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Sammanfattning
Handledare för en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning inom vården var positiva till att 
lärlingar befann sig på arbetsplatsen under längre sammanhängande perioder, dock upplevdes 
svårigheter med kommunikation och osäkerhet om lärlingarna fått med sig allt vad som krävs 
för yrket då de varken fick teoretiska omvårdnadskunskaper på arbetsplatsen eller i skolan.

Syftet var att ur den handledande vård och omsorgspersonalens perspektiv beskriva 
möjligheter och hinder vid handledning av lärlingar i gymnasial omvårdnadsutbildning. 
Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde med inspiration av Critical 
Incident Technique (CIT). Intervjuer genomfördes med tio lärlingshandledare anställda inom 
regional hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade i 
sydvästra Sverige. Strategiskt urval användes för att få variation avseende kön, utbildning 
samt yrkes- och handledarerfarenhet. Materialet analyserades enligt innehållsanalys.

I resultatet framkom två huvudkategorier:
Omfattningens betydelse vid arbetsplatsförlagd utbildning beskrev hur lärlingsutbildningens 
upplägg påverkade möjligheterna till lärande. Där lärlingens tid på arbetsplatsen sågs 
underlätta samspelet med brukare och kollegor, inskolningen i yrket och möjligheterna att 
skaffa en handlingsberedskap. Medan rådande relation mellan teori och praktik sågs begränsa 
lärlingens möjlighet att nå omvårdnadskompetens med såväl djup som bredd. Detta påverkade 
även handledarens roll och handledningsstrategier.
Information och organisation kring lärlingsutbildning beskrev främst hur ett svagt samarbete 
och informationsflöde försvårat handledaruppdraget och verksamheternas beredskap att ta 
emot lärlingar. För att utveckla och kvalitetssäkra lärlingsutbildningen betonades vikten av 
samtliga deltagares intresse och engagemang. Där både skolans och arbetslivets ledning måste 
skjuta till nödvändiga resurser för att ge stöd och bekräftelse av handledarnas viktiga roll i 
lärlingsutbildningens arbetsplatsförlagda del. 

Sammanfattningsvis har studien visat att handledarna var positiva till lärlingsutbildningen 
men även såg faktorer som begränsade möjligheterna att lära och utvecklas. Dessa faktorer är 
viktiga att uppmärksamma så att de som i framtiden skall arbeta med lärlingsutbildningen kan 
förbereda sig på vilka ev. hinder som måste övervinnas för att nå utbildningens mål. Trots 
inkörningsproblem överväger de positiva delarna och lärlingsutbildningen är här för att bli ett 
etablerat utbildningsalternativ inom vården.

Sökord: handledning, handledare, lärling, yrkeskunnande, samverkan skola – arbetsliv,         
              arbetsplatsförlagt lärande.



  

 

Förord

Jag vill rikta ett stort tack till lärlingshandledarna som deltagit i studien, utan Er 
hade  det  inte  blivit  någon studie.  Tack  till  alla  berörda  chefer  som gett  mig 
tillåtelse  att  genomföra  studien  samt  till  yrkeslärare  och  alla  andra  som 
uppmuntrat och bemött mig positivt under studietiden.

Ett varmt tack till mina handledare som med stor kunskap stöttat och väglett mig 
då jag haft svårt att se målet. Ett särskilt tack till Bodil för hjälp med metoden 
CIT och till Sofi för teknisk support!

Slutligen vill jag tacka min familj som visat stort tålamod och hela tiden stöttat  
mig då jag behövt det mest, utan er hade det aldrig gått!

Landskrona i maj 2010.

Else Laursen
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Inledning 
Jag har under många år arbetat som vårdare och nu samtidigt med lärarstudierna arbetar jag 

som yrkeslärare inom omvårdnad. Mina tidigare erfarenheter som vårdare omfattade även 

handledning av omvårdnadselever och samarbete med olika utbildningsanordnare och dess 

lärare. Ett uppskattat, utmanande, ibland svårt men också viktig och givande uppdrag. 

Utbildningen till yrkeslärare har gett ett nytt perspektiv och andra erfarenheter av detta 

samarbete, vilket är en viktig del i de yrkesförberedande utbildningarna. Ett nära samarbete 

mellan skola och arbetsliv betonas särskilt i försöksverksamheten med gymnasial 

lärlingsutbildning (SFS 2007:1349). Lärlingsutbildningen inom omvårdnadsprogrammet är en 

ny erfarenhet för mig vilket väcker frågor kring handledarnas roll och på vilket sätt denna 

påverkas i lärlingsutbildningen. Föreliggande studie syftar till att skildra möjligheter och 

hinder för lärlingshandledning, ur handledarnas perspektiv.

I yrkesutbildningar har handledning fått en alltmer betydande roll för mötet mellan teoretisk 

utbildning och praktisk yrkesutövning. Traditionellt har lärlingar lärt sig yrket från grunden 

via arbete hos en mästare, en utbildning som omfattade såväl yrkets praktiska som teoretiska 

delar. Men handledare till elever i arbetsplatsförlagd utbildning (APU) har ingen traditionell 

mästar- eller lärarroll eftersom eleverna förväntas ha skaffat teoretiska kunskaper tidigare. 

Handledningens pedagogiska dimension handlar snarast om att få eleven att praktiskt tillämpa 

sina teoretiska kunskaper (Selander & Selander, 2007). Oftast saknas klara riktlinjer för hur 

denna handledning skall se ut och kvaliteten på praktikutbildningen är beroende på 

handledarens pedagogiska förmåga och arbetsplatsens beskaffenhet (Troedsson, 2002). För att 

skapa en bättre helhetssyn i yrkesutbildning måste därför synen på lärarutövningen som en 

individuell uppgift förändras och det gränsöverskridande tvärprofessionella samarbetet 

prioriteras (Skolverket, 2002). 

Yrkeskompetens inom vård och omsorg är enligt Pilhammar Andersson (2004) en central 

fråga för såväl vård- och omsorgsverksamheten som för vårdpedagogisk forskning. De 

förändringar som sker i samhället, i utbildningar och inom vård- och omsorgsverksamheter 

tydliggör vikten av att ständigt analysera och reflektera över vård- och omsorgspersonalens 

kompetens. I litteraturen betonas behovet av forskning inom det yrkespedagogiska området 

(Höjlund, Göhl & Hultqvist, 2005, Winbladh & Bengtsson, 2004) och föreliggande arbete är 

ett bidrag till detta.
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Bakgrund och litteraturgenomgång
Inledningsvis redogörs i bakgrunden för begreppen lärande, kunskap och kompetens vilka kan 

relateras till hur yrkesutbildning utformas. Dvs om fokus ligger på teoretiska kunskaper 

inhämtade i skolan eller på de erfarenheter som kan fås i verkliga situationer och handlingar. 

Gymnasieskolans omvårdnadsprogram betonar betydelsen av arbetsplatsförlagd utbildning för 

förståelse av kunskapsområdet vård och omsorg. Vidare beskrivs handledning och 

handledare, och dess betydelse för den studerandes möjligheter att lära. Bakgrunden avslutas 

med ett avsnitt om lärlingsutbildning, en handledningsmodell som åter blivit aktuell genom 

den försöksverksamhet som pågår med gymnasial lärlingsutbildning inom t.ex. omvårdnad. 

Lärande 
Lärande i yrkesutbildning kan kopplas till lärande i allmänhet. Enligt Marton och Booth 

(2000) är lärande det sätt på vilket en individ erfar omvärlden och den förändring av synen på 

omvärlden som detta ger. Det sätt en människa erfar ett visst fenomen och den specifika 

mening detta har för individen utgör grunden för lärandet. Malten (2003) menar att kunskap 

och lärande måste kopplas till verkliga situationer för att bli medvetet och meningsfullt. 

Utmaningar och konfliktsituationer i verkligheten skapar användbar och meningsfull kunskap, 

en process som leder till insikter. En process vari elev och lärare/handledare arbetar 

tillsammans, identifierar problem, söker lösningar och handlingsalternativ vilket utöver 

kunskap om det aktuella området även utvecklar förmåga att söka kunskap och göra den till 

sin. Lärande handlar om att nå förståelse av fenomen genom att koppla dessa till erfarenheter 

och tidigare kunskaper, en reflekterad kunskap nås då tankar och handlingar förändras (a.a.).

Lärandet behöver inte ses begränsat till skolmiljö, utan sker enligt Säljö (2000) överallt i 

samhället, i samspelet mellan människor. Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet, 

där det som upplevs och tas in i olika situationer kommer att användas helt eller delvis i 

framtida situationer. Det har att göra med innebörd och mening, att begripa sammanhang, hur 

undervisning sker och hur den förväntas vara har också betydelse. Lärande är enligt Ellström 

(2008) en ständigt pågående process. Det informella lärandet sker hela tiden, vilket är lätt att 

glömma då fokus oftast ligger på det verbala formella lärandet. Skapandet av goda lärmiljöer 

handlar om valet av arbets-/lärlingsplats och möjligheter till reflektion, varigenom det ”tysta” 

informella lärandet kan synliggöras. 
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Vilka läranderesurser som vi kan finna i omgivningen är enligt Kvale och Nielsen (2000) 

beroende av hur vi ser på kunskap och vad det är som skall läras. Kunskap omfattar utöver 

skolkunskapens regler och fakta, även instinktiva färdigheter, tyst kunskap och nyttobetonad 

kunskap. Författarna (a.a.) lyfter fram mer allmänna resurser för lärande och menar att 

situationer i praxis inte skall ses som enbart tillämpning av skolkunskaper utan möjligheter till 

lärande. Utifrån s.k. mästarlära beskrivs lärandet integrerat i praxis där lärlingens lärande även 

har konsekvenser för praxisgemenskapen. Lärandet handlar om att få möjlighet att komma in, 

delta och handla i en praxisgemenskap och viktiga situationer i denna. Yrket lärs samtidigt 

som det utövas, lärandet sker mellan olika generationer, yrkeskategorier och olika ”mästare”. 

Genom att gå bredvid mer erfarna utövare, delta i arbetet och i olika handlingssammanhang 

vidgas vyerna och möjligheterna att lära nytt. Det handlar även om utveckling av en 

yrkesidentitet och att bli medlem i yrkesgemenskapen. Lärandet sker via utövande och övning 

i många olika praktiska situationer, ofta utan verbala instruktioner och formell undervisning, 

varför imitation och identifikation har en betydande roll. Lärande och tillämpning av det lärda 

är integrerade och utvärdering sker via den omedelbara respons som utövaren får ifrån 

omgivning, kunder och brukare. De beskrivna läranderesurserna kan även utgöra hinder som 

hämmar lärandet, lite eller ingen respons från omgivningen försvårar lärandet. Det kan ibland 

vara svårt att få tillträde till viktiga lärandesituationer, specialiseringar inom olika yrken och 

verksamheter innebär också sämre möjligheter för en bred yrkeskompetens, lärande av yrkets 

samlade praxis (a.a.). 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation, språk och mellanmänskligt samspel det 

centrala för lärande, en länk mellan människor, och mellan människa och omvärld (Säljö, 

2005). Kommunikation och förmåga till samspel är också det centrala i vårdpersonalens 

yrkeskunnande varför omvårdnadselever måste få möta och kommunicera med människor i 

olika vård- och omsorgssituationer för att kunna utveckla denna kompetens (Gy 2000:15). 

