande ansvaret för lärlings- 
utbildningen. Men uppläggning och administration sköts av branschvisa arbetsgivar- 
organisationer. Man kan alltså säga att företagen får stå för sin egen kompetensförsörjning. 
Den tyska modellen kallas duala systemet45 och är en kombination av studier på yrkesskola 
och lärlingsutbildning på företag. Detta skall ses som en framgångsfaktor för den tyska 
lärlingsutbildningen tack vare att de utbildade får en större bredd på sin utbildning46. 
Ytterligare en framgångsfaktor är att de fackliga organisationerna har en delaktighet i parts- 
sammansättningarna och kan hålla lärlingslöner nere på en rimlig nivå i utbyte mot garantier 
på utbildningens kvalitet och att de utbildade har en relativt hög möjlighet att få en anställning 
efter avslutade studier47.  
 
2.7 Preciserad frågeställning 
 
Efter genomgång av litteraturstudier och syfte har jag valt denna problemformulering: 
 

• Hur går betygsbedömning till i lärlingsutbildningen? 
• Hur säkras kvaliteten i lärlingsutbildningen? 

                                                 
44 I ett programråd skall det ingå företrädare för de lokala parterna på arbetsmarknaden samt företrädare för 
skolans personal och elever. Retorn eller den rektorn utser skall vara ordförande. Övriga författningar  
samrådsorgan 9§ 
45 Olofsson & Schånberg (2000) s20 
46  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/93/9655af79.pdf s84 
47  Olofsson & Schånberg (2000) s21 
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• Viken betydelse har samarbetet mellan lärare och handledare i lärlingsutbildningen? 
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3. Metod  
 
3.1 Val av metod 
 
Målsättningen med min undersökning var att ta reda på hur man arbetar idag för att betygs 
bedöma elevers kunskap i en lärlingsutbildning. Trost beskriver i sin bok kvalitativa intervjuer 
att om frågeställningens syfte är att förstå människors sätt att resonera eller urskilja varierande 
handlingsmönster är en kvalitativ intervju rimlig men skall man kunna ange hur många 
procent av befolkningen som tycker på det ena eller andra sättet skall man använda kvantitativ 
studie. Mitt huvudsakliga syfte med detta arbete är inte att mäta utan att förstå. Därför kom 
min handledare och jag fram till att intervjuer var den metod som var lämpligast för den typen 
av frågeställning jag hade. När valet av metod stod klart kände jag att standardiseringen48 av 
intervjun skulle vara låg. Skillnaden mellan låg och hög standardisering är att vid hög 
standardisering läser intervjuaren upp frågorna med exakt samma tonfall och exakt som de är 
formulerade och ger ingen förklaring till någon, eller samma förklaring till alla. Låg 
standardisering är egentligen raka motsatsen till hög man tar frågorna som de kommer och 
intervjuaren får gärna styra ordningen, man kan anpassa sig till respondentens språkbruk, 
följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar.  
Mina frågor skulle ställas till transporthandledare och frågeställningens karaktär skulle vara 
som jag såg det ganska komplicerad. Det var därför viktigt för mig att kunna göra intervjuerna 
med ett anpassat språk och så avslappnat det gick. 
   
Jag valde att börja intervjua den betygsättande läraren. Mitt mål var att få fram i intervjun hur 
läraren samarbetade med handledarna och försöka få fram hur man arbetade tillsammans för 
att komma fram till hur en elev fick ett speciellt betyg. Jag ville också få fram hur läraren 
gjorde för att kontrollera kvaliteten på utbildningen.  
 
Intervjun jag gjorde med läraren var betydligt mer strukturerad än de intervjuer jag gjorde 
med handledarna. Anledningen till det var att de svar jag fick från mina frågor skulle bli en 
ram till de frågor jag senare skulle ställa till handledarna.  
 
Risken för att mina frågor skulle bli hypotetiska frågor var stor. Trost beskriver dessa frågor 
som ett otyg. När inte den intervjuade riktigt förstår frågorna så blir det lätt att intervjuaren 
lägger in för många frågor i en och samma fråga, istället för att förenkla frågan så krånglar 
intervjuaren till det ännu värre. Det är också lätt att intervjuaren styr svaret till sitt eget sätt att 
tänka. Man får ofta ett jakande eller nekande svar på en hypotetisk fråga. 
När jag skrev min intervjumall till läraren så kände jag att jag skulle vilja fråga läraren vad 
han ansåg vara kunskap. Jag skulle senare vid intervjuerna med handledarna se om de hade 
samma syn på vad kunskap var. Min fråga var ganska rak ”Vad är kunskap för dig”. Svaret 
hos läraren var ganska tydligt och jag valde att fortsätta med frågan till handledarna. Här 
kände jag ganska snart att frågan blev ganska svår och att jag påverkade svaret hos 
handledarna framförallt hos den ena. Jag har därför valt att inte använda mig av denna fråga i 
mitt resultat. 
  
Förutom intervjuerna har jag deltagit i skolans programråd och de handledarträffar som gjorts. 
Jag har också tagit del av de betygssamtal läraren har haft med handledarna och följt de 
diskussioner som har förts där.  
 
                                                 
48 Trost (1997) s19 
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3.2 Urval 
 
När valet av metod stod klart började jag fundera på vilka olika typer av respondenter som jag 
skulle kunna tänka mig att använda. De som stod högst på min lista var betygsättande lärare 
och handledare. Jag bestämde mig ganska snart för att få fram några olika kriterier som jag 
själv tyckte var viktiga och sedan se om de fanns några som motsvarade dem. 
De olika kriterier som jag skrev upp var. 
 

• Positiv till utbildningsformen 
• En rimlig erfarenhet av lärlingsutbildning 
• Lätt för att kommunicera  

 
Anledningen till att jag ville att respondenterna skulle vara positiva till utbildningsformen var 
att det finns ett antal handledare och lärare som mer eller mindre blivit påtvingad denna 
syssla. En sådan person skulle troligtvis inte vara tillförlitlig av den anledningen att man får 
en negativ syn på utbildningsformen. Mitt syfte är egentligen inte att ifrågasätta själva 
utbildningen.  
 
Jag ville också att respondenterna skulle ha en rimlig erfarenhet för att känna till hur de 
verkligen jobbar med just de frågor som jag var intresserad av. Jag tror att en oerfaren 
lärlingsutbildare hade gett mig de svar som han trodde att jag som intervjuare ville ha och inte 
de verkliga bekymmer som jag tror finns.  
 
Det sista kriteriet var egentligen ämnat åt handledarna och anledningen var att de frågor som 
jag vill ställa är av skolkaraktär och kan ibland kanske var lite svåra att förstå om man inte är 
van att använda skolans språk. Därför ville jag väva in mina frågor i något som skulle kunna 
likna ett samtal. 
 
Min första tanke var att undersöka två yrkesprogram på min egen skola, dels ett 
industriprogram och ett transportprogram. Det sistnämnda ligger förövrigt på mitt eget 
program. Jag har själv ingen undervisning där men en god insikt i verksamheten. 
  
Vid det första samtalet med industriläraren insåg jag att de föll ur på grund av erfarenhets- 
kriteriet. Deras utbildning har bara hållit på i snart ett år så betyg har inte diskuterats i någon 
större omfattning. 
  
Jag har försökt att hitta fler skolor som bedriver samma typ av utbildning och insett att de 
finns i mitt län men inte i någon större omfattning. Och av tidspress känner jag att det är svårt 
att få fram respondenter som någorlunda motsvarar de kriterier som jag satt. 
 
Mitt förstahandsval fick alltså bli transportprogrammet. Valet av betygsättande lärare blev 
ganska enkelt det finns nämligen bara en. Valet av handledare blev betydligt svårare, Efter att 
ha sorterat bland alla handledare utefter mina kriterier var det två stycken som jag kände 
motsvarade mina kriterier men också två stycken bra representanter för de övriga 
handledarna. Det är viktigt att känna till vilken population urvalet är en miniatyr av49. På 
grund av att jag varit med på handledarträffar har jag kunnat sitta vid sidan och analyserat vad 
de olika handledarna tycker och tänker, därför känner jag att jag har kunnat göra ett urval som 
stämmer väl över populationen. 

                                                 
49 Trost (1997) s105 
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Enligt Trost är det också viktigt att de intervjuade inte är för lika, urvalet ska vara heterogent 
inom en given ram50. Urvalsprincipen blir ganska svår när man ska intervjua yrkesmänniskor, 
faktum är att de ofta är ganska lika om man pratar om yrkes specifika detaljer. Men enligt mitt 
tycke skiljer sig de bådas personligheter och därför får jag in det heterogena i mitt urval.  
 
3.3 Genomförande 
 
Alla intervjuer har jag gjort personligen. Valet av plats kändes viktigt i flera aspekter. Jag 
ville kunna intervjua respondenterna ostört och det var också viktigt att de kände sig trygga.  
 
Läraren intervjuade jag under dagtid och vi försökte komma undan i ett klassrum, tyvärr 
lyckades jag inte fullt ut med att göra intervjun ostörd. Eftersom jag är mycket väl bekant med 
läraren kan jag med säkerhet säga att denna störning inte påverkade resultatet. 
 