Arbetsplatsen måste ses som en betydelsefull läroplats där lärandet inte enbart handlar om 

tillämpning av utbildningens teoretiska delar utan en lärmiljö där nytt kunskapsstoff kan 

tillföras och bearbetas (Skolverket, 2002). Detta kräver såväl kvalificerad handledning som 

utrymme för reflektion och eftertanke. 
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Kunskap
Synen på kunskap kan såsom Kvale och Nielsen (2000) tidigare uttryckt relateras till lärande. 

Kunskapssynen kan vara skolastisk med fokus på teoretiska fakta kunskaper och regler eller 

pragmatisk och se mer till de erfarenheter som individen får i situationer och handlingar (a.a.). 

Kunskap beskrivs som ett redskap som vidgar våra vyer och vår förståelsehorisont och 

existerar i olika former, som faktakunskap – att veta att, förståelse – att veta varför, färdighet 

– att veta hur och förtrogenhet – att veta vad (Granberg, 2004). Yrkeslivet idag ställer krav på 

flexibilitet och förändring, att yrkesutövarna har förmåga att reflektera över sin verksamhet, 

har kompetens att kommunicera och lösa problem. Kunskaper som att känna till ”vad” och 

”varför” och kompetens i form av att veta ”hur” något kan/bör göras och hur dessa handlingar 

sedan kan sammanfogas till en mer omfattande process. Detta kan skapa beredskap för 

förändring samt göra att teori och praktik integreras (Selander, 2001). 

Molander (1996) menar att både teoretisk och praktisk kunskap behövs för att skapa en 

”praktikens kunskapsteori”, vilket i en yrkesutbildning handlar om att erövra yrkesområdets 

tänkande. Yrkeskunskap och kunskap som används vid praktiskt handlande beskrivs som 

handlingsburen kunskap vilken kopplas till lärlingsskap. Handling kräver ett tänkande baserat 

på tidigare erfarenheter, och kan erövras genom att någon berättar och/eller visar hur något 

skall göras. Det centrala är förståelse av handlingens syfte, uppgift och funktion, vilken 

baseras på teoretisk insikt, personliga erfarenheter och förtrogenhet med verksamheten. Viss 

verksamhet kan inte beskrivas enbart i ord utan måste gestaltas praktiskt för full förståelse 

(a.a.).  Förtrogenhetskunskap kallas ibland tyst kunskap eller ”tacit knowledge” vilket Polanyi 

(i Rolf, 1991) myntade för att beskriva de kunskaper som är svåra att beskriva i ord. Kunskap 

som sitter i användarens händer, ögon och rörelser, det kan handla om en känsla, om hur vi 

känner igen det vi gör och hur vi lär oss vissa saker genom att prova och delta i praxis (a.a.). 

I olika utbildningar läggs tyngdpunkten på olika kunskapsformer. I arbetsplatsförlagd 

utbildning ligger tyngdpunkten på erfarenheter, förtrogenhetskunskap och förståelsekunskap 

som genom samverkan mellan skola och arbetsplats kan leda till ömsesidig utveckling 

(Skolverket, 2002). Kunskapsområdet omvårdnad omfattar såväl vetenskaplig kunskap som 

praktikerkunskap. Den allmänna omvårdnadskunskapen grundas på outforskad så kallad tyst 

kunskap, vilken är den erfarna vårdpersonalens uppövade förmåga att värdera och väga in 

tidigare erfarenheter i nya situationer, vilket ger en komplex kompetens (Johansson, 1996). 
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Vårdstuderande skall enligt Linder (1999) sträva efter att skaffa sig en handlingsberedskap, 

dvs utveckla förmåga att tänka, känna och handla vård.

Kompetens
Ett annat sätt att se på kunskap och lärande är kompetens. Enligt Granberg (2004) har 

kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande en gemensam innebördskärna, utöver kunnande 

krävs vilja och motivation vilket även påverkas av den aktuella situationen. Ellström (1994) 

definierar kompetens i relation till kvalifikationer och yrkeskunnande i arbetslivet, som en 

individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Yrkeskompetens beskrivs som en högre nivå av kunnande. Enligt Höghielm (2005) kan 

kunskap finnas utan kompetens men kompetens kan inte finnas utan kunskap. 

Yrkeskompetens uppnås inte bara genom att ”veta hur” utan kräver även att ”veta varför” 

genom förmågan att reflektera över sitt kunnande. Vilket ger möjligheter att utveckla och 

anpassa kunnandet till de förändringar som sker i dagens samhälle och arbetsliv.

Kompetensbegreppet har ett allmänt innehåll, dvs det som är karakteristiskt för människan 

och hennes rustning för livet, samt ett specifikt innehåll, dvs den kompetens studenter uppnår 

i viss utbildning eller som kännetecknar en viss yrkeskategori. Därför bör kopplingen mellan 

utbildningsinnehåll och aktuell yrkessituation ständigt vara i fokus (Johansson, 1996). Mycket 

av den kompetens som människor behöver i samhälls- och arbetslivet är kunskaper och 

färdigheter som förvärvats i andra sammanhang än skolan, t.ex. via arbete och vägledning av 

yrkeskunniga. Detta tydliggör den arbetsplatsförlagda utbildningens betydelse för elevers 

möjligheter att ta del av de kunskaper och erfarenheter som det omgivande samhället och 

arbetslivet omfattar (Skolverket, 2002). 

Handledning och handledare
För att utveckla lärande, kunskap och kompetens krävs handledning. Handledning som 

begrepp är vidsträckt och omfattar olika handledningsområden som handledning i praktisk 

yrkesutövning, mer uppgiftsinriktad handledning av t.ex. forskare eller personlig handledning, 

rådgivning, stöd till kollegor och andra (Lauvås & Handal, 2001). All handledning omfattar 

någon form av undervisning, med syfte att utveckla en viss kompetens hos en handledde 

(Lindgren, 1997). I litteraturen behandlas handledning oftast som praktikhandledning, dvs en 
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del av utbildningen där de teoretiska grunderna skall integreras med det praktiska arbetet 

(Selander & Selander, 2007). 

Lauvås och Handal (2001) lyfter fram två modeller för handledning lärlingsmodellen och 

reflektionsmodellen, vilka de även ser lämpliga att kombinera. Lärlingsmodellen kopplar 

handledning till ”mästarlära”, vilken oftast sker via demonstration, tillämpning och 

korrigering. Den personliga kunskapen överförs i mötet mellan ”mästare och lärling” utan 

kritisk granskning av dess hållbarhet och relevans för framtida situationer (a.a.). ”Mästare” 

och ”lärling” delar samma praktik och handledningen sker i det konkreta arbetet, med fokus 

på yrkeskompetens och funktioner (Selander & Selander, 2007). I reflektionsmodellen lyfts 

betydelsen av att i handledningen reflektera över handlingarna i praxis, dvs medvetandegöra 

erfarenheter, kunskaper och värderingar som styr yrkesutövarnas olika ställningstagande och 

handlingar. Medvetenhet om denna praktiska yrkesteori kan leda till utveckling, bekräftelse 

eller förändring av arbetssätt (Lauvås & Handal, 2001).

Handledningen syftar till att ge eleven inblick i yrket, möjlighet att pröva sig fram och erbjuda 

situationer i praxis vilka kan fungera som underlag för reflektion (Lauvås & Handal, 2001). 

Enligt Troedsson (2002) syftar handledning till att förmedla kunskap och erfarenhet, vilket 

kan ske genom att handledaren tänker högt och berättar vad hon gör. Men även förmedla att 

teoretisk och praktisk kunskap båda har sin grund i reflektion och erfarenhet. Handledning 

kan också bidra till yrkesutveckling genom att handledaren är öppen för att ta del av elevens 

reflektioner, kunskaper och nytänkande (a.a.). En ömsesidig utveckling, både den som 

handleds och handledaren lär då handledaren måste sätta ord på sin ”tysta kunskap” för att 

synliggöra och förklara den kunskap som ofta tas för given. De frågor och funderingar som 

väcks i handledningen fördjupar deltagarnas kunskaper (Selander & Selander, 2007).

Handledning och handledare har stor betydelse i all yrkesutbildning, i försöksverksamheten 

med gymnasial lärlingsutbildning har handledarna fått en nyckelroll. Handledarskapet är ett 

komplext uppdrag som omfattar många roller; lärare som informerar, instruerar, korrigerar; 

ledare med ansvar för inlärningssituation och utfört arbete; bedömare av kvalifikationer och 

utveckling; modell som personifierar yrkesrollen; inspiratör som förmedlar engagemang för 

yrket och slutligen kollega då eleven nått ansvarstagande självständighet som är målet för 

handledningen (Selander & Selander, 2007).
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Handledares arbete tillsammans med eleven omfattar den process som kallas handledning, 

vilket kräver ett aktivt samspel mellan handledare och elev (Lauvås & Handal, 2001). Det är 

eleven som lär och handledaren skall stötta elevens möjligheter att själv skapa kunskap. 

Handledaren bör skapa en trygg atmosfär och uppmuntra eleven att upptäcka och reflektera. 

Genom att ifrågasätta och problematisera, utnyttja mångfalden av företeelser och variera 

upplevelserna, samt vara öppen för elevens idéer och tankar ges möjligheter till lärande 

(Malten, 2003). En handledare som synliggör sina egna erfarenheter, kunskaper och 

uppfattningar och ger eleven viss handlingsfrihet, skapar också utrymme för lärande och 

reflektion i handledningen (Lauvås & Handal, 2001).

Handledarens förmåga att skapa en trygg situation och relation handlar om planering, struktur 

och tillit till elevens förmåga som är viktigt för elevens utveckling av autonomi (Nilsson, 

1999; Troedsson, 2002). Handledaren måste möta eleven där denne befinner sig om eleven 

skall kunna upptäcka sina kunskaper eller brist på kunskap. Handledning måste i likhet med 

hur vården anpassas individuellt efter patientens unika behov, skräddarsys utifrån elevens 

behov och kunskaper såväl som den verksamhet där den bedrivs (Lauvås & Handal, 2001; 

Troedsson, 2002). En lyckad handledning hänger samman med kvaliteten på relationen 

mellan handledare och elev. Handledare och elev skapar tillsammans denna relation som även 

kan komma att återspeglas i förhållandet mellan elev och brukare/patient. Yrkeskompetensen 

skapas i detta samspel mellan handledare, elev och brukare vari förståelse för yrkets krav, 

kunskaper och olika relationer (med chefer, närstående, andra vårdgivare, etc.) utvecklas. 

Handledaren utgör en modell för yrkesidentiteten, både hur yrket och yrkesrollen uppfattas av 

utövarna själva och av andra/omgivningen (Selander & Selander, 2007). Betydande är också 

handledarens personliga vilja att ha elev och elevens vilja att följa någon. Handledare inom 

omvårdnad skall skapa en stödjande, vårdande miljö som även rymmer resurser för lärande. 