Med handledarna var jag lite mer noggrann. Respondenterna fick själva bestämma plats men 
jag gav dem ett förslag att vi kunde vara på skolan. Båda respondenterna tyckte att det var ett 
bra val. 
Båda två har varit i skolan tidigare och de känner väl till lokalerna jag var därför aldrig orolig 
över att platsen skulle vara ett problem. Jag var noga med att stänga av alla telefoner och låsa 
dörrar så att ingen skulle kunna komma och störa oss. 
  
Innan intervjuerna startade bad jag om att få spela in intervjun, ingen av respondenterna 
misstyckte så alla intervjuer är inspelade. Jag valde att använda en mobiltelefon med 
möjlighet att göra inspelningar. Inför varje intervju var jag noga med att kontrollera att det 
fanns batteri och att det fanns tillräckligt med utrymme i telefonens minne. Fördelen med att 
spela in på telefonen istället för band var att ur telefonen fick jag en ljudfil som kan läggas in 
på datorn. Det har i efterhand visat sig vara mycket smidigt vid transkribering. Själva 
transkriberingen gjordes så utförligt som möjligt på dialekt men eventuella kraftuttryck har 
ersatts med ord som passar bättre i tryckt form.  
  
3.4 Etik 
 
Det var viktigt att förklara för respondenterna att de var anonyma och att den som intervjuar 
har tystnadsplikt. Det var viktigt för att respondenten skulle kunna känna sig bekväm med att 
svara på mina frågor uppriktigt och inte vara rädda för att eventuellt vara kritiska. Jag var 
också tydlig med att förklara hur jag tänkt använda det material som vårt samtal kom fram till. 
Eftersom det är en liten grupp som jag har haft att arbeta med så kan det bli så att om någon 
av handledarna läser det färdiga arbetet kan de veta vad den andra handledaren har sagt. Jag 
anser att mitt arbete inte är speciellt känsligt för handledarna personligen, då mina frågor är av 
mer undersökande karaktär och att de handlade mest om vilken information de fått av skolan.  
 
Läraren som jag intervjuade var väl medveten om att han var den enda personen från skolan 
som intervjuats och att det skulle synas i arbetet vad han sagt. Efter som han är väl medveten 
om vikten av de frågor som jag ställde i intervjun så har inte det påverkat hans svar negativt 
för detta arbete, även om det skulle finnas en risk för detta. 
 

                                                 
50 Trost(1997) s105 
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Trost51 menar att det är viktigt att tänka till innan intervjun vad man kan ställa till med som 
intervjuare. I detta fall är min intention att få fram vad skolan har lämnat för information till 
handledarna och hur de upplevt sin utbildning. Men frågorna kunde i vissa fall tolkas som om 
jag egentligen var ute efter deras kunskap. Innan intervjuerna gjorde detta mig lite orolig men 
i efterhand visade det sig inte vara några problem.  
 
3.5 Tillförlitlighet 
 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer. I en intervju strävar man ofta mot att få 
fram vad den intervjuade menar, eller hur han eller hon uppfattar saker. Ett problem som kan 
uppstå vid intervjuer är att frågor ibland kan bli känsliga men om man har förtroende för 
varandra under intervjun så blir frågor som i andra sammanhang kunde vara känsliga inte alls 
det när man har ett förtroende52. Vid mina intervjuer kände jag just detta, eftersom mina 
frågor ofta ifrågasatte deras kunskap om bedömning så kunde en del frågor vara känsliga och 
jag var lite rädd för att de inte skulle svara sanningsenligt överallt. Men efter alla intervjuer så 
upplevde jag att alla hade svarat efter bästa förmåga på de frågorna som jag ställt. 
 
Det kändes viktigt för mig att anpassa mitt sätt att intervjua till handledarnas nivå. Därför blev 
min intervju i diskussionsform. Jag använde mig av en intervjumall53 där alla frågor fanns, jag 
försökte i möjligaste mån att följa min mall men ibland blev min fråga ytterligare en fråga och 
eftersom intervjun var i diskussionsform så blev inte frågorna ordagrant framförda. Jag var 
noga att titta igenom transkriberingen i efterhand för att se så jag inte missat någon fråga, så 
var inte fallet. Reliabilitet är ett mått på sanningen. Intervjun är ett instrument för att få fram 
sanningen. Om man ska ”mäta” med hög noggrannhet får man fram samma resultat vid 
upprepade mätningar54. I mitt fall måste man nog säga att reliabiliteten blir lite lägre på grund 
av att frågorna inte är exakt lika till handledarna. I en kvalitativ intervju är det inte säkert att 
man får ett entydigt svar55. Det kan vara så att intervjuaren får vara uppmärksam på tonfall 
och kroppsspråk och på så sätt tolka det svar han får på frågan. I praktiken är reliabiliteten 
aldrig perfekt56.  
  
Jag är väl medveten om att antalet respondenter är alldeles för få, och att reliabiliteten också 
är lite lägre men min mening med intervjuerna är att se i vilken grad den betygsättande läraren 
samarbetar med handledarna och vilka verktyg de använder för att säkerställa kvalitén och det 
tycker jag att jag har fått fram. Jag tror inte att reliabiliteten skulle öka i fall jag haft exakt 
samma frågor till handledarna. Om intervjun hade gjorts med en hög standardisering tror jag 
att respondenterna blivit fåordiga och inte svarat på mina frågor sanningsenligt. Jag har 
genom kontakter med lärlingsråd i mitt län och genom lärarträffar inom transport konstaterat 
att arbetssättet är det samma på de allra flesta lärlingsprogram. Därför tror jag att mitt resultat 
inte skulle påverkas genom att jag skulle kalla in fler respondenter. Något som skulle kunna 
påverka är om jag fick fel respondenter, det vill säga respondenter som inte sammanfaller med 
de kriterier jag ställde upp i urvalet och det skulle i så fall påverka negativt. 
 

                                                 
51 Trost (1997) s92 
52 Trost (1997) s46 
53 Bilaga II 
54 Johansson & Svedner (2001) s69 
55 Trost (1997) s100 
56 Johansson & Svedner (2001) s69 
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4. Resultat   
 
4.1 Resultatavsnittets disposition 
 
Efter att ha läst igenom alla transkribent så bestämde jag mig för att ta ut fyra stycken 
nyckelord och sedan dela upp de olika frågorna i mina intervjuer efter dem. I utvärderingen av 
LIA-projekten som finns beskrivet under tidigare undersökningar hade Olsson & Jansson57 
hittat nyckelfaktorer som de ansåg vara viktiga för framtida lärlingsprojekt. Derasnyckel ord 
var: 

• Tid 
• Information 
• Dokumentation 
• Förankring 
 

Två av dessa nyckelord tid och dokumentation har jag lånat av Olsson & Jansson. Det är två 
problemfaktorer som måste avhandlas. Utöver dessa två har jag hittat ytterligare två nyckelord 
i min undersökning som jag tycker är viktiga och som måste komma fram, de är kommunik- 
ation och utbildning. Jag kommer att använd mina nyckelord som rubriker och presentera 
svaren under dessa: 
 

• Kommunikation 
• Dokumentation 
• Utbildning 
• Tid 

 
Jag kommer att lägga till en femte rubrik som kommer att heta sannolikhetsteori. Anledningen 
till att jag lägger till den rubriken är att jag under mina litteraturstudier hittade intressanta 
fakta som har med just den här utbildningsformen att göra. Så pass intressant att jag behövde 
bereda plats för den. 
 
De intervjumaterial jag använt mig av är utskrivna så exakt jag kunnat utifrån de inspelningar 
jag gjorde under intervjuerna. De är utskrivna med talspråk och dialekt och de ibland diffusa 
svar jag fick har tagits med. Anledningen till att jag använt mig av det oredigerade materialet 
är att jag vill få fram den otydlighet som kom fram under vissa intervjufrågor. Jag har dock 
tagit mig friheten att stryka eller omformulera ord som kanske inte passar i tryckt form. 
Jag har markerat mina frågor med fet stil eller med ett I som står för intervjuare. 
Jag har valt att kalla de övriga för:  
    
L= Läraren som är den som ska sätta betyg på eleverna, han utbildar eleverna teoretiskt. 
H1= Handledare som är anställd på ett åkeri och bedömer de praktiska momenten i kursen. 
H2= Är också en handledare och har samma uppgift som ovan. 
 
Varje rubrik kommer att avslutas med en sammanfattning. 
 
 

                                                 
57http://www.skolutveckling.se/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/gymnasieskolan/yrkesutbildning/larandeiarbetslivet/
reportage/utvardering/  
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4.2 Kommunikation 
 
Jag tänker inte rangordna mina nyckelords betydelse i ett gymnasielärlingsprogram men just 
kommunikation är nog kanske det som är allra viktigast. Det är nog det som också är det 
svåraste. Det finns många faktorer som måste stämma för att kunna kommunicera. Tid måste 
finnas, man måste kunna nås antingen på telefon eller så måste man kunna göra ett besök på 
arbetsplats eller skola. Det måste finnas en vilja hos båda parter för att kommunicera, i 
kommunikationen måste det finnas ett stoff, man måste alltså ofta ha ett syfte med kontakten. 
 
Läraren som jag valt att intervjua har ingen bakgrund eller tidigare erfarenheter inom 
transport branschen mer än att han varit buss chaufför i sitt tidigare yrkesliv. Hans vanliga 
ämnen i skolan är mattematik och fysik. Min fundering var att en lärare som inte har någon 
naturligkoppling till branschen, kan han ha svårare att kommunicera med handledarna. Jag 
frågade därför läraren vilka nackdelar och eventuella fördelar det fanns med att han 
inte hade erfarenheter från branschen? 
 

L: Nackdelen är ju att jag inte kan säga så här gör du i verkligheten, så här går det 
till. 
Fördelen är ju att jag är väldigt lyhörd. Jag säger inte att eleven har fel, utan då får 
vi ta reda på det, vi frågar handledaren, jag har ju lättare att skicka ut frågan till 
handledaren. 
 
I: Kan detta göra att du får en tätare kommunikation mellan dig och handledare 
 
L: Ja det blir ju att jag måste fråga mera och jag gör ju handledaren mer betydelse 
full. Handledaren får ju känna ett större ansvar tror jag. Handledaren får ju frågor 
tillbaka som jag inte kan svara på och då måste han växa och känna att han är mer 
betydelsefull. Skolan kan inte allt och jag är ju skolan för dom och det gör nog i 
sin tur att de känner sig mer involverade i utbildningen. 
 

Det är med andra ord inte bara negativt utan kan vara positivt att inte ha någon koppling till 
branschen. Men det intressanta är ju vad handledarna tycker, därför frågade jag dem vad 
de tyckte om att han inte hade erfarenheter från branschen. 
 

H1: Nja, både ja och nej han är ju färsk som vi, på det sättet är det bra, men 
samtidigt hade de vart bra om han hade lite koll på det också (branschen) men det 
är inga större problem det tycker jag inte. 
 
I: finns det något positivt? 
 
H1: Samtidigt är det bra för då blir det inte rutin på allting, då går det inte bara att 
rulla på hela tiden. 
 
H2: Det är ju jag som har ansvaret för eleverna för då är ju inte han där och 
prackar på sina grejer, då är dom ju helt in blanko så att säga och även om dom 
kommer från någon annan så måste man ju forma om dom. Förmedlat mina idéer 
hur jag vill att det ska gå till från början.  
 

Att vara ämnesobunden lärare i ett gymnasielärlingsprogram kan vara positivt i framförallt 
kommunikationen men det kan även ha pedagogiska fördelar som H2 belyser, i en yrkes- 
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utbildning får man ofta problem när man är fler lärare i samma kurs. Det finns nästan alltid, 
beroende på vilken kurs man gör, flera sätt att se problem. Det finns flera lösningar på 
problem och lärarna kanske inte jobbar på samma sätt. Detta skapar ofta en stor förvirring 
hos elever. ”Den ena läraren säger så och den andra si” men de pratar om samma problem. 
 
Läraren var som tidigare nämnts matematik och fysiklärare och har stor vana av att 
betygsätta kärnämneskurser. Jag ville därför veta vad som var den största skillnaden 
mellan att betygsätta en elev som läste ett kärnämne och en elev som går ett 
gymnasielärlingsprogram.  
 

L: I en mattesituation eller i en naturkunskapssituation eller någonting annat då är 
det jag ensam som har allt ansvar, det är jag som har genomdrivit allt och jag vet 
hela tiden. Lärlingssystemet delar jag på något sätt kunskapsinhämtandet och 
stoffet med mina handledare så jag måste ju ha ett väldigt nära samarbete med 
dom för att kunna sätta ett betyg, för stora delar av dom här kurserna som vi ska 
sätta betyg på är ju praktiska moment och dom utför ju inte vi här, dom utförs ju 
på åkerierna, så dom kan ju inte jag bedöma, så det gör ju att det blir svårare men 
kanske lite mer stimulerande. 
 
I: Stimulerande varför då? 
 
L: Jag måste samarbeta, ja måste vara med, jag måste lära mig, jag måste lyssna, 
även om det är jag som har huvudansvar för betygsättning så är vi oftast två eller 
tre som har tyckt någonting och det gör ju i alla fall att vi kanske får en diskussion 
runt. 
 

Här kommer kommunikationens stora betydelse fram. Läraren måste ha en tät kontakt med 
handledaren för att kunna sätta ett rättvist betyg. Men läraren kan inte bara upprätta en 
kontakt med handledaren när det är dags att sätta betyg, utan han måste hålla en kontinuerlig 
kontakt för att kunna hålla eleven uppdaterad på hur den ligger till betygsmässigt. I den 
kommunikation som bedrivs mellan lärare och handledare kan det bildas ett trovärdighets- 
problem, en lärares syn på en elevs kunskaper och förhållningssätt till skola och lärande kan 
vara helt olik handledarens bild av samma elev. Därför är det viktigt att läraren håller kontakt 
med eleven på samma sätt som handledaren. Lärarens roll blir en slags medlare som hämtar 
information hos alla berörda och till sist sammanfattar han all data och sätter ett betyg.  
 
För att beskriva vad eleven ska göra för olika praktiska moment i kurserna använder skolan 
sina kursdokument. Där i står också de kriterier som eleven ska uppnå för att få ett visst 
betyg. För en oinvigd person kan dessa dokument ses lite byråkratsiska och svåra att förstå 
därför undrade jag om skolan behövde bli tydligare med att beskriva kursinnehållet. 

 
 L: Ja vi skulle kunna bli bättre, men jag vet inte riktigt hur, med den begränsning 
av tid som vi har, och den begränsningen framförallt som vi har på transport, jag 
kan ju inte åka ner och sätta mig med deras killar och låna en halvtimma, för dom 
är ju rullande hela tiden. Hade det varit ett företag en industri hade jag ju kunnat 
låna dom på en kafferast eller någonting och suttit och snackat lite grann och 
sedan åkt tillbaka. Det kan ju inte jag göra, det fungerar inte likadant. Där emot 
har ju dom en fördel dom här har ju gått en handledarutbildning på TYA, så dom 
har ju en insikt i av vad deras jobb är att göra det är inte säkert om man är på en 
industri, där dom har handplockat en kille att du ska vara handledare han kanske 
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inte riktigt vet vad det innebär. Men här har dom i alla fall fått en tanke en 
funderare och dom har talat om att det här är ditt uppdrag det tror jag är en jätte 
fördel. 
 

 Läraren känner att de kan bli bättre men vet inte hur, tid är en faktor som vi kommer till 
senare. Han upplever också att dessa handledare har gått utbildning så de borde ha en bättre 
förståelse än andra handledare för hur skolans kursdokument är uppbyggda. Därför kändes 
det viktigt att se hur handledarna såg på skolans styrdokument om de förstod dem och om de 
hade pratat något om kursernas innehåll i utbildningen från TYA. 
 

H2: Det är ju liksom, jag vet ju att när det står distributions transporter, jag vet ju 
vad som krävs (inom yrket) så vet ju jag att det är fraktsedlar och allt det här. 
 
H1: Jag känner att det kan bli lite mycket ibland, jag har inte fördjupat mig i det 
speciellt mycket, jaa den första eleven jag hade när jag var helt färsk då använde 
jag pärmen58 en del sen har det blivit mindre och mindre ska väl erkännas. 
 
H1: Ja det gjorde vi men det var ett tag sen nu. TYA hade ju en egen pärm och 
den vad jag kommer ihåg var ännu krångligare än den vi har idag, men det var ju 
ett tag sen. 
 

Även om det inte kommer fram i själva intervjusvaren att styrdokumenten är något som man 
inte gärna pratar om eller ännu mindre vill diskutera så kommer den känslan hos mig under 
intervjuerna. Läraren är inte fåordig som handledarna på min direkta fråga på om det är 
viktigt att skolan beskriver kursdokumentens innehåll men han glider lite från ämnet och 
skyller på att tid saknas. Handledarna blir däremot fåordiga och menar att de förstår en del 
och att de har fått information men att den inte har uppdaterats, jag får också känslan under 
intervjun att det inte heller känns viktigt för handledarna att informationen uppdateras. 
 
Ett viktigt syfte med skolans styrdokument är att utbildningen skall ha en bred grund. Det är 
viktigt att alla moment i kurserna utförs och att man kan tolka kriterierna för hur betyg skall 
sättas. Om man inte följer skolans dokument är det lätt att utbildningen faller in i det 
vardagliga uppdraget. Eleven får bara öva de moment som handledaren gör i sin naturliga 
vardag och får inte den bredd på utbildningen som är tänkt. Alla moment kanske inte kan ske 
hos samma handledare eller kanske inte ens på samma företag. Men det är viktigt att både 
handledare och lärare känner väl till vilka moment som skall utföras. Om en elev ska ha en 
kurs i kyl och frystransporter är det naturligtvis viktigt att företaget har kylbilar annars kan 
inte de praktiska momenten i kursen utföras. Det är läraren som skall se till att kursen görs 
och kontrollera om företaget har kylbilar men det underlättar om handledarna också känner 
till innehållet i dokumenten. 
 