Elevens möjligheter att lära måste balanseras med att värna om patientens hälsa och 

välbefinnande, vilket innebär att handledare måste ha förmåga att bedöma elevens kompetens 

relaterat till vad som krävs i varje omvårdnadssituation (Öhrling, 2000).  

Lärlingsutbildning – en modell av handledning
Lärlingsutbildning är ingen ny företeelse utan har varit den traditionella vägen till ett yrke 

under åtskilliga århundraden. Lärling är ”den som lär ett yrke genom arbete tillsammans med 

yrkesutbildad person” (Nationalencyklopedin). Traditionell lärlingsutbildning omfattar ett 

mästare – lärlingsförhållande och lärandet sker i samband med att det lärda används. Enligt 
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Nielsen och Kvale (2003) används begreppen lärlingsutbildning och mästarlära idag i med 

olika bibetydelser. Begreppet lärlingsutbildning betonar lärlingens lärande medan mästarlära 

lyfter mästarens betydelse för lärandet. Föreliggande studie fokuserar på handledares 

upplevelse av möjligheter och hinder för lärande i lärlingsutbildningen, vilket omfattar såväl 

lärlingens lärande som handledarens (mästarens) och omgivningens roll för lärandet. 

Praktisk och yrkesmässig kunskapsutveckling beskrivs av Dreyfus och Dreyfus (1986) som 

en utveckling i fem steg, från novis (lärling) till expert (mästare). Den stegvisa utvecklingen 

innebär en växande förmåga att använda och anpassa kunskaper/färdigheter till den aktuella 

situationen. Första steget beskriver hur ”nybörjaren” utifrån ett observatörsperspektiv följer 

abstrakta regler oavsett vad som händer. Den ”avancerade nybörjaren” har lärt sig vad som 

brukar fungera i praktiken och kan relatera detta till tidigare erfarenheter. Tredje steget den 

”kompetente” har ett syfte och kan motivera sina handlingar men även förmåga att prioritera 

och att avvika från reglerna,. ”Den skicklige” ser till situationen i helhet och anpassar sitt 

handlande i en ny situation genom att relatera till tidigare liknande erfarenheter. ”Experten” 

har baserat på tidigare erfarenhet och visshet en slags intuitiv uppfattning om situationer och 

handlar automatiskt utifrån denna (a.a.). 

Lärlingsutbildningens position och funktion i samhället och utbildningssammanhang har 

varierat. Enligt Kvale och Nielsen (2000) har förändringar i samhälle och arbetsliv, problem i 

utbildningssystemet och nya kunskapsbegrepp väckt nytt intresse för lärlingsutbildningen. De 

kvalifikationer som efterfrågas idag är av sådan art att de kräver mer än formellt skolastiskt 

lärande. Lärlingsutbildning anses ha potential att utveckla förmågor som empati, flexibilitet, 

social kompetens, m.fl. så kallade nyckelkvalifikationer (Höjlund, Göhl & Hultqvist, 2005). 

Samtidigt är en central fråga för yrkesutbildningarna var kvalificeringen bäst sker, om det är i 

skolmiljö, på arbetsplatser eller genom att dessa lärmiljöer varvas och samverkar (Höghielm 

2005).

Befintlig yrkesutbildning är övervägande skolförlagd och försöksverksamheten med 

gymnasial lärlingsutbildning skall ses som ett alternativ och komplement till denna. En 

utbildningsmodell som syftar till att minska klyftan mellan teori och praktik, underlätta 

övergången från skola till arbetsliv och svara mot de förändringar som sker i samhälle och 

arbetsliv (Höjlund, m.fl., 2005; Winbladh & Bengtsson, 2003). Lärlingsutbildning ställer krav 

på effektivare samverkan mellan skola och arbetsliv. En närhet till arbetslivet som troligen 
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innebär att andelen ungdomar som fullföljer gymnasial yrkesutbildning ökar och att deras 

inträde i arbetslivet underlättas (Olofsson & Wadensjö, 2006). Skolminister Jan Björklund 

(Utbildningsdepartementet, 2007) menar att det även handlar om att höja den svenska 

gymnasieutbildnings status och att locka fler motiverade ungdomar.

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning startade den 1 juli 2008. En utbildning 

som ”syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet 

och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper 

inom yrkesområdet” (SFS 2007:1349, 7§). Handledarna skall ha nödvändiga kunskaper, 

erfarenheter och ha bedömts som lämpliga för uppdraget. De har en nyckelroll eftersom minst 

halva utbildningen (1250 gymnasiepoäng) är arbetsplatsförlagd. Skolhuvudmannen skall i 

samråd med lärlingsrådet säkerställa att det finns kompetenta handledare och besluta om 

vilken/vilka kursplaner som skall tillämpas i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Ett 

lärlingsråd består av representanter för berörda verksamheter samt för skolans lärare och 

elever (a.a.). Regeringen (Dir. 2008:106) har även tillsatt en nationell lärlingskommitté med 

representanter från branscherna som tar emot lärlingar. Denna har till uppgift att underlätta 

och kvalitetssäkra yrkesutbildning inom lärlingsförsöket, dvs ge råd och stöd till skolor, 

lärlingsråd och företag, uppmuntra samverkan mellan skola och arbetsliv samt följa upp och 

utvärdera lärlingsutbildningen. 

Lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet
Det nationella omvårdnadsprogrammet (OP) är en yrkesförberedande gymnasieutbildning 

med syfte att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och 

omsorg. Minst 15 veckor (ca 15%) av utbildningen är arbetsplatsförlagd s.k. APU, en viktig 

del för fördjupad förståelse av utbildningens kunskapsområden och utveckling av förmågan 

att hantera mänskliga relationer inom vård och omsorg (SKOLFS 1999:12). 

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inom OP startade på den för studien 

aktuella skolan hösten 2008. Skolans huvudman är ett gymnasieförbund som omfattar tre 

kommuner i södra Sverige, och tillhör de 157 huvudmän som beviljats lärlingsplatser (Dnr 

2008:2454). Höstterminen 2008 startade 11 elever lärlingsutbildning vid OP, hösten 2009 

startade ytterligare 5 elever. Eleverna läser kärnämnen i skolan två dagar och deltar i arbetet 

vid en vård- och omsorgsverksamhet tre dagar per vecka, därmed genomförs minst 50 % (ca 

52 v.) av utbildningen på en arbetsplats. Skolan har i samråd med lärlingsrådet beslutat att den 

arbetsplatsförlagda utbildningsdelen skall ske utifrån kursplanen Arbetsplatsförlagt lärande 
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inom lärlingsförsök, ALF1201, 1250 poäng (SKOLFS: 2008:63). En kurs som syftar till att 

eleven via handledaren når de yrkeskunskaper som krävs för att bli anställningsbar inom 

aktuellt verksamhetsområde. Detta innebär att lärlingselever inte läser några av det nationella 

omvårdnadsprogrammets karaktärsämneskurser (Gy 2000:15) i skolan. De övergripande 

målen i ALF 1201 har yrkesläraren konkretiserat och formulerat i en ”matris” som ska följa 

lärlingen under hela utbildningen, matrisen kan även utvecklas i samarbete med handledarna. 

Skolan har valt att ha en ansvarig yrkeslärare som genomför alla lärlingsbesök, vilka till en 

början sker så ofta som varannan vecka, men efterhand behovsanpassas. Dessa trepartssamtal 

rymmer också uppföljning av lärlingens utveckling. Skolan anger att kvalitetssäkring av den 

arbetsplatsförlagda utbildningen utgörs av kravet på utbildade handledare, skriftliga avtal 

mellan skola och verksamhet, kontinuerligt samarbete och delaktighet mellan samtliga parter i 

genomförande och utveckling av försöket, samt via workshops anordnade av skolan. En del i 

kvalitetssäkringen består i att skolan erbjuder personal inom vård och omsorg utbildning via 

den nationella kursen Handledning, OMV 1206, 100 poäng (SKOLFS: 2000:99). Samt att 

varje termin anordna handledarträffar för information och erfarenhetsutbyte (Internt material).

Vad elever i traditionell lärlingsutbildning lär beror på handledaren, verksamheten och vilka 

arbetsmoment som är aktuella/erbjuds under lärlingstiden (Skolverket, 2002). Den som är 

duktig i sin profession antas oftast också vara en god handledare, med tillräckliga insikter, 

ämneskunskaper och färdigheter för att genomföra en bra handledning. Möjligheterna att 

kritiskt granska handledningen begränsas av att denna sker mellan få individer (mästare och 

lärling), den som handleds är på gott och ont utlämnad till handledarens professionalitet 

(Lauvås & Handal, 2001). Därmed blir handledarnas samlade yrkeskompetens i kombination 

med deras pedagogiska förmåga avgörande för kvaliteten på den arbetsplatsförlagda 

utbildningen. Lärlingsutbildning är också en ny företeelse inom vård och omsorgssektorn, 

regeringen (SOU 2009:85) har uttryckt vikten av att satsa på lärlingsutbildning inom områden 

som saknar lärlingstradition eller efterfrågar denna utbildningsform, t.ex. inom barnomsorg, 

vård och omsorg. Den forskning som finns rör ofta klinisk undervisning och handledning av 

sjuksköterskestuderande eller handledning av elever som under kortare perioder (ca 4-5 v) ges 

möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper inhämtade genom studier vid ett 

nationellt omvårdnadsprogram på gymnasienivå.  Veterligen finns inga (få) studier som 

belyser handledarperspektivet vid lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet. 
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Syfte
Syftet med studien var att ur den handledande vård och omsorgspersonalens perspektiv 

beskriva möjligheter och hinder vid handledning av lärlingar i gymnasial 

omvårdnadsutbildning. 

Den huvudsakliga frågeställningen är;

• Vilka möjligheter och hinder för utveckling och lärande upplever handledare att den 

arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen omfattar?

Metod 

Metodval
Studien har en kvalitativ ansats, med syfte att via intervjuer beskriva handledares upplevelse 

av hinder och möjligheter i lärlingsutbildningens arbetsplatsförlagda del. Studien har ett 

inifrånperspektiv, dvs problemområdet skall beskrivas utifrån handledarnas perspektiv och 

deras upplevelser av att handleda lärlingar. En induktiv ansats som inte utgår från en 

vedertagen teori utan har en förutsättningslös öppenhet inför vad som kan upptäckas i motsats 

till en deduktiv ansats som utgår från en bestämd beskrivning av verkligheten. Kvalitativ 

forskning syftar till att förstå och tolka mänskliga företeelser utifrån det som uttrycks verbalt 

eller i handlingar, samt att skaffa kunskaper om t.ex. människors upplevelser utifrån 

individens egna perspektiv på tillvaron. Karaktäristiskt för kvalitativa studier är forskarens 

inifrånperspektiv och närhet till dem som studeras (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativ 

forskning kan skapa en rik förståelse av fenomen som finns i verkligheten vilket i 

föreliggande studie handlar om att beskriva handledares upplevelser av försöket med 

lärlingsutbildning (Polit & Beck, 2006).