Det är viktigt att kontakten mellan skola och företag fungerar men som jag upplever det är 
det två olika kulturer som möts och min undran var om detta kan skapa problem.  
  

L: Ja det är ett jätte problem, för det första är vi beroende av företagen, om en 
elev missköter sig på ett företag så kan vi få problem i ett senare läge, att ni har 
bara idioter, dom förstör mer än vad dom gör nytta, och då blir vi av med 
praktikplatser och det ställer till med vår utbildning väldigt mycket. Men det är 

                                                 
58 Alla handledare får en pärm för varje elev, i pärmen finns bland annat de kurs- dokumenten som tillhör de 
kurser som de arbetar med. 
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likadant där dom handledarna som har erfarenhet och vart med ett tag vet att det 
finns både bra och dåliga elever och då är det enklare. Men vi ställer ju speciella 
krav på eleverna, för dom är ute i en verklighet, skolan är ingen verklighet, skolan 
är en skyddad miljö där man får bete sig och göra som man vill nästan, men det är 
inte verkligheten, där beter du dig en gång sen har du inte där mer att göra och 
den kulturkrocken är ett problem, kan va ett jätte problem för en del elever, kan 
va problem för en del företag. 
 

Det problem som skolan kan ha med kontaktskapande med företag är att kunna belysa skolan 
problematik med att elever inte alltid gör som det är tänkt. En anställd på ett företag får 
sparken men det kan man inte göra med en elev. Det är viktigt att skolan informerar alla 
företag att alla elever inte alltid är de bästa ambassadörerna för skolan. Det finns både bra och 
dåliga elever i skolan men alla ska få chansen att utbilda sig till det de vill. En vanligt 
förekommande fråga från företag och handledare är varför inte elever kan få intervjuas som 
urvalsprincip, i stället för att använda betyg som vi gör idag.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunikationens betydelse är som jag tidigare nämnt kanske den viktigaste ingrediensen i 
den nya lärlingsutbildningen. Om inte lärare och handledare kan kommunicera kommer inte 
utbildningen att finnas kvar och då tänker jag i flera perspektiv. Det viktigaste är att kunna 
kommunicera med handledaren och ge eleven den utbildning och betyg den har rätt till. I ett 
gymnasielärlingsprogram så är kommunikation kanske det allra viktigaste för att kunna 
rättvist bedöma en elev men också kunna ge eleven den breda utbildning som han eller hon 
valt. Stoff och genomförande måste hela tiden diskuteras så kvaliteten inte påverkas negativt. 
 
Det är viktigt att det inte blir en envägskommunikation mellan skola och företag. Skolan skall 
hjälpa och utbilda handledare men måste också lyssna av vilken hjälp handledarna är i behov 
av. Det är genom kommunikation läraren har möjlighet att skapa sig en förståelse av i vilken 
form handledarna har kunskap i skolans styrdokument. 
  
Kommunikationen med företaget är viktig på så sätt att skolan måste hela tiden vara aktiv i 
elevernas utbildning annars blir det lätt att företagen känner att hela ansvaret för elevens 
utbildning har lagts på dem och det kan leda till att företag tröttnar och avslutar samarbeten. 
  
Läraren upplever det stimulerande att behöva ha denna kommunikation för att kunna 
betygsätta eleverna. Av mina intervjuer har jag förstått att om en gymnasielärlingsutbildning 
ska kunna fungera måste alla parter ha ett intresse av den här utbildningsformen och den 
kommunikation som krävs. I Sandviken59 blev lärarna mer eller mindre påtvingade samma 
typ av utbildning som bedrivs i min skola. Om inte lärarna kunde ta emot fler elever så skulle 
det behövas sägas upp lärare. Räddningen skulle vara att skicka ut elever till företag och göra 
de praktiska momenten där. Lärarna upplevde att de inte hade den tid som krävdes för 
kommunikation och ganska snart kom problemen fram, åkerierna tyckte att kontakten med 
lärarna var alldeles för dålig och förstod inte varför.  
 
Inledningsvis beskrev jag att all kommunikation måste ha ett syfte och i mina intervjuer har 
jag fått en känsla att det inte alltid har påtalats. Det kan också vara så att kontakterna inte tas 
för att man just inte har något uttalat syfte. Läraren vet genom loggpapper att det inte finns 

                                                 
59 Berglund (2006) s31 
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några problem och allt flyter bra, då ringer inte läraren till handledaren och kollar hur det är. 
Men det är ändå viktigt att läraren ringer med jämna mellan rum och bekräftar att allt är bra, 
handledaren behöver en bekräftelse då och då att han inte är bort glömd. Syftet blir då något 
helt annat, det kan vara att ge beröm till handledaren i stället för elevärenden.    
 
4.3 Dokumentation  
 
Dokumentationen är skolans verktyg att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Därför är det 
viktigt att den fungerar. Den här skolan använder en loggbok som ska skrivas i av eleven 
själv varje dag. Handledaren skall sedan läsa igenom det som är skrivet och kanske 
komplettera med något som eleven skall tänka på till nästa utbildnings tillfälle och sedan 
signera loggboken. Loggboken är ett verktyg som skall användas av elev, handledare och 
lärare och det är därför viktigt att detta verktyg passar alla. Just den här skolan har omarbetat 
loggboken ett flertal gånger för att det skall passa de flestas behov.  
 
Jag ville känna till vad lärare och handledarna hade för nytta av dokumentationen så jag 
frågade dom om loggbokens betydelse för dem personligen. 
  

L: Det är genom loggboken som jag på nåt sätt har den här kontrollen. Man 
använder loggboken framförallt vid betygsättning och då sitter man tillsammans 
med handledarna och tittar då, har han gjort de här, och det är väldigt sällan att de 
inte har gjort, vart inne lite och nosat på dom här sakerna, för mycket går ju i 
varandra, väldigt mycket går i varandra i de här olika kursmomenten. 
 
H2: I och med att jag har samma elever så vet ju jag vad vi har gjort och inte 
gjort, men sen är du ju om man får någon annan elev som typ Olle, Kalles elev då 
kan det ju vara bra att ha och se vad Kalle har skrivit det är ju då pappren kommer 
till användning för oss. 
 
H1: Ja men det är bra och se om det har förbättras något sen sist eller så vidare, så 
jag tycker att det funkar bra. 
 

Alla har alltså olika användningsområden av själva loggboken, läraren ser loggboken 
mer som en hjälp vid betygsättning och det är nog ett bra verktyg för honom, medan 
handledare ser loggboken som en hjälp i deras undervisning. Det intressanta är att alla 
har en nytta av själva dokumentationen men på olika sätt.  
 
Dokumentationen har inte alltid fungerat bra på skolan utan har varit ett problem därför 
ville jag veta om läraren kände något motstånd till dokumentationen i loggboken. 
 
  

L: Ju erfarna de är desto mer vet dom nog att det har en viktig uppgift för dom, 
det gäller att lägga in lite mer viktigheter i dom här loggboken och att de förs i 
riktigt till exempel, deras betalning (handledarnas) kan man lägga in så det blir 
rätt, så att de känner att det här berör mig faktiskt. Jag har ju gjort om boken nu, 
vi får se om det funkar, men nu får dom fylla i lite mer så jag är inte säker.  
 

Jag frågade sedan handledarna hur de tyckte att det fungerade med loggböckerna. 
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H2: Ja men sen vi hade sista mötet och vi kom överens att vi ska skriva vad vi gör 
istället så har det blivit bättre, det förra där vi skulle skriva i massa siffror tyckte 
jag var värdelöst Att dom satt och skrev 1:1, 1:3, 2:4 (olika koder för olika typer 
av körning T ex 1:1 körning landsväg) det var ju värdelöst dom kopiera ju av typ 
från förra veckans loggbok alla såg typ likadana ut, det ger ingenting utan då är 
det mer specifikt att säga att man åkt dit och dit och gjort det och det för läraren 
vet ju i alla fall vad det handlar om. 
 
H1: Jag tycker det vi kör nu funkar bra, eleverna skriver i vad dom gjort på dagen 
och jag signerar och sen har vi den där rutan längst ner vad dom ska tänka på till 
nästa gång vi träffas och så vidare. 
 

Här kommer en intressant iakttagelse. När intervjuerna gjordes så hade handledarna fått en ny 
typ av loggbok som de arbetat med ett tag. De bägge handledarna tyckte att det blivit bättre 
eller var bra. Det intressanta är att i den tidigare loggboken så fanns det ett siffersystem med 
fasta moment för varje sifferkombination 1:1 kan vara köra på landsväg 1:2 på motorväg osv. 
Den var enkelt att fylla i, alltså inte speciellt mycket text bara att fylla i siffror. Läraren 
upplevde att efter ett tag såg alla loggböcker likadana ut, samma sifferkombination kom 
tillbaka varje vecka. Han bestämde sig för att göra om boken och i stället för 
sifferkombinationer skulle elev och handledare skriva med text vad de gjort under dagen. 
Detta system var alltså betydligt krångligare att fylla i och läsa igenom för handledaren. 
Läraren trodde att den nya loggboken skulle mötas med skepsis men det blev precis tvärt om. 
Handledarna kunde nu se nyttan av själva loggboken och inte ett meningslöst ifyllande av 
siffror. Läraren tror att om han kan göra loggboken viktig för själva handledaren så kommer 
han att möta mindre motstånd till att fylla i dom riktigt och det kan nog stämma men han 
underskattar nog loggbokens betydelse för handledarna att den används i den dagliga 
undervisningen. Läraren beskriver också att erfarenhet spelar in för att känna till vikten av 
loggboken och det kan nog stämma, båda handledarna som jag intervjuade är erfarna så 
därför kan svaret ha påverkats. Det ska ändock belysas att H2 såg en markant förändring och 
såg loggboken som mer betydelsefull nu en tidigare. 
  Loggbokens främsta uppgift är att dokumentera vad eleven gjort på företaget och visa de 
framsteg och de moment som inte är klara osv. Men loggboken skulle nog kunna användas i 
den teoretiska undervisningen hos läraren också i större utsträckning än vad den gör idag. 
Jag tänker i första hand på ett uttalande som läraren gjorde i intervjun. 
 

L: Jag ser nog hur ser verkligheten ut och sen tar vi in teorin och kollar runt detta, 
ja ha han gör så varför gör han så? Så här står det i böckerna och då får man ta en 
diskussion utefter det, för jag vill ju påstå att verkligheten är ju den sanna bilden, 
sen om det kan vara lite fel, men det finns alltid en anledning varför ställer den 
chauffören lasten just där? Eller varför gör den chauffören det? Han har en 
erfarenhet som inte går att sticka under stolen med. Sen om den är lagvidrig får 
man ta en diskussion vad kan hända om han gör så här varför är det inte lagligt att 
göra så här egentligen? Jag kan tänka mig att det blir lite PBL-aktigt, vi kollar 
hur ser verkligheten ut och så backar vi vad säger teorin runt det. 
 

För att ta reda på ”verkligheten” så kan läraren be handledarna att skicka med verkliga 
bekymmer som kan lösas teoretiskt. Läraren har, eftersom han inte är från branschen problem 
att hitta verkliga problem och kan därför skapa ytterligare ett sätt att göra loggboken viktig 
för handledarna. 
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Sammanfattning 
 
Dokumentationen är viktig. Den här skolan skriver loggbok i pappersform men den kan även 
göras i dator. Hur man gör spelar egentligen ingen roll bara det fungerar för alla. Loggboken 
är viktig för alla parter och måste alltså anpassas för alla för att den ska fungera. Läraren är 
nog den i kedjan som har störst nytta av loggboken både när det gäller att betygsätta eleverna 
men också att se till så alla moment har utförts på företaget. Man kan alltså beskriva logg- 
boken eller dokumentationen som en slags kvalitetssäkring. Att dokumentationen förändras 
och förbättras hela tiden är också viktigt, inte bara av den anledningen att det ska passa till 
alla användare utan också att förändringar gör att det inte blir ett vanemässigt ifyllande, det 
skall finnas ett syfte med dokumentationen och alla måste kunna se nyttan av detta.  
 
4.4 Utbildning 
 
Under denna rubrik skall det i första hand tas upp vikten av att utbilda handledarna. Alla 
handledare som är knutna till APL-utbildning via TYA måste gå en handledarutbildning som 
innehåller pedagogik och metodik, trafiksäkerhetsmetodik och körträningsmetodik. 
Utbildningstiden är sju dagar fördelade på tre olika tillfällen. Detta måste sägas vara lite 
unikt. I vanliga fall brukar handledare få komma till skolan och så hålls handledar- 
utbildningen där. Man träffas ett par eftermiddagar och undervisar handledarna i lite 
pedagogik. En transporthandledare får tre dagars pedagogikutbildning en avsevärd skillnad.  
Handledarutbildning är viktigt men den utbildning som transporthandledarna har gått har inte 
läraren gått så läraren vet egentligen inte vad den innehåller därför kan det finnas en över tro 
på själva utbildningen. I min intervju försökte jag därför få fram vilken betydelse 
utbildningen har för handledarna. 
 

L: Där emot har ju dom en fördel dom här har ju gått en handledar utbildning på 
TYA, så dom har ju en insikt i av vad deras jobb är att göra det är inte säkert om 
man är på en industri. 

 
Det finns en klar risk för att läraren har en övertro på handledarnas utbildning. De får 
med all säkerhet en insikt i hur deras ”jobb” ska utföras men så som jag tolkat 
informationen i intervjuerna har de fått lite eller ingen utbildning i skolans dokument. 
På frågan känner du att du förstår skolans styrdokument svarar handledarna. 
 

H2: Det är ju liksom, jag vet ju att när det står distributions transporter, jag vet ju 
vad som krävs (inom yrket) så vet ju jag att det är fraktsedlar och allt det här. 
 
H1: Jag känner att det kan bli lite mycket ibland, jag har inte fördjupat mig i det 
speciellt mycket, jaa den första eleven jag hade när jag var helt färsk då använde 
jag pärmen en del sen har det blivit mindre och mindre ska väl erkännas. 
 

Båda handledarna är lite svävande i sina svar och jag får en känsla under intervjun att ingen 
av dem egentligen har fått någon utbildning eller information hur man läser och tolkar 
dokumenten, det är också väldigt tydligt att de inte förstår syftet med att kunna tolka dessa 
dokument. Detta gäller framför allt betygsfrågor, när betyg tas upp i intervjun märks det att 
det finns en osäkerhet. 
  

H1: Nja, det jag tycker är just det där med betygsbiten som jag tycker är rätt så 
svårt även att vi har dom här pappren (betygsdokument) det är bara massa punkter 
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det tycker jag är den värsta biten just betygsbiten, men i och för sig samarbetar vi 
ju med skolan. 

 
 H1: Jo det är ju ändå deras framtid vi har lite i handen. Men betyg sättningen är 
ju så himla svår för det har ju med personen att göra hur vi funkar ihop, och det 
ska man ju inte egentligen ta med eller? Det blir ju omedvetet så. 
 

Handledaren tycker att det är svårt att sätta betyg och är bekymrad över att det finns en 
möjlighet att han kommer att väga in elevens sociala kompetens i betyget. Han känner alltså 
till att det inte är något som ska tas upp i betyget. 
  
Att tolka förmågor är kanske bland det svåraste som finns, det har jag påtalat tidigare, 
handledarna behöver stöttning och utbildning i denna tolkning. Annars kan det lätt bli att 
handledarna bara sätter betyg på hur eleven kör lastbilen. Det kanske inte är det primära utan 
det kanske ska vara elevens förmåga att lösa problem som uppstår vid en trafiksituation som 
egentligen ska bedömas. Varje termin träffas handledarna tillsammans för information. Min 
fråga till handledarna var om de ville träffas lite oftare. 
 

  H2: Nej jag vet inte om man skulle behöva ha fler heller, jag vet inte i vad de 
skulle kunna mynna ut, nej ja tror inte att det skulle hjälpa någonting. 

 
H1: Nej som det har varit nu har vi inte haft några svåra elever på så sätt så 
egentligen räcker det med en gång per termin sen har vi ju dom här betygsmötena 
utöver så det blir ju två gånger per termin vi träffas och det tycker jag är rätt 
lagom. 

 
Handledarna känner att de får tillräcklig information och utbildning genom att komma på en 
handledarträff per termin och en betygsträff. Även om de känner problem med att sätta betyg 
så vill de inte ha mer information. Jag ställde även frågan till läraren om han upplevde att 
handledarna kunde tolka informationen i styrdokumenten. 
  

L: Nej lika lite som vi nästan förstår dom, man måste sitta och fundera. 
 

Läraren tror inte att handledarna förstår dokumenten och det stämmer nog, men läraren 
hoppas att handledarna av eget intresse ska fördjupa sig med tiden. 
 

L: För dom får ju material utav mig att dom ska titta i det här, läs detta och jag 
tror att dom går dit och tittar ibland, för dom efterfrågar det här lite då och då och 
dom känner ju, ju mer dom får vara med som handledare ju mer känner dom att 
de behöver lära sig, de är ungefär som ju mer man vet ju mer inser man att man 
vet för lite. Det är lite så jag känner att även dom tycker. Det första året då vet 
dom allt, andra året vet dom ingenting och vill lära sig mer. Så är det ju även för 
en annan oftast. 
 

Här kommer vi tillbaka till lärarens övertro han hoppas att handledarna ska sätta sig och läsa i 
kursplanerna och ”fundera” och det skulle nog de flesta göra om de kände till syftet med 
dokumenten. På Handledarträffarna brukar det oftast bara vara information om elever, nya 
regler, förändringar i loggböcker osv. Träffarna innehåller mycket sällan några diskussioner 
om betygsättning. I betygssamtalet diskuterar man sig fram till ett gemensamt betyg för 
eleven och de innehåller inte speciellt mycket om hur man sätter betyg. 
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I intervjun kommer det fram tydligt att handledarna upplever utbildningen som positiv. 
Pedagogiken är det som intresserar dem mest. 
   