Förförståelse
Studiens inifrånperspektiv har stärks av att jag under många år arbetat som vårdare, handlett 

omvårdnadselever och nu samtidigt med lärarstudierna arbetar som yrkeslärare inom 

omvårdnad. I kvalitativa studier är det enligt Polit och Beck (2006) viktigt att ha tillgång till 

det sammanhang vari studien genomförs. Jag har kunnat använda mina egna erfarenheter och 
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egna förförståelse, såsom Patel och Davidson (2003) uttryckt det, för att komma nära och få 

information av de människor som studeras. Det har varit positivt att i intervjusituationerna 

vara väl bekant med verksamhetsområdet och den egna förförståelsen har inneburit att jag inte 

behövt anpassa mig till sammanhanget i samma utsträckning som om jag saknat dessa 

erfarenheter. Frågandet har underlättats av att intervjuare och informant haft möjlighet att dela 

erfarenheter (Starrin & Renck, 1996). Förförståelsen påverkar hur vi uppfattar omvärlden och 

olika företeelser, personliga erfarenheter påverkar också hur vi förstår andra människor. 

Eftersom kvalitativ forskning grundar sig på individers subjektiva tolkning av sin egen 

verklighet, har jag varit tvungen att medvetengöra mig om detta. Jag har såsom Polit och Beck 

(2006) uttryckt det identifierat egna förutfattade meningar och åsikter krig det som studerats 

och försökt förhålla mig till detta. Den egna förståelsen går inte att helt bortse ifrån och 

tolkningar av andras uppfattningar kan ses som en förening av egna förståelsen med den 

förståelse personen som tolkas har (Hartman, 2004).

Urval 
Urvalet i denna studie omfattar handledare till elever i gymnasial lärlingsutbildning på 

Omvårdnadsprogrammet. För att nå så stor variation som möjligt avseende kön, yrke, 

utbildning och erfarenhet gjordes strategiskt urval (Fridlund, 1998). Urvalet bestod av tio 

handledare, åtta kvinnor och två män med en åldersvariation mellan 28 och 55 år, medelålder 

på 44,2 år. Samtliga har adekvat vårdutbildning och är anställda som hemvårdare (4), 

undersköterskor (3), vårdare (1), habiliteringsassistent (1) respektive boendestödjare (1) inom 

regional hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade. 

Yrkeserfarenheten varierar mellan 10 och 36 år, i medeltal 23,2 års erfarenhet. 

Tjänstgöringsgraden varierar mellan 80-100 %. 

Tre handledare saknar handledarutbildning, fem har genomgått gymnasieskolans nationella 

handledarkurs (OMV 1206, 100 poäng) och två har annan typ av handledarutbildning. 

Handledarna har varierande erfarenhet av att handleda elever i vårdutbildning, alltifrån 1 elev 

vart 3:e år till 2 elever om året, i medeltal 1 elev var 18:e månad. Samtliga har minst 1 termins 

erfarenhet av lärlingshandledning, sex handledare har haft lärlingselev under 2 terminer.  
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Datainsamling och genomförande
Insamling, bearbetning och analys av data har skett med inspiration av Critical Incident 

Technique (CIT). En metod som utvecklats John C. Flanagan (1954) och har bland annat 

använts för att beskriva yrke, arbetsmiljö och vid arbetsanalys. Metoden har även använts i 

vårdpedagogiska sammanhang för att beskriva sjuksköterskors uppfattning om sin utbildning 

och yrkesfunktion (Pilhammar Andersson, 1994), samt för att beskriva vårdlärarstuderandes 

yrkesmässiga utveckling under lärarutbildningens praktiska avsnitt (Nilsson, 1999). Metoden 

bygger på insamling av kritiska händelser vilka är beskrivningar av handlingssätt eller 

handlingar av den personalkategori som studeras (här handledare). Enligt Andersson och 

Nilsson (1966) är metoden lämplig för analys av olika former av mänskligt beteende och 

mänskliga värderingar. För att den aktuella händelsen skall räknas som ”kritisk” måste den ha 

varit av avgörande betydelse för framgång eller misslyckande i arbetsuppgiften. En kritisk 

händelse eller avgörande situation kan vara både positiv och negativ. En positiv kritisk 

situation är då handledaren upplevt/upplever tillfredsställelse och känner sig speciellt nöjd 

med sin arbetsinsats. Medan en negativ kritisk situation rör det handledaren upplevt/upplever 

som speciellt svårt eller påfrestande. Kritiska händelser kan insamlas på olika sätt, genom 

direkta observationer eller retrospektiva berättelser via intervju eller skrivna berättelser, sätt 

som båda ger situationsbunden information. Metoden omfattar fem steg; klargöra syftet med 

studien, definiera situationen, samla in data, analysera och tolka data samt rapportera 

resultaten (Andersson & Nilsson, 1966). 

Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, vilken kan ge ett rikt material att 

arbeta vidare med. Inledningsvis konstruerades en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1), 

inspirerad av Nilssons (1999) frågeformulär för beskrivning av kritiska händelser. 

Semistrukturerade intervjuer har valts för att få ett material som omfattar handledarnas egna 

upplevelser och beskrivningar av situationer de möter i sitt arbete. I en kvalitativ intervju 

söker man intervjupersonernas egna uppfattningar, därmed ställs frågorna inte i en bestämd 

ordning, utan anpassas efter den intervjuade och hans/hennes tankebanor (Trost, 2005). 

Intervjuerna genomfördes under december 2009. Efter att ha informerats om studiens syfte 

och omfattning, godkände lärlingsansvarig yrkeslärare studien. Informanter (handledare) 

plockades ut efter de kriterier som angavs för strategiskt urval av lärlingsansvarig yrkeslärare. 

Enhetscheferna inom berörda vård och omsorgsverksamheter informerades om studien via e-

post (bilaga 2). Vid senare telefonkontakt erhölls medgivande till studiens genomförande. 

Information om studiens syfte och genomförande samt förfrågan om deltagande (bilaga 3) 
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skickades till tio handledare, som senare kontaktades per telefon för besked om medverkan. 

Samtliga tillfrågade tackade ja. Utifrån varje handledares önskemål om mötesplats 

genomfördes intervjuerna på respektive handledares arbetsplats. Innan intervjuerna 

påbörjades gavs muntlig information om studien och skriftligt samtycke till deltagandet 

inhämtades (bilaga 4). Intervjuerna spelades in på band och pågick mellan 33-55 minuter, i 

genomsnitt 39 minuter.

Bearbetning och analys
Samtliga inspelade intervjuer skrevs ut ordagrant och varje intervju resulterade i mellan 7 och 

14 sidor text (12pt och ett radavstånd på 1,5). Materialet omfattar 94 sidor transkriberad text.

För att bli väl bekant med materialet genomlyssnades de bandade intervjuerna flertalet gånger 

och de utskrivna intervjuerna genomlästes på samma sätt. I materialet identifierades 272 

utsagor som berör handledarnas upplevelse av hinder och möjligheter vid lärlingshandledning. 

Enligt Andersson och Nilsson (1966) kan ett hundratal utsagor räcka, då studien har ett tydligt 

formulerat syfte.

Bearbetning av materialet har skett som en form av innehållsanalys (Andersson & Nilsson, 

1966, Trost, 2005). Innehållsanalys är enligt Polit och Beck (2006) en användbar metod för 

att tolka texter som t.ex. transkriberade intervjuer genomförda inom vårdsektorn. Analysens 

syfte var att summera, kategorisera och beskriva det insamlade materialet för att studiens 

resultat skall bli så överskådligt och användbart som möjligt. Detta har skett genom upprepad 

genomläsning och genomlyssning av insamlat material, då ord och meningar som motsvarar 

studiens syfte markerades och egna tankar/kommentarer noterades. De markerade utsagorna 

bildade meningsbärande enheter vilka klipptes ut och grupperades efter likheter, skillnader 

och ytterligheter. Dessa analyserades utifrån mening, mönster och sammanhang varigenom 

subkategorier, kategorier och huvudkategorier skapades (se Analystabell bilaga 5). Det 

analyserade materialet presenteras i arbetets resultatavsnitt som sammanställda 

beskrivningskategorier illustrerade med citat från intervjuerna.

Trovärdighet och giltighet
I kvalitativa studier handlar reliabilitet och validitet främst om en strävan efter att genomföra 

intervjuer eller annan datainsamling så att data blir tillförlitliga, trovärdiga, etc. (Trost, 2005). 

För att få trovärdighet i analysen har diskussioner tillsammans med en erfaren vårdlärare förts 
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kontinuerligt kring de kategorier och subkategorier som framträtt. Resultatets kategorier 

styrks även av citat från intervjuerna. Trovärdighet och giltighet i detta sammanhang handlar 

även om kommunicerbarhet och överförbarhet. Dvs hur väl hela forskningsprocessen 

beskrivits, om andra kan förstå hur studien genomförts och om andra kan känna igen sig och 

förstå, men inte i betydelsen att resultaten kan generaliseras (Kvale, 1997).

Etiska överväganden
Etiska överväganden har under hela forskningsprocessen beaktats utifrån de huvudkrav som 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (Vetenskapsrådet, 2002) ställer på 

forskning. Information om studiens syfte och genomförande har innan intervjuerna påbörjades 

getts såväl muntligt som skriftligt (via missivbrev, bilaga 2, 3). En information som talar om 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst informanten önskar, att insamlat 

material kommer att hanteras konfidentiellt, samt att studiens resultat kommer att redovisas i 

en c-uppsats i Utbildningsvetenskap. 
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Resultat
I intervjuerna framkom att handledarna såg såväl möjligheter som begränsningar i den 

pågående försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Två huvudkategorier med 

ett antal kategorier och subkategorier framträdde i analysen, dessa redovisas i tabell 1. Hur 

analysen genomförts redovisas närmre i arbetets metodavsnitt (se s.14).

I följande text presenteras analysens kategorier illustrerade med citat från intervjudeltagarna, 

siffran i parentes visar från vilken intervju citatet hämtats. Personerna som intervjuades 

benämns i texten som handledare, dessa kan ha yrkestitlar som undersköterska, vårdare, 

boendestödjare, m.fl. Studerande vid nationellt omvårdnadsprogram benämns som elever eller 

APU-elever medan studerande inom försöket med gymnasial lärlingsutbildning benämns 

lärlingar. Brukare avser personer i behov av vård och omsorg vilka beroende av verksamhet 

kan omtalas som vårdtagare, patienter, klienter, boende, etc.

Tabell 1 Översikt av analysresultat.
Huvudkategorier Kategorier Subkategorier
Omfattningens 
betydelse vid 
arbetsförlagd 
utbildning

Lärlingsutbildning

Lärlingshandledning

Utbildningens upplägg
Utbildningens omfattning 
Relation mellan teori och praktik
Verksamhet och brukare

Handledningsstrategier
Reflektion kring handledning
Handledarrollen 

Information och 
organisation kring 
lärlingsutbildning 

Samverkan mellan skola - 
arbetsliv

Lärmiljön

Lärlingshandledare

Information från 
utbildningsanordnare,
Samarbete mellan handledare och 
utbildningsanordnare 

Verksamhetens beredskap

Motivation och ansvar
Handledar kompetens
Handledarutbildning
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Omfattningens betydelse vid arbetsförlagd utbildning
Under denna huvudkategori beskrivs handledarnas uppfattning om betydelsen som 

lärlingsutbildningens upplägg, omfattning, relation mellan teori och praktik samt verksamhet 

och brukare har för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Vidare redogörs för omfattningens 

påverkan på lärlingshandledningen, dess handledningsstrategier, reflektionsmöjligheter och 

betydelse för handledarrollen.