H1: Ja det tror jag, mer praktiskt tror jag, just sitta tre dar som första kursen var 
pedagogik metodik var nyttigt absolut men man är ju inte van och sitta och lyssna 
och lyssna. 
 
H2: Ja det var ju pedagogiken hur man ska hantera elever och så, man får lite tips 
och så där, hur man ska göra, för att kunna lirka med dom lite grann för det har 
man ju inte haft någon erfarenhet av så att säga innan man fick elever. 
 

Att handledarna får utbildning i pedagogik är viktigt. Handledarna har kanske ingen tidigare 
erfarenhet av att utbilda ungdomar och då är det viktigt att få praktiska tips hur man kan 
”lirka” med eleverna. Under rubriken kommunikation beskrev läraren sin oro över att mindre 
duktiga elever skulle kunna förstöra kontakten mellan skola och företag. Men han menar 
också att erfarna handledare känner till att elever är olika. Jag fick en känsla av att 
utbildningen som dessa handledare får bidrar till att handledarna får en insyn i att alla elever 
inte är lika och har olika sätt att lära in och olika sätt att vara.  
 
Sammanfattning  
  
Utbildningen för handledarna är mycket viktig. Det är viktigt att handledarna får en 
pedagogisk utbildning för att få kännedom om att alla elever inte är lika och att de inte har 
samma inlärningssätt. Att transporthandledarna får en längre utbildning en många andra 
handledare måste ses positivt. Det framkommer att handledarna inte är vana vid att bli 
undervisade därför kanske utbildningstiden skulle dras ut lite mer. Handledarna får sin 
utbildning innan eller precis i starten av utbildningen de har alltså inte haft några elever innan 
de börjar utbildningen. De får därför inget att haka upp sina nyblivna kunskaper på. 
Handledarna upplever utbildningen som lite ”korvstoppning”. En av handledarna upplever att 
han glömt mycket av vad som sades under utbildningen. En ständig vidareutbildning vore 
nog att föredra.  
 
Läraren tror att handledarna vill lära sig mer ju längre de har varit handledare och jag tror att 
det stämmer. Under intervjun kommer det fram frågor hela tiden som är av karaktär betyg 
eller pedagogiska problem. Allt har inte tagits med i transkriberingen därför att det kan vara 
av en känslig karaktär och innehåller personliga ärenden som skulle kunna röja identiteter på 
elever genom att skriva ut våra samtal. Men ur samtalen kommer det en känsla av att 
handledarna egentligen vill lära sig mer, men de vet inte vad, därför är det viktigt att tala om 
syften.  
 
Jag har också beskrivit en slags övertro på handledarnas utbildning. Läraren har inte själv gått 
samma utbildning som handledarna, det måste som jag ser det vara ett handikapp. Läraren vet 
inte vad som saknas i deras utbildning och handledarna kan heller egentligen inte svara på 
vad de vill ha för utbildning eftersom skolan inte informerar vilken nytta utbildning kan ha. 
De båda handledarna känner en viss oro över att betygsätta eleverna och vem gör inte det? 
Jag tror att många lärare kan känna det samma, men om man vet vilka moment som skall 
göras i kurserna och man vet vika delar som skall vägas in i betyget måste det i alla fall vara 
lättare. 
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4.5 Tid 
 
Avsaknad av tid är ett i-landsbekymmer och drabbar de flesta av oss. Under denna rubrik 
kommer jag i första hand titta på lärarens behov och eventuella bekymmer med tid. 
Under rubriken kommunikation nämndes vid ett flertal tillfällen tid och då framför allt bristen 
på tid. Kommunikation är kanske det viktigaste inom gymnasielärling men för att kunna 
kommunicera så måste man ha avsatt tid. Ibland kan man få känslan av att en del skolor ser 
den nya lärlingsutbildningen som en sparbössa. Man skickar ut elever till företag för att göra 
de praktiska momenten och under tiden borde den betygsättande läraren kunna ha andra upp 
drag. Jag frågade läraren hur han såg på saken, kan han ha fler elever om han har 
gymnasielärlingselever? 
 

L: Nej, precis tvärtom, det tar mycket mer tid och det tar mycket mer engagemang 
att ha lärlingselever från min sida, för jag har mycket mer att hålla reda på. Har 
jag matte ja då har jag dom i 60 minuter och när dom lämnar klassrummet då kan 
jag nästan koppla bort dom. 
 

Läraren upplever sig alltså kunna ha färre elever om han har lärlingselever! Om man då tittar 
på Leif Berglunds rapport Tycke uppstod så fick lärarna på Sandvikens transportprogram 
ultimatumet att ta emot fler elever och samtidigt skicka dem på utbildning på företag! En 
ekvation som alltså inte stämmer med lärarnas. I Sandviken fick man problem med 
kommunikation ganska snart. Åkerierna hade lite eller ingen förståelse för att inte lärarna 
hade tid att kontakta handledare och elever.  

 
L: Kontakten tar tid, även om det kanske bara är ett telefonsamtal, men ett 
telefonsamtal är upptaget, jag måste ha tid att ringa, sätta mig att ringa och har jag 
en lektion då finns inte den tiden, jag måste skaffa mig space, tid till att kunna 
sköta sådana här saker som inte jag kan tidsätta så att säga, men jag måste ha tid 
till det. 
 

Läraren belyser här problematiken med tid. Det räcker inte bara att ha tid. Man måste även ha 
rätt tid. Då läraren har annan undervisning måste kommunikationerna ske när läraren har tid 
det vill säga mellan hans ordinarie lektioner. Stämmer inte tidpunkterna med handledare och 
elevers tid spelar det ingen roll hur mycket tid man har! Om det skulle uppstå problem mellan 
skola, företag eller elev och handledare har vi också ett större problem än vad man normalt 
har i skolan. I skolan löser man oftast bekymmer eller små konflikter mellan lärare och elev. 
Får man problem med en lärlingselev blir det större. Inte själva problemet i sig men läraren 
får mer parter att medla emellan. 
 

L: Det är mycket kontaktskapande, det är mycket se till att saker och ting 
fungerar, det är alltså ett logistiskt arbete i stora format, i stället för att jag har 
problem med en kille i matten ja men då tar jag den killen och löser det problemet 
där och nu, jag behöver inte blanda in tre fyra andra, det går väldigt snabbt och 
effektivt, och är det inte så att jag löser problemet då lämnar jag över det till den 
mentorn som han eller hon har så får den lösa det, så det är helt olika typer av 
jobb. 
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Sammanfattning 
 
På den här skolan har läraren det fulla ansvaret för att utbildningen fungerar. Han får väldigt 
lite hjälp från skolledning med det kontaktskapandet som måste finnas i en sådan här 
utbildning, detta gör att extra tid måste finnas. Skolans tidigare kontakt med företag har ofta 
varit med anledning av APU. Att ha lärlingsutbildning kräver betydligt mer kommunikation 
än när man har APU. Så borde det inte vara, men så är det. Skolan ställer större krav på 
delaktighet i utbildningen av företagen och då ställer också företagen större krav på 
kommunikation av skolan. Läraren nämner att det går åt mycket tid som inte kan tidsättas, 
detta skapar ett problem framförallt ett skolledarproblem, det krävs att skolledning förstår att 
dessa kontakter kostar mycket tid, en förståelse som jag förstått genom intervjun att den inte 
alltid finns. 
 
4.6 Sannolikhetsteori 
 
Anledningen till den här rubriken är att under mina litteraturstudier kom jag fram till något 
mycket spännande och som jag automatiskt kopplade till Tage Danielsson och hans monolog 
sannolikhetsteori. Efter att ha lusläst skollag och gymnasieförordningen så kan jag konstatera 
att det finns i stort sett inte ett ord skrivet om Gymnasielärling. Den enda förordning som 
finns är IV-lärling. Jag tog då kontakt med skolverket och ifrågasatte hur man skulle göra för 
att få starta en lärlings- utbildning. Efter ett par dagar får jag svaret att någon sådan 
utbildning inte finns i dagsläget men det skall starta hösten 2008. Jag blev väldigt 
konfunderad och tänkte, kan en utbildning som inte finns finnas? Och kan man i så fall skriva 
om något som inte finns men som ändå finns?  
 
Efter som vi har två stycken gymnasielärlingsprogram och fler som är på väg på min skola så 
blev skolledarna lite bleka. Rektorn tog kontakt med en speciell skoljurist som alla rektorer 
har tillgång till. Efter lite mer än en vecka kom svaret att mycket riktigt, någon 
lärlingsutbildning finns inte! Men det hindrar er inte att utföra den. Bara ni inte kallar den för 
lärlingsutbildning! Då är ju det som skolverket sagt sant, fast egentligen inte, för om man 
kallar utbildningen för något annat så är ju det sanna inte sant? 
 
I gymnasieförordningen finns det inte reglerat något maxtak för hur länge man får ha APU. 
Man skall ha minst 15 veckor. Det finns heller inte reglerat var eleven skall göra sina 
praktiska moment. Om man kallar utbildningen för företagsförlagd utbildning eller utbildning 
med förstärkt APU så är det alltså inga problem. I gymnasieförordningen  
5kap. 15 § står det beskrivet att styrelsen beslutar om omfattning av den arbetsplatsförlagda 
utbildningen och ansvarar för att utbildningen uppfyller de krav som finns på utbildningen.   
 