Lärlingsutbildning 

Utbildningens upplägg
Det framkom att flertalet handledare såg lärlingsutbildningen som en efterlängtad 

utbildningsform. Ett alternativ för skoltrötta elever och andra som inte kan tillgodogöra sig 

teoretisk undervisning fullt ut. Handledarna beskrev att utbildningens syfte var att lärlingarna 

skulle lära sig yrket från grunden genom att delta i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. 

Några menade att lärlingens deltagande i arbetslivet även kunde väcka intresse och motivation 

till mer teoretiska studier.

”har de inte språket med sig riktigt, då kan det vara lättare att börja med verkligheten och 

sen läsa sig till det efterhand” (4) 

Vissa ansåg att den arbetsplatsförlagda utbildningen främst syftade till att väcka intresse för 

yrket. Medan andra uttryckte att målsättningen var att lärlingen skall bli anställningsbar och 

ges möjligheter att lära sig yrkets alla delar, allt som kan krävas av en framtida kollega. 

”lära upp dem till detta yrket, att de blir bra medarbetare…någon som man skulle vilja 

arbeta med” (2)

Lärlingsutbildningen ansågs även kunna få fler intresserade av att utbilda sig och att arbeta 

inom vård och omsorg. Detta sågs som positivt och nödvändigt för att kunna täcka framtida 

rekryteringsbehov. Handledarna menade att lärlingar har bättre förutsättningar att få jobb 

eftersom de under utbildningstiden haft möjligheter att ”visa vad de går för”. Något som även 

innebar att verksamheterna ges möjlighet att anställa personal med adekvata kvalifikationer. 

”hon är ju fortfarande timanställd…jag menar det är ju betyget att hon klarar jobbet” (9)
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Utbildningens omfattning 
Samtliga handledare var positiva till att den arbetsplatsförlagda delen omfattar drygt halva 

utbildningstiden. Detta beskrevs ge lärlingar bättre möjligheter att se och delta i flera olika 

delar av verksamheten och få en helhetsbild av yrket. Lärlingar har längre tid på sig att smälta 

alla intryck, fördjupa såväl kunskaper som förståelse för yrket eftersom de befinner sig på 

arbetsplatsen under en hel termin eller mer. Enligt handledarna innebar detta även att en mer 

realistisk bild av yrket och verksamhetsområdet kunde förmedlas.

”vi snackade om olika diagnoser…som bipolär, när vi träffade brukaren så mådde hon 

bra, var varken manisk eller depressiv, sen kunde lärlingen följa när hon gick in i sin 

depression, hur den blev djupare och djupare. Så det är större chans att se ett förlopp om 

man går en lång tid…elever ser de dem sjuka eller friska…kan få fyra veckor som är 

jättejobbiga eller fyra när det är lugnt, det ger ju ingen rättvis bild av jobbet ” (9)

Möjligheterna att följa lärlingens utveckling under en termin eller mer, beskrevs som positivt 

och givande. Några menade att de därmed hann se resultat av handledningen, kunde göra en 

mer rättvis bedömning och fått uppleva att lärlingen nått självständighet i yrkesutövningen. 

”svårt att bedöma på så kort tid…med lärling hinner man ser lite mer utveckling…vad de 

vågar och inte vågar göra själv” (1)

Handledarna hade skilda uppfattningar om i vilken omfattning lärlingen skulle vistas på 

arbetsplatsen. Vilka dagar och tider som gällde varierade allt ifrån två, tre dagar i veckan till 

heltid under en termin. Även hur lärlingarnas arbetsdagar fördelades varierade. Vissa menade 

att lärlingarnas arbetstider begränsades av den skolförlagda utbildningstiden  som var måndag 

och fredag. Andra hade inte upplevt detta som hindrande,de betonade istället vikten av att 

lärlingen följde handledarens schema och arbetade morgon-, kvälls- och helgturer för att få en 

autentisk bild av yrket. 

”lärlingar går in på helger och kvällar, även nätter för att få en större helhetssyn av 

arbetsplatsen…vissa grejor försiggår inte likadant på kvällar och helger…följer mitt 

schema helt och hållet…det speglar verkligheten bättre än att kanske komma mellan 8-4 

varje dag” (4) 

Relationen mellan teori och praktik 
Det framkom att handledarna såg den arbetsplatsförlagda utbildningen som mycket viktig. 

Några uttryckte att alla yrkesutbildningar borde omfatta mer praktik, vilket ger studerande 
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ökade möjligheter att pröva sig själv och tidigare inhämtade skolkunskaper i ”verkligheten”. 

Vissa ansåg att kärnan i den arbetsplatsförlagda utbildningen var att lärlingen skulle få 

möjlighet att fläta samman teori och praktik.

”att läsa sig till en sak, det kan uppfattas på ett vis men när man ser det med egna ögon 

kan du få en helt annan förståelse för det du gör” (4)

Andra var mer tveksamma kring relationen teori och praktik i lärlingsutbildningen. De var 

positiva till att drygt halva lärlingsutbildningen var förlagd till en arbetsplats inom vård och 

omsorg men osäkra på om, när och hur lärlingarna skulle få teoretiska omvårdnadskunskaper. 

Handledarna såg risker i att släppa ut lärlingar i verksamheterna utan några förkunskaper eller 

möjligheter att förankra sina upplevelser teoretiskt. Flera hade tagit för givet att lärlingarna 

studerade omvårdnadsämnen i skolan. Andra uttryckte en förhoppning om att lärlingarna 

senare i sin utbildning skulle erbjudas undervisning inom specifika och som de ansåg 

nödvändiga kunskapsområden.  

”var får de den teoretiska biten? På det lilla de går i skolan...okej att man kan det 

praktiska men man måste ändå lära sig varför, veta hur kroppen fungerar för att se olika 

signaler” (5)

Några handledare menade att lärlingsutbildningen riskerar att bli en mycket smal utbildning. 

Då innehållet till stor del är beroende av vilken/vilka arbetsplatser och handledare som 

lärlingen möter under sin utbildning eftersom vård och omsorgsområdet är brett och omfattar 

många skilda verksamheter.

”det finns så många spridda områden, jag tror det kan fungera om lärlingen i sitt framtida 

yrkesliv hamnar på ett likadant ställe som lärlingsplatsen. Men avviker det för mycket från 

den så tror jag att man fattas stora bitar, är jag rädd för” (4)

Verksamhet och brukare
Det framkom att verksamheterna kan vara mycket olika, men alla har som mål att ge brukare/

patienter det bästa möjliga utifrån behov och med respekt för den enskildes integritet. Det 

centrala i vård och omsorgsarbetet är att finna olika lösningar för detta oavsett om det sker på 

en vårdavdelning, ett äldreboende, i en gruppbostad eller i den enskildes hem. Detta är viktigt 

men svårt att förmedla. Handledarna menade att lärlingar har större möjligheter för detta 

eftersom de har längre tid på sig att komma in i jobbet, knyta kontakter med personal och 

brukare, se och förstå hur och varför arbetet utförs på det sätt som det görs.
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”få insikt i vårt arbete, hur vården ser ut just här…vi är ju hemma i deras hem, ibland med 

fru eller man…integriteten, att vi inte kan gå in och ta över, det finns en gräns som kan 

vara rätt så svår att se ibland” (6)

Handledarna menade att de flesta brukarna var positiva till att möta lärlingar i verksamheten. 

Mötet med vårdpersonalen är för många brukare den enda sociala kontakt de har, varför 

lärlingarna ofta sågs som en resurs, ytterligare en person att prata med och få hjälp av.

”människor är rätt ensamma att få in en människa till i sitt liv, det tycker de är roligt” (9)

Även om handledarna upplevt att lärlingarna mognat påtagligt genom arbetet så hade yngre 

lärlingar ofta problem med att bli respekterade och sedda som personal/vuxna av brukarna. De 

flesta lärlingarna var unga (16 år), de gick första året på gymnasiet, vilket handledarna 

menade haft både för- och nackdelar. Ungdomarna kan tillföra nya tankar och idéer, några 

beskrev att ett ungt perspektiv var särskilt välkommet i verksamheter med unga brukare. 

”vi hade två yngre brukare med problem…vill inte säga att vi lyckades jättebra men det 

märktes att de fick en tjej i sin ålder att snacka med, de var jättepositiva till det också” (9) 

Det finns även brukare som har svårt att acceptera ”ny” personal, och att som ”ny” bemöta 

och hantera detta innebär ofta svårigheter. Eftersom lärlingar befinner sig i verksamheten 

under en längre tid ansåg handledarna att deras förutsättningar att möta även dessa brukare 

var bättre.

”innan hon liksom vågade, hon kände väl…var rädd att säga något som är fel, det är ju 

ändå människor med psykiska problem man träffar, sen märker de ju att det inte är någon 

större skillnad, även om de är sjuka så är det ju människor som människor” (9)

Lärlingshandledning 

Handledningsstrategier 
Handledarna menade att lärlingarna hade bättre möjligheter än vanliga elever att fördjupa sig i 

arbetet eftersom de befinner sig i verksamheten en längre period. De kan få större kännedom 

om vad yrket innebär genom dagliga möten med brukare och aktiviteter i verksamheten. 

”lärlingen har med tid på sig, vi gick ju mer in på detaljer, både med vårdtagarna och 

överhuvudtaget vårt system…för att se så mycket som möjligt fick hon gå med 

sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten för att se hur de jobbar…ju mer man 

får se desto mer lär de sig” (6) 
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Handledarna ansåg att det var viktigt att lärlingen skulle känna sig trygg med handledaren och 

i arbetet. De försökte förbereda lärlingen på vad de kan komma att möta i arbetet och vad som 

förväntades av lärlingen i olika situationer. Detta sågs som en svår uppgift eftersom arbetet 

med människor ofta präglas av unika möten och oförutsägbara situationer.

”man får ju förbereda så mycket det går men när det väl händer måste man handla…de 

kan få en chock, de är inte vana vid det som vi möter, de har kanske aldrig mött en person 

som har ramlat och blöder eller brutit något ben…därför vill man förbereda dem så de 

inte säger, nej jag vill inte jobba med detta” (10)

Många beskrev att det var svårt att sätta ord på vad de gör, hur de ”lär ut” yrket till elever och 

lärlingar. Handledningen beskrevs ske genom att handledaren visar och förklarar för lärlingen 

som uppmuntras att fråga och så småningom även själv prova på olika moment. Efterhand 

överlåter handledaren alltmer till lärlingen som då förväntas delta mer aktivt och självständigt. 

Några betonade vikten av uppmuntran och bekräftelse, att lärlingen ges förtroende genom att 

handledarna lämnar över uppgifter och ansvar. Något som handledarna även beskrev stärkte 

lärlingens utveckling och självtillit. 

”i situationer när någon brukare är arg, ledsen eller frustrerad över att inte bli förstådd…

då går man in och stöttar lärlingen, så hon kan se hur vi gör i olika situationer, förklarar, 

men det är svårt sätta ord på det…sen har hon själv kunnat försöka, prata och fått rätsida 

på vad det är de vill och vad de menar” (1)

Vissa beskrev att de delade med sig av sina erfarenheter genom berättade, vilket hjälpte dem 

att sätta ord på vad de gör och utveckla vad yrkesutövningen omfattar.  Vissa menade att 

berättelser också kan förbättra lärlingens möjligheter att förstå yrkets bredd och komplexitet.

”andra kollegor som jobbat med personer med autistiska diagnoser berättar hur det kan 

fungera och hur olika det kan vara…detta säger ju inte allt, det finns så mycket, mycket 

mer…man ser hennes stora ögon när någon berättar…det är roligt och det är en viktig 

uppgift att lära ut och göra det så bra som möjligt” (7)

Handledarna beskrev att det varit mindre stressigt att handleda lärlingar, då dess befinner sig i 

verksamheten under en längre tid. Handledarna hade inte behövt pressa lärlingen att delta och 

utföra arbetsuppgifter utan hade kunnat invänta såväl mognad som ”rätt” tillfälle. Något som 

är viktigt inom vård och omsorg där arbetet ofta berör personalen känslomässigt och att 

hantera dessa ofta existentiella frågor kräver både mognad och god självkännedom.
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”han valde själv att vara med och ta hand om den avlidne…känner du att du kan, sen får 

man ta det lugnt och se, jag skulle aldrig få för mig att pressa någon” (5)

Några beskrev att de genom kontinuerlig respons stöttade lärlingens utveckling, via förklaring 

och korrigering i direkt anslutning till yrkesutövandet. Det framkom även att lärlingarna fick 

feedback i det direkta vårdarbetet, via brukarnas reaktioner på bemötande och handlingar. 

Detta menade handledarna var viktigt att ta tillvara och använda i uppföljningssamtal med 

lärlingen för att förtydliga vad som varit bra och vad som behöver förändras. 

”pausar ibland och ser var på skalan lärlingen befinner sig, åt vilket håll det drar. Här får 

jag puffa, där måste du bjuda till lite mer och här har du gjort ett jättebra jobb…det gäller 

att under hela lärlingstiden vägleda dem, tala om var de befinner sig” (4)

Reflektionsmöjligheter
Handledarna tog upp betydelsen av att de i vårdarbetet måste kunna motivera sina handlingar 

vilket de menade är viktigt att förmedla till lärlingarna. Några handledare menade att APU-

elever ställer andra frågor än lärlingar och ifrågasatte det som sker på arbetsplatsen utifrån 

sina tidigare inhämtade kunskaper. Dessa handledare såg en fara i att lärlingar kanske mer 

okritiskt köper handledarens och den aktuella verksamhets sätt att fungera eftersom de saknar 

teoretiska grundkunskaper att utgå ifrån eller att jämföra med. 

”APU-elever har ju ändå lite mer när de läst och då kommer frågorna på ett annat sätt. 

Här är det mer, varför gjorde du så. Där kommer det, jag vet att jag läste det och det, hur 

gör du då. Det är annorlunda. Det är mycket varför-frågor och det tycker jag är positivt. 

Du ska ju inte bara köpa det som handledaren gör utan du måste fråga, varför gör du på 

det viset” (5) 

Även om flera var kritiska till lärlingarnas bristande förkunskaper så framkom det samtidigt 

att de trodde på lärlingsutbildning och den typ av lärande som sker genom deltagande i praxis.

”jag tror man lär sig mer som lärling, man är ute mer i arbetslivet och man får se så 

mycket mer…jag har lärt mig mycket i skolan, de medicinska bitarna, att sticka och sätta 

kateter…men mitt sätt och mitt bemötande, mitt sociala det har jag lärt mig här genom att 

arbeta och se hur andra arbetar” (6) 

Det framkom att lärlingar har mer tid på sig att ta in och smälta det som sker på arbetsplatsen, 

och tid till reflektion kring dessa erfarenheter. Flera handledare beskrev att reflektion 
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tillsammans med lärlingen innebar en ömsesidig utveckling som kan uppmärksamma 

hemmablindhet och förbättra verksamheten.

”hon skulle vara här så länge, gör vi inte det idag så kan vi göra det i morgon…hon kunde 

dra på det, sen kunde man fråga några dagar senare, ja idag ska vi göra det och då – ja 

då gör vi det, precis som om hon hade tänkt efter vad det innebar om vi nu skulle göra det 

så. Man har lite mer tid för eftertanke när man går lärlingsprogrammet” (2)

Även om handledarna såg behovet av att reflektera över det arbete som de och lärlingen utför 

så fanns inte alltid den tid och ro som krävs för att göra detta. Det var svårt att planera in 

stunder eftersom brukarnas behov och intressen prioriteras. Verksamheten skall fungera 

samtidigt som det pågår en utbildning i vilken lärlingens behov måste uppmärksammas och 

tillgodoses. Vissa beskrev att de försöker ta sig tid och hitta stunder för samtal när det behövs. 

Andra menade att de försöker få lärlingen att reflektera under själva utövandet, genom att 

handledaren tänker högt och ställer varför-frågor till lärlingen i arbetssituationen.

”samtidigt som vi jobbar berättar jag varför jag gör olika saker, men inte över huvudet på 

brukarna, jag frågar varför gjorde jag så eller så, det är bra att tänka efter” (7)

Det finns händelser i vårdarbetet som är påfrestande för alla berörda, då samtal och reflektion 

tillsammans med kollegor är en nödvändighet för att klara av jobbet med bibehållen 

professionalitet. Handledarna beskrev att lärlingar mer än andra elever uppfattas som kollegor 

vilket ger dem tillträde till verksamhetens olika möten och erfarenheter av samarbete med 

andra yrkeskategorier. 

”vi hade en man som befann sig i livets slutskede…i samarbete med en palliativ enhet tog 

vi hand om honom…jag var där med henne dagen innan han gick bort. Vi pratade mycket 

om det sen efteråt, hon hade liksom aldrig varit med om det, och det är tufft, vi hade gått 

där rätt mycket, hon kom ju honom också in på livet, fick se och hjälpa till. Just det här att 

sätta sig ner och prata tycker jag känns jätteskönt för mig och för att hon också ska förstå, 

det är bra och viktigt…sen har vi stöttning av sjuksköterskan i den här lilla gruppen” (6)

Handledarrollen
Det rådde delade meningar om huruvida lärlingshandledning och handledarroll skilde sig från 

handledning av elever från nationella omvårdnadsprogrammet. Vissa menade att enda 

skillnaden var att lärlingar var på arbetsplatsen längre tid. Andra ansåg att lärlingshandledning 

23



innebar mer ansvar för lärlingens möjligheter att lära och utveckla yrkeskompetens under den 

arbetsplatsförlagda utbildningen. 

”skillnaden mellan elev och lärling är ganska stor…ja, tidsperspektivet…men att de inte 

läser, inte har den teoretiska biten…som handledare känner jag att man måste ge 

ytterligare lite mer för att de ska kunna komma ut sen och få jobb” (5) 

Flera handledare upplevde att deras roll som förebild blev extra tydlig genom den långvariga 

och nära relation som lärlingshandledning omfattar. Lärlingar hinner få erfarenheter från 

många skilda situationer i vilka handledaren personifierar såväl yrkeskunnande som 

yrkesidentitet och -kultur. Detta ”tvingade” dem att uppmärksamma sitt eget arbets- och 

förhållningssätt, vilket flera ansåg var positivt och motiverade till att utföra arbetet så 

professionellt som möjligt. Vissa såg sig i handledarrollen som ambassadörer för yrket. De 

betonade vikten av att ge lärlingarna en positiv och realistisk bild av vad det innebär att jobba 

inom vård och omsorg.

”det är roligt, man får tänka tillbaka så att man lär ut rätt och inte faller tillbaka i gamla 

rutiner utan gör det som det ska göras från grunden” (10)

Andra upplevde rollen som lärlingshandledare påfrestande, dels ansvaret för lärlingens 

lärande och säkerhet men även att själv ständigt vara observerad sågs som prövande.  

”ha en människa vid sidan om sig i ett halvt år…det kräver så otroligt mycket av en, om 

man vill vara bra eller vill att de ska lära sig…jag måste ju vara på alerten hela tiden…

kolla att det blir gjort på ett rätt sätt, att de inte skadar mig, sig eller brukaren. Jag kan 

inte slappna av, åtminstone inte i början” (8)

Det framkom att bedömning av lärlingar ansågs mer krävande och innebar ett större ansvar än 

bedömning av APU-elever. Bedömningen beskrevs omfatta ett komplext kunskapsområde 

vari handledarna skulle ta ställning till lärlingens lämplighet och kvalificering till yrket, dvs 

anställningsbarhet. Flera handledare uttryckte en osäkerhet kring vilken betydelse deras roll 

och bedömningar hade för lärlingens slutgiltiga betyg.

”det är ganska mycket…omvårdnadsbiten, medicinbiten, uppträdande, etik, hur de är 

socialt…massor av områden…jag skrev omdöme på allt det här, sen är det lärare som 

sätter betyg, jag hoppas de lyssnar rätt bra på oss, det hoppas jag ju verkligen” (5)

Handledarna beskrev även att deras roll som handledare förändrades allt eftersom lärlingen 

utvecklade större självständighet. Några menade att förhållandet mellan handledare och 

lärling i slutet av lärlingsperioden närmast varit kollegialt.
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”mot slutet så jobbade han, jag ska inte säga helt själv, men under ansvar med 

omvårdnadsbiten…det gick så bra…jobbade hela sommaren också, nu blev han ju 

kollega” (5)  

Vidare framkom att handledarnas kollegor oftast inte såg någon skillnad på elever och 

lärlingar, de saknade också kännedom om lärlingsutbildningen. Några handledare beskrev att 

detta innebar att de även fått en ny roll i arbetslaget, de blev ”handledare” till sina kollegor 

och en länk mellan skolan och arbetsplatsen.  

”handledare, ja för henne men det var ju också för personalgruppen, det här att informera 

och berätta…jag gick ju den stora handledarutbildningen och hade fått information om 

vad det innebär att ha en lärling jämfört med en praktikant…de förstod inte riktigt vad jag 

menade när jag tyckte att vi skulle hålla tillbaka lite så att hon skulle ta initiativ själv” (2) 

Information och organisation kring lärlingsutbildning

Information och organisation kring lärlingsutbildningen beskrevs handla om samverkan 

mellan skola och arbetsliv. Handledarna lyfte betydelsen av ett fungerande informationsflöde 

och samarbete mellan handledare och utbildningsanordnare. Vidare framkom att det 

väsentligaste i lärmiljön handlade om verksamhetens beredskap att ta emot lärlingar. En 

beredskap som även gällde lärlingshandledaren, dvs vilken motivation, kompetens och 

utbildning som handledaren har.  