Sammanfattning 
 
Benämningen lärling existerar alltså inte på ett nationellt program på gymnasiet. Jag är väl 
medveten om detta, men har ändå valt att under hela arbetet behålla detta namn på elever som 
gör sin praktiska utbildning på företag. Den största anledningen är att i folkmun och även på 
de skolor som bedriver den här formen av utbildning används just ordet lärlingselev.  
Men även av den anledningen att myndighet för skolutveckling bedriver ett antal försök i 
skolor i landet på just det sätt som jag har beskrivit och där kallas utbildningen för 
lärlingsutbildning. 
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5. Diskussion 
  
5.1 Metoddiskussion  
  
Min metod var av låg standardisering och anledningen till det var att jag ville få en så avspänd 
relation till handledarna som möjligt. Min avsikt med detta arbete är att få en förståelse för 
hur lärare och handledare tillsammans betygsbedömer elever. Mina intervjuer med 
handledarna var av karaktären diskuterande och vid en sådan intervju är det lätt att man leder 
in respondenten till det svar intervjuaren vill ha. Under intervjun hände det mig vid ett 
tillfälle. Jag bad handledarna att svara på frågan vad är kunskap för dig. Under intervjuerna 
med handledarna insåg jag att det var en svår och otydlig fråga och att jag hjälpte dom med 
svaret, särskilt en av respondenterna. När jag lyssnat igenom intervjuerna och transkriberat 
klart så insåg jag att i just den frågan hade jag styrt handledarna till mitt eget sätt att se på 
kunskap, därför har jag valt att inte använda denna fråga i mitt resultat. 
 
Urvalet av respondenter var mycket viktigt. Därför funderade jag på vilken typ av respondent 
som skulle vara lämplig innan jag började söka respondenter. Efter att ha funderat ett tag så 
kom jag fram till att viktiga egenskaper skulle vara positiv till utbildningsformen. 
Anledningen till det, är att en lärare eller handledare som inte tycker att lärlingsutbildning är 
positivt bara skulle se de negativa bitarna i själva bedömningen av elever. Den andra 
egenskapen var en rimlig erfarenhet av lärlingsutbildning. Det var viktigt för mig att de 
hade varit med om att betygsbedöma en elev. I mitt tycke är det lätt att ha uppfattningar om 
något som man tror sig kunna men aldrig har varit med om i verkligheten. Man ser ofta inte 
problemen förrän man är mitt uppe i dem. Den tredje och sista egenskapen var att de skulle 
vara lätta att diskutera med, alla yrkesmän och kvinnor har inte en uttalad verbal förmåga, 
de arbetar ensamma och trivs med det. Detta gör dem absolut inte till sämre handledare 
snarare tvärtom kanske, men i mitt arbete var det viktigt att kunna göra intervjun som ett 
samtal. Min intervju handlade om skolans styrdokument och frågor om utbildning och skolans 
språk kan vara för den oinvigde lite speciellt, därför ville jag försöka väva in mina frågor i ett 
samtal.  
 
Jag har själv utfört alla intervjuer på en plats där alla känner sig hemma nämligen på skolan 
där jag jobbar. Läraren som jag intervjuade jobbar där också och handledarna hade varit där 
ett flertal gånger. Intervjun med läraren tog cirka 45 minuter och skedde under dagtid då 
skolan var öppen detta gjorde att vi blev störda vid något tillfälle men det påverkade varken 
mig eller läraren. Intervjun med handledarna tog cirka 1 ½ timma per handledare och skedde 
på kvällstid då skolan var stängd, detta för att vi inte skulle bli störda. Jag tror att en störning 
vid handledarintervjuerna kunde ha stört mig mer en vid intervjun med läraren. Jag var tydlig 
med att tala om att jag hade tystnadsplikt både till läraren och att handledarna. Läraren var väl 
medveten om att han var ensam lärare under intervjuerna och det han har sagt ska kunna ledas 
till honom. De två handledarna skulle genom att läsa mitt arbete kunna känna igen vem som 
sagt vad, jag anser att inget i intervjun är känsligt för handledarna personligen därför tror inte 
jag att det ska bli något etiskt problem. Jag har under transkriberingen utlämnat sådant som 
jag anser som känsligt framförallt sådant som rör elevärenden och saker som inte är relevant i 
min undersökning (vardagliga ting som väder och fritidsintressen osv.)  
  
Jag är som jag tidigare sagt mycket väl medveten om att antalet respondenter är i minsta laget 
för att man skall kunna dra några allmängiltiga slutsatser. Jag anser dock att valet av 
respondenter har gjort att jag har kunnat lyfta fram de problem som finns relativt tydligt. Mitt 
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syfte var att få en förståelse för hur det går till att bedöma en lärlingselev och få fram de 
eventuella problem som kan uppstå vid en sådan situation. Om antalet respondenter hade varit 
fler tror jag att resultatet hade blivit tydligare men att slutsatserna blivit de samma.  
 
Jag måste dock belysa ett eventuellt reliabilitetsbekymmer som framkommit under arbetets 
gång. Under mina litteraturstudier för detta arbete kom det fram att den utbildning som jag har 
undersökt formellt sett inte finns! Efter undersökningar hos skolverk och jurister så visade det 
sig att skolan får fortsätta att bedriva den utbildning man har haft i flera år bara man inte 
kallar den för lärlingsutbildning. Det som förvånar mig är att det så lätt går att göra en 
utbildning som egentligen inte finns till en reglerad utbildning genom att bara ändra namnet 
till företagsförlagd utbildning. Det som gör mig orolig är att regleringen av själva 
utbildningen hamnar under kommun och skola där det troligtvis inte finns klara regler över 
hur utbildningens praktiska moment skall dokumenteras och det heller inte finns givna regler 
för hur en elev skall bedömas. Jag har under mina studier inte hittat någon reglering för hur 
betygsbedömningen skall gå till. I det gamla LIA-projektet som inte finns kvar fanns det en 
reglering som sade, betyg på de kurser som genomförs i arbetslivet skall sättas av läraren 
efter samråd med handledaren60.  I LPF 94 står det visserligen att läraren skall utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper och att man ska beakta sådana kunskaper som 
man har tillägnat sig på andra ställen än skolan. Detta gör att rent teoretiskt skulle en lärare 
som bedriver utbildning med elever på företag kunna betygsbedöma eleven utan att ha ett 
samarbete med handledaren. Jag har inte i mina eftersökningar hittat någon sådan skola. Men 
det utesluter inte att om någon skulle vilja göra om min undersökning så skulle det kunna bli 
så att man finner ett annat resultat.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
  
Mitt syfte med detta arbete var att se hur lärare och handledare gör vid bedömning av 
lärlingselever. Jag ville se om de fanns hinder eller problem med att bedöma elevernas 
kunskap. När jag studerade intervjumaterialet kom det fram fyra olika faktorer som jag tyckte 
kunde påverka betygsättningen. Jag har under resultat beskrivit dessa som nyckelord.  
 
Kommunikation är kanske det viktigaste för att kunna betygsätta en elev riktigt, läraren 
måste kunna kommunicera med handledaren för att få reda på hur eleven klarar av sina 
praktiska moment men också för att få reda på vilken hjälp handledaren kan behöva för att 
bedöma eleven. Med hjälp menar jag inte bara med själva bedömningen, utan även se om det 
finns behov av utbildning för handledaren. 
 
Dokumentation har flera olika betydelser, för läraren är det ett instrument för att mäta 
kvalitet, alla praktiska moment skall vara dokumenterade i en loggbok och läraren skall kunna 
ta fram loggboken vid betygsättning och se att alla moment har utförts. För handledaren är det 
ett verktyg för att se förändringar och veta vad eleven har utfört för moment men även ett bra 
hjälpmedel när man får en annan elev om någon handledare är sjuk eller ledig. 
 
Utbildning är också en faktor som påverkar vid betygsättning. I min undersökning lades 
tonvikten på handledarnas utbildning, men det framkom under intervjuerna något som jag valt 
att kalla för en övertro från läraren om handledarnas utbildning. Läraren har inte varit delaktig 
i handledarnas utbildning och det ser jag som ett hinder. Läraren vet inte vad handledarna har 
för utbildning.  

                                                 
60 Förordning om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan 13 § 
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Tid är en bristvara men i lärlingsutbildning måste man även ha rätt tid. Med det menar jag att 
man kan inte alltid i förväg veta vad som väntas. Man kan helt plötsligt få problem med elev 
eller handledare och ska då behöva få tag på människor som inte är anträffbara medan man 
kanske själv är upptagen med lektioner osv. Under min intervju med läraren så ringer hans 
telefon han ursäktar sig med att han aldrig kan stänga av telefonen på grund av att hans elever 
kan ringa. Läraren måste alltid vara kontaktbar för både elever och handledare. 
   