Samverkan mellan skola - arbetsliv 

Information från utbildningsanordnaren
Informationen som getts kring lärlingsutbildningen var mycket knapphändig. Flera angav att 

de endast fått muntlig information av sin chef i samband med att de tillfrågats om 

handledaruppdraget. Handledarna saknade skriftliga riktlinjer kring vad som förväntades av 

dem som handledare och av den arbetsplatsförlagda utbildningen i helhet.

”informationen om att jag skulle ha lärling fick jag av min chef…var ju som en vanlig 

elev, skulle lära sig samma ju men för längre tid…det är ju som lärling var för, förmodar 

jag. Lite som lärlingar på varvet och när man kunde det så blev man anställd. Det är väl 

samma med detta?” (8)
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Flera ansåg att lärlingens ”mapp” gett en del information kring utbildningens mål, 

bedömningskriterier, arbetsmoment, mm. För vissa hade ”mappen” varit ett stöd i form av ett 

redskap som hjälpt dem att följa och stödja lärlingens utveckling. Andra beskrev att 

handledaruppdraget troligen hade underlättats om de haft tillgång till ”mappen” från start. 

”vad det riktigt gick ut på, den informationen hade jag ju inte…sen tog det lite tid innan 

jag fick ut den här mappen …bedömningsunderlag, allt de skulle göra, det dröjde 

månader…är ju jätteviktigt att man som handledare får ta del av detta” (5)

Flera handledare menade att innehållet i ”mappen” stämde dåligt med hur just deras 

yrkesverksamhet såg ut. Några beskrev att yrkesläraren varit lyhörd för deras synpunkter och 

de uppskattade att de haft möjlighet att påverka ”mappen”. Andra handledare uttryckte att de 

ständiga förändringarna av ”mappen” varit påfrestande, förvirrande och tidsödande.  

”läraren hade material med sig från skolan…detta var ju de första lärlingarna så det var 

ju inte fullständigt och hon såg hela tiden saker som skulle förändras…hon antecknade 

och tog med sig våra synpunkter också” (2)

Det framkom att många upplevt ”mappen” som svårtolkad och allt för omfattande. Flera 

handledare uttryckte önskemål om en enklare variant, framförallt formulerad på ett mer 

konkret och enkelt språk.

”den här mappen var omfattande och jag förstod inte…en sån text som man, ja förstod 

inte…några frågeställningar som jag inte riktigt förstod…både lärlingen och jag skulle ju 

svara, han förstod ju inte alls, jag förstod knappt”(5)

Samarbete mellan handledare och utbildningsanordnare 
Enligt handledarna bestod samarbetet mellan verksamheten och skolan främst av den kontakt 

handledarna hade med den ansvariga yrkesläraren. Några handledare uttryckte att de haft god 

och tät kontakt med yrkesläraren. De var positiva till de så kallade trepartssamtalen vid 

lärarens besök och ansåg att diskussionerna varit givande för samtliga deltagare.

”ibland tyckte jag en sak, lärlingen en sak och läraren ytterligare en, så blev det något 

annat av det…inget var fel egentligen, det var stora diskussioner som ledde till 

fördjupning av frågan eller en helt ny fråga eller vinkling på frågan, ja det var himla 

roligt” (2)
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Andra ansåg att de behövt en tätare kontakt med läraren, gärna varje månad. De efterlyste 

bättre möjligheter att tillsammans med lärare och lärling diskutera den arbetsplatsförlagda 

utbildningen och vad som förväntades av de olika aktörerna. Några menade att kontakten med 

läraren var inte så viktig om lärlingen ”fungerade”, läraren kontaktades endast vid problem. 

”det funkade bra, hon var rätt duktig…inga problem, så jag behövde inte så jättemycket 

kontakt med skolan, tre gånger var läraren här på dessa två terminerna…en gång per 

månad hade varit bra, men så blev det inte” (5)

Vissa hade ännu inte träffat läraren, de såg lärlingen som en länk mellan verksamheten och 

skolan/läraren. 

”hon har varit på väg hit två gånger men så har det kommit något akut emellan…jag vet 

att lärlingen träffar henne någon gång i skolan” (7)

De som nyligen genomgått handledarutbildning beskrev att de därigenom fått bättre inblick i 

lärlingsutbildningen. De hade haft möjlighet att påverka och uppmärksamma yrkesläraren på 

områden som de upplevt saknades i lärlingsutbildningen som t.ex. specifik omvårdnad och 

lagstiftning inom området.

”skolan menar att det är ett samarbete här emellan våra åsikter och tankar och deras, för 

att kunna bygga upp en vettig utbildning…genom handledarutbildningen kan jag 

påverka…vi handledare hade önskemål om vad lärlingarna måste kunna när de kommer 

ut” (5)

Många var positiva till att skolan anordnat handledarträffar, genom vilka de fått veta mer om 

skolan, lärlingsutbildningen och kunnat utbyta erfarenheter med andra handledare. 

”jättestor nytta av att träffa de andra handledarna och byta lite tankar och åsikter…man 

tycker och tänker ganska lika men det är ju olika verksamheter…skillnad på vad man kan 

erbjuda lärlingarna” (5)

Det framkom att flera handledare inte haft möjlighet att delta vi dessa träffar, det fanns också 

de som inte hört talas om handledarträffar. Problem att närvara menade handledarna delvis 

berodde på det fysiska avståndet till skolan, men avgörande var att verksamheterna drabbades 

då arbetsgivaren inte beviljade ledighet eller satte in ersättare vid handledarträffar.

”jag hade gärna velat träffa de andra handledarna…men det tar tid från verksamheten…

jag måste vara borta ett par timmar eftersom jag ska åka till XX (en annan kommun) 

arbetsgivaren ersätter inte den tiden” (7)
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Handledarna menade att samarbetet mellan skola och verksamheter varit svagt vad gäller 

anskaffning av lärlingsplatser och placering av lärlingar. Några beskrev att starten varit 

problematisk, med oklarheter kring vem som skulle komma och när. Liknande problem 

beskrevs i samband med att lärlingar inför ny termin skulle byta arbetsplats. Handledarna 

menade att detta ökade risken för att lärlingen hoppade av utbildningen.  

”först fick jag ett namn, sen ett annat och sen strul när hon inte kom när hon skulle 

komma…jag kontaktade läraren men det är nog minst två tre veckor sen…och jag har inte 

hört något, det är ju onödigt att ta upp en plats det finns ju andra som…” (2)

Lärmiljön

Verksamhetens beredskap
Det framkom att verksamheterna inte är organiserade så att det finns avsatt tid för att handleda 

elever och lärlingar. Ingen av de intervjuade handledarna angav att de tilldelats extra tid för 

lärlingshandledningen. Uppdraget hade ofta förmedlats av verksamhetschefen, men 

handledarna upplevde att det var svårt att få gehör för att lärlingshandledning och kontakt 

med skolan tog tid. 

”tid det får man själv skapa sig…önskade man hade några timmar extra för att ägna åt 

henne, den här mappen som blev ett omfattande arbete och att komma till skolan” (2)

Handledarnas upplevelse av tidsbrist för handledaruppdraget beskrevs variera dels utifrån den 

aktuella arbetsbelastningen men även beroende på kollegornas vilja att organisera om arbetet. 

”det tar en del tid från verksamheten och då är det ju i absolut samförstånd med alla 

kollegorna, de måste vara införstådda med att det måste få lov att ta viss tid ifrån 

verksamheten” (4)

Vidare framkom att alla i verksamheten bör vara informerade om och beredda att ställa upp 

och ta emot en lärling. Vilket sågs som en förutsättning för att skapa ett öppet och tillåtande 

klimat vari lärlingen kan känna sig välkommen och trygg med att både lyckas och misslyckas.

” mån om att det ska bli bra, de ska känna sig hemma här, tycka att det är roligt…hon 

kommer att vara här så mycket” (7)

Handledarna menade att lärlingar som befinner sig på arbetsplatsen under en längre tid har 

goda möjligheter att socialiseras in i yrket, yrkeskulturen och gemenskapen. Några betonade 

vikten av att vara tydlig med vad som gäller på arbetsplatsen och förmedla såväl uttalade som 
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outtalade regler. Men även att lärlingarnas deltagande i arbetet sker på ett sådant sätt att de 

verkligen upplever sig delaktiga.

”jättebra att de är här under så lång tid, för är du på ett ställe under fyra veckor är det 

knappt att hela personalgruppen hinner träffa dig…under en längre period så hinner du 

skolas in i ett arbetslag…får möjlighet att ta ett vikariat eftersom vi har bra erfarenheter 

och sett dig i arbete” (4) 

Handledarna ansåg att lärlingen måste ges möjlighet att delta i allt som yrkesutövningen 

omfattar för att kunna bilda sig en uppfattning om yrket som helhet. Det framkom att 

lärlingens möjligheter även var beroende av vad arbetsgivare och ledning tillät. 

” jag har ju fått ta med min lärling när jag gått utbildning, larmutbildning och palliativ…

att sätta i halsen, såna föreläsningar, han har fått liftkörkort…det är klart att de ska följa 

med” (5)

Regler och lagstiftning i verksamheterna beskrevs också begränsa yngre lärlingars möjligheter 

att prova på och utföra vissa uppgifter. 

”han var ju bara 16 år så han kunde inte få någon medicindelegering, det får vänta tills 

man är 18, det kan jag se som ett hinder” (8)

Lärlingshandledare

Motivation och ansvar
Det framkom att handledarna uppskattade sitt uppdrag, att få lära ut sitt yrkeskunnande och 

förmedla intresse för yrket beskrevs både intressant och givande. De flesta angav att chefen 

frågat om de ville ställa upp som lärlingshandledare, ett förtroende som upplevdes positivt 

och sågs som en bekräftelse av yrkesskicklighet. 

”chefen frågade…och jag tycker det är jätteroligt att lära folk…att ha någon vid sidan om 

och förklara och berätta för, att de får se…det kanske är min framtida kollega” (6)

Några beskrev att det var ”deras tur” att ta på sig ett handledaransvar, det fanns också någon 

som hört talas om lärlingsutbildningen och själv tagit kontakt med yrkesläraren för att få 

möjlighet att handleda en lärling. Handledaruppdraget sågs av flera som en utmaning som 

samtidigt innebar möjligheter till utveckling och eget lärande.
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”när man har någon som går med hela tiden måste man hela tiden tänka på vad man 

säger och vad man gör och hur man gör, det är väldigt utvecklande för en själv…att man 

inte stagnerar och gör saker på ren rutin utan man får verkligen tänka till” (2)

Handledarnas motivation att handleda beskrevs även hänga samman med vem den fysiska 

lärlingen är. Flera betonade vikten av att lärlingen visar intresse för yrket, är villig att lära och 

ta ansvar i yrkesutövandet.