Jag har genom detta arbete fått en god insikt i vilka problem man kan stöta på vid en sådan 
här utbildningsform och jag tror att både handledare och blivande lärlings lärare kan ha nytta 
av att studera detta material för att få en förståelse för vilka problem som kan uppstå. Jag har 
också fått en större förståelse för själva betygsbedömningen tack vare att jag har fördjupat 
mig i den litteratur som berör detta område.  
 
Själva kunskapsmätningen är en viktig del i elevens utbildning inte bara för hans framtida 
betyg utan även för att mäta nuvarande engagemang och kunskapsutveckling, därför är det 
viktigt för läraren att känna till hur de praktiska momenten fungerar. Det framkom ur LIA-
projektets utvärdering att alla lärare inte hade kontakt med handledaren61. För mig som är 
lärare i personbilsteknik är det fullständigt obegripligt hur man kan sätta ett betyg på en elev 
utan att känna till elevens praktiska förmåga. Men jag kan även förstå att lärare inte vill släppa 
allt ansvar för betygsättningen på en outbildad handledare. Därför är kommunikationen så 
extremt viktig. Genom kommunikationen bildar läraren inte bara en uppfattning om hur 
eleven är, utan även om handledarens kunskap i att bedöma elevens förmåga. 
 
Att vara lärare för gymnasielärlingselever ställer större krav än att vara en vanlig yrkeslärare. 
Därför är det viktigt att en lärlingslärare inte blir påtvingad en sådan roll. En lärare som 
ansvarar för lärlingselever blir en slags medlare och har inte bara hand om elevens framtida 
kunskapsutveckling utan måste även inspirera handledarna till utbildning. Utbildning av 
handledare har alltid varit ett problem. Skolans intention har varit att alla elever ska ha rätt till 
en utbildad handledare till sin APU, men alla skolor har inte lyckats. Intresset har varit svalt 
hos företagen när skolorna har försökt att ha utbildningar för handledarna. I min 
undersökning kom det fram att handledarna var lite oroliga inför betygsbedömningen.  
De vet att deras ord väger tungt vid själva bedömningen och att deras bedömning kommer att 
ha stor betydelse för elevens framtid. De kände sig inte riktigt säkra i sin bedömning, men 
ändå så upplevde de att inte behövde någon mer utbildning! Om läraren kan förklara syftet 
med utbildningen för handledaren tror jag att de skulle vara betydligt mer öppna för en sådan. 
Jag ser utbildning som en verktygslåda, under årens lopp samlar man på sig en massa verktyg 
(kunskap) genom att utbilda sig eller genom erfarenhet. Men det är viktigt att känna till vilket 
verktyg man ska använda när. Därför tror jag att det är viktigt att skolan genom träffar och 
utbildningstillfällen ständigt återkommer om nyttan med att använda sina verktyg rätt.  
I min undersökning kom det fram att läraren hade gjort om loggboken, läraren var skeptisk till 
att det skulle fungera eftersom handledarna fick mer att skriva. Det visade sig under 
intervjuerna att handledarna tyckte att loggboken blev bättre och de kunde se syftet med den 
nu. Jag tycker att just detta stödjer min tanke om att kommunikationen kan användas för en 
förståelse och ett syfte med utbildning. 
 

                                                 
61 
http://www.skolutveckling.se/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/gymnasieskolan/yrkesutbildning/larandeiarbetslivet/r
eportage/utvardering/
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Loggboken används som ett verktyg för kvalitetssäkring av själva utbildningen. Under 
intervjuerna så framkommer det att loggboken inte alltid har fungerat bra, men som det är sagt 
tidigare, fungerar den mycket bättre nu efter att man har arbetat om den. Vad man kallar 
själva dokumentationen spelar egentligen ingen roll jag har valt att kalla den för loggbok men 
arbetsdagbok skulle kunna fungera också. Dokumentationen skall användas av många därför 
är det viktigt att utformningen av själva loggboken är anpassad till alla. Det är ofta läraren 
som får uppgiften att skapa själva loggboken och det vanliga är att man kopierar någons 
tidigare arbete. Läraren som jag intervjuade hade kopierat TYA: s loggbok och det visade sig 
att den inte alls passade handledare och elever. Läraren fick lyssna på elever och handledare 
och se sitt eget syfte med boken och sedan arbeta om den. Det är alltså viktigt att utvärdera 
själva dokumentationen med jämna mellanrum och kanske till och med vidareutveckla den. 
Loggboksskrivande kan också ses som en övning för eleverna till sitt projektarbete, de elever 
som skrivit loggbok under hela utbildnings tiden har inte alls lika svårt med att skriva 
loggböcker i projektarbetet. De har en större förståelse för dokumentationens betydelse i 
projektet.  
 
Att tiden inte räcker till är ett bekymmer som framför allt läraren har och detta är inte bara ett 
bekymmer som framkommit under intervjun. Leif Berglund har skrivit en rapport på uppdrag 
av TYA som handlar om deras APL-projekt och där framkommer det tydligt att skolor kan bli 
påtvingade en utbildningsform62. Jag har nämnt det tidigare men det är viktigt att lärarna är 
positiva till utbildningsformen annars är det lätt att allt blir fel. Att tvinga någon till att vara 
lärare för lärlingsutbildning kan inte vara bra, om man har ett redan pressat tidsschema är det 
ännu lättare att säga att man inte har tid. Man måste tänka på att det är människor vi har med 
att göra vem skulle vilja ta sig tid till kontakter man egentligen inte vill ha? Min personliga 
teori är att, hur mycket tid en sådan lärare än har, så kommer han att ha för lite tid för att 
kommunicera. Jag har under min utbildningstid fått lära mig att det är viktigt att ”ta av sig 
lärarrocken när dagen är slut” att man inte ta med sig bekymren hem. Men en lärlingslärare 
har svårt att inte göra det. Eleverna har kanske inte samma arbetstider som läraren och 
eleverna ringer ofta när de har bekymren framför sig. Lärarens arbetstid kan alltså bli svår att 
beräkna. Kontakten med företag och handledare kan heller inte alltid tas under arbetstid utan 
får göras när alla har tid. 
 
5.3 Slutsatser 
 
Det är elevens lärare på skolan tillsammans med elevens handledare på företaget som 
gemensamt skall bedöma elevens kunskaper. Det vilar ett tungt ansvar på handledaren att 
kunna bedöma elevens praktiska kunskaper. Därför är samarbetet mellan läraren och 
handledaren mycket viktig. Genom kommunikation kan läraren inte bara få reda på elevens 
kunskaper utan också få en förståelse för handledarens behov av utbildning i bedömning av 
elever. Det är viktigt att handledaren känner till hur och vad som skall bedömas. Läraren 
måste ha avsatt tid för att kunna ha denna kommunikation, detta kan ibland vara problem. Det 
är viktigt att skolledarna känner till att själva samarbetet är väldigt tidskrävande. 
Dokumentationen är viktig för kvalitetssäkring, det är genom dokumentationen som läraren 
vet vilka praktiska moment som har utförts. Det vanligaste sättet att dokumentera är med hjälp 
av en loggbok. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Inför framtiden tror jag att det är viktigt att fortsätta med forskning runt de bekymmer som 
framkommit i detta arbete. Lärlingsutbildningar och företagsengagemang ökar när det finns 
behov av personal. Jag kan se de fördelar som finns att utbilda elever på företag men man 
måste inse att det är viktigt för elevens framtid att man bedömer elevens kunskaper på ett 
riktigt sätt. Därför behöver utbildningspolitiker titta på de regelverk som finns runt företags- 
utbildning, det ska inte vara möjligt att betygsbedöma en yrkeselev utan att ha sett elevens 
praktiska moment. Läraren måste således ha ett samarbete med elevens handledare. 
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Bilaga I 

Bilaga I 
 
Intervjumall till lärare 
 
 

• Är det en nackdel att inte ha någon erfarenhet av branschen när man ska vara lärare 
inom transport? 

• Vad upplever du är den största skillnaden mellan att betygsätta en normal elev kontra 
en lärlingselev? 

• Har du pratat med handledare, elever om innehållet i kursdokument och 
betygskriterier? 

• Upplever du att du varit tillräckligt tydlig med att diskutera dokumenten? 
• Vad är kunskap för dig? 
• Tror du att handledare tolkar kunskap och dokument på samma sätt som du? 
• Upplever du att handledare har svårt att förstå dokumenten? 
• Tror du att handledaren påverkas av elevens sociala kompetens när eleven ska 

betygsättas? 
• Känner du att du har koll på att eleverna utför alla moment i kurserna, dokumenteras 

detta? 
• Tror du att du kan ha hand om fler elever som går lärling än elever som går ett normalt 

program? 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga II 

Bilaga II 
 
Intervjumall till handledare 
 

• Märker du att läraren inte kommer från branschen? 
• Lägger skolan för stortansvar på er handledare? 
• Fungerar kommunikationen bra? 
• Pratar skolan för lite dokument? 
• Behövs klarare direktiv från skolan? 
• Var handledar utbildningen positiv eller negativ?  
• Behövs mer utbildning? 
• Vad är kunskap för dig? 
• Hur fungerar loggboken har ni någon nytta av den? 
• Hur fungerar kontakten mellan skola och företag (är den otydlig)? 
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