”det mesta fungerar jättebra om eleven är intresserad. Det beror på om lärlingen är 

intresserad av att bli lärd, för det finns ju de som inte vill detta…då tappar jag intresset, 

då vill jag inte ens lära dem” (8)

Det framkom att även om det var en i arbetslaget som tilldelats handledaruppdraget så 

fördelades detta ofta så att lärlingen blev handledd av kollegorna också. Handledarna ansåg 

att lärlingarna genom att se hur andra arbetar kan bredda sin kompetens. De kan utveckla 

samarbetsförmåga, förståelse för teamwork och betydelsen av att ingå i ett arbetslag. Detta 

kan även väcka frågor kring olika arbets- och förhållningssätt, vilket är positivt för utveckling 

av lärlingens personliga yrkeskunskap. Vissa beskrev att de genom att vara flera handledare 

även kunde stödja varandra vid t.ex. bedömning som sågs som en svår och ansvarsfull uppgift 

i handledningsuppdraget.  

”bra hon får se hur andra arbetar, hur de gör, så det inte blir uppbundet på en,  inte 

säkert att jag är den rätta, det vill jag gärna tro men det är ju inte alltid rätt det jag gör” 

(2) 

Handledarkompetens 
Det framkom att handledarna upplever att deras kompetens är viktig. Deras förmåga att 

handleda lärlingen i verksamheten och förmedla yrkeskunnandet har stor betydelse för den 

arbetsplatsförlagda utbildningens kvalitet. 

”att det inte går fel…det är jätteviktigt, jag vet inte hur jag ska säga, det låter ju hemskt 

men att de får rätt handledare…jag som handledare kan ju gå här och bara gå, de kommer 

ju inte på spåret då…ännu vikigare med lärling…lärlingen har ändå samma människa i 

9 månader, funkar inte det tror jag att man lätt kan tappa dem” (5)

Handledarna såg sig själva som kompetenta och väl kvalificerade för sitt yrke men upplevde 

att detta inte räckte till, flera beskrev ett behov av ökad pedagogisk kompetens. 

”man förstår inte alltid hur de vill att man ska vara…vi är ju inte lärare utan vi är 

vårdpersonal, tekniken att lära ut är ju inte lika stor” (1)
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Förmåga att avläsa och bedöma på vilken nivå lärlingen befinner sig kunskaps-, erfarenhets- 

och mognadsmässigt beskrevs som en viktig del i handledarkompetensen. Det framkom att 

bedömning skedde hela tiden och låg till grund för handledarnas anpassning av uppgifter och 

ansvar till lärlingen. Dvs lärlingen möttes utifrån sina behov. 

”det känner du liksom, det ser du ju, återkoppling …du ser det ju praktiskt men du känner 

ju även när frågorna kommer och hur de reagerar. Han kunde ju komma och säga, det 

verkar konstigt där inne, vad kan det vara, vad gör jag nu. Han tog ansvar, det märkte 

man ju annars hade man aldrig vågat släppa efter. Det ser man ju speciellt när man har 

dem så länge” (5)

Vilken kompetens som krävs för att handleda lärlingar ansågs otydligt. Handledarna beskrev 

att varken skolan eller arbetsgivaren uttalat krav på särskild kompetens, utbildning eller att 

lärlingar skulle hanteras annorlunda än APU-elever. De hade tagit för givet att lärlingarna 

läste karaktärsämnen i skolan och skulle koppla dessa kunskaper till upplevelser på 

arbetsplatsen i likhet med andra elever. Flera handledare beskrev att de fann det svårt att 

förklara handlingar, reaktioner, diagnoser och behandlingar eftersom lärlingen saknade 

grundläggande teoretiska kunskaper i omvårdnadsämnena. De menade att lärlingshandledning 

kräver mer av dem, en annan kompetens.

”att lärlingen fattas teoretiska bitar…jag känner ju många gånger när jag ska förklara en 

sak, så kommer jag en bit på vägen, då tänker jag nu måste jag backa lite här och gräva 

lite djupare, för den här biten jag varit på väg att förklara, det vet hon ju ingenting om. Så 

en liten grej kan bli en jättegrej för att hon inte har underbyggnaden” (4)

Några handledare beskrev att de själva tagit initiativ till mer teoretisk undervisning då de 

upptäckt att lärlingarna inte läser omvårdnadsämnen i skolan. Dessa handledare uttryckte 

även oro för att lärlingar inte skulle ha möjlighet att nå erforderlig yrkeskompetens.

”han fick låna min medicinbok och han letade på nätet…nu kunde han visa att han kunde 

skilja på olika sorters medicin…vad en tablett är och en supp, om de ska tas oralt eller…

som lärling kan han ju se vad jag gör, men du ska ändå veta varför, i min värld…jag kan 

ju göra någonting som är fel, det gäller ju att de vet varför de gör saker och ting…tar en 

temp, varför gör du det…det är viktigt för att de ska få helheten” (5)

Andra utgick ifrån egna erfarenheter av lärande och såg lärlingarnas möjligheter att lära 

genom att ”arbeta”. De hade inte funderat speciellt över vad lärlingarna läser i skolan och gav 

inte uttryck för att det saknades teoretiska grundkunskaper såsom flertalet handledare uttalat. 

31



”jag vet ju själv hur mycket jag lärt mig genom att vara ute…hon var ju på skolan 2 

dagar, men vad de läste vet jag inte…jag tänkte inte på att fråga heller” (6)

Handledarutbildning
Flertalet handledare har genomgått handledarutbildning, allt ifrån äldre ofta interna och korta 

kurser till gymnasieskolans nationella handledarkurs. Vissa handledare upplevde att deras 

utbildning var inaktuell och inte motsvarade den utbildning som erbjuds idag. Flera ansåg 

också att lärlingsutbildningen ställde andra krav på dem som handledare, vilket hade blivit 

tydligt då de senare gick handledarutbildning. De som nyligen genomfört handledarutbildning 

ansåg att denna kvalificerade dem för handledaruppdraget, men borde ha genomförts tidigare.

”tanken är väl att man ska ha gått den här innan man har lärling, nu kom den ju efter…

jag har fått mycket svar på såna funderingar som jag hade då, nu känns det bra…det här 

med lärling har ju inte funnits innan…inte ett riktigt färdigt koncept och det förstod jag 

när jag gick den här handledarutbildningen” (5)

Inställningen till handledarutbildning varierade bland de intervjuade handledarna allt ifrån de 

som efterlyste en kontinuerligt återkommande utbildning till dem som inte såg något behov av 

utbildning. Här framkom även att handledarutbildning varken leder till andra arbetsuppgifter, 

genererar högre lön eller uppfattas vara ett krav för att kunna åta sig handledaruppdrag. 

”jag har funderat lite på det, jag får väl ta tag i det…men det är inget krav från skolan att 

man ska ha handledarutbildning, inte vad jag har hört i alla fall…tror inte det hade gjort 

mig som handledare annorlunda, om jag vetat mer…hade nog inte förändrat något” (6)
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Diskussion

Metoddiskussion
Studiens syfte var att beskriva den handledande vård- och omsorgspersonalens upplevelser av 

lärlingsutbildningens arbetsplatsförlagda del. Utifrån detta syfte sågs en kvalitativ ansats 

inspirerad av CIT med intervju som datainsamlingsmetod tillämplig. Med avsikt att få så stor 

bredd som möjligt på informanternas uppfattningar gjordes strategiskt urval. I urvalet är det 

övervägande kvinnor vilket är ett medvetet val som kan antas spegla verkligheten inom vård- 

och omsorgsyrken där kvinnor är fler till antalet än män.

Enligt CIT (Flanagan, 1954) kan datainsamling ske via intervju, gruppintervju, frågeformulär 

eller observation. Observation uteslöts eftersom denna metod kan påverka situationerna och 

dess deltagare (handledare, brukare/patienter, lärlingar) på flera sätt. Eftersom handledarna 

arbetar orgelbundna tider och deras arbetsplatser är geografiskt spridda över tre kommuner 

uteslöts även gruppintervjuer, det antogs bli svårt att finna en gemensam tidpunkt för intervju. 

Intervjuer valdes för att såsom Kvale (1997) uttryckt det fånga olika personers uppfattningar 

och få en djupare och mångsidigare bild av det som studeras. Intervjuer möjliggör fördjupning 

genom följdfrågor vilket inte varit möjligt om frågeformulär valts som metod. 

En semistrukturerad intervjuguide användes för att fokusera men även begränsa intervjuernas 

innehåll. Intervjuerna skedde mer i form av ett samtal där intervjuguiden fungerade som ett 

stöd för intervjuaren och gav handledarna stort utrymme att dela med sig av sina erfarenheter. 

Vid genomlyssning och transkribering upptäcktes att handledarnas uttalanden kunde ha följts 

upp bättre, en större följsamhet hade troligen såsom Trost (2005) hävdat fördjupat och 

förtydligat intervjusvaren. Detta förtydligar att jag som intervjuare utöver att vara en tränad 

frågeställare också måste vara en god lyssnare för att kunna ställa de rätta följdfrågorna (Polit 

& Beck, 2006). Det är möjligt att en van intervjuare kunnat samla in mer detaljerad data.

Datainsamling kräver god kännedom om det som studeras, för den bästa förinformationen 

föreslår Flanagan (1954) att intervjuaren själv befinner sig i det arbete som studeras. Jag har 

både gedigen erfarenhet av vård- och omsorgsarbete med handledning av omvårdnadselever 

och är nu yrkesverksam som vårdlärare. En förförståelse som jag menar kan jämföras med 

den förinformation (Flanagan, 1954) som krävs för att föra ett relevant samtal med den 

intervjuade. Ett gott samspel mellan intervjuare och informant har eftersträvats och 

33



intervjuerna har övervägande präglats av en avslappnad atmosfär. Den egna förförståelsen kan 

ha påverkat intervjuerna, såväl intervjuaren som handledarna kan i sina frågor och svar ha 

förbisett faktorer som tagits för givna (Polit & Beck, 2006). Stor vikt har lagts vid att under 

hela studien vara medveten om förförståelsens betydelse för att undvika att egna erfarenheter 

alltför starkt färgar innehållet.  

Studiens trovärdighet bygger på att handledarna talar sanning, och det finns ingen anledning 

till att de skulle förvanska uppgifter eftersom de delar med sig av sina erfarenheter till en 

person med god kännedom om problemområdet. Giltigheten vid metoden CIT rör frågor som 

huruvida händelserna som rapporterats verkligen är kritiska, om alla förekommande kritiska 

händelser registreras och om de rapporterade händelserna kan ses som representativa. Enligt 

Andersson och Nilsson (1966) är alla händelser som rapporteras viktiga, eftersom dessa 

händelser uppmärksammats på grund av den effekt som lyckade eller misslyckade insatser 

haft. Rutinuppgifter och situationer som inte omfattar särskilt lyckade eller misslyckade 

prestationer noteras inte som kritiska händelser. Detta innebär att allt som rapporteras är 

viktigt. 

Trovärdigheten stärks också av att författaren genomfört samtliga intervjuer och av att det 

under hela analysfasen förts en dialog med en erfaren vårdlärare kring de kategorier som 

framkom däri. Genom att vara flera som analyserar minimeras risken enligt Kvale (1997) att 

forskarens förförståelse påverkar analysarbetet, såsom Polit och Beck (2006) hävdat. Stor vikt 

har också lagts på att ta med citat från intervjuerna för att stärka resultatets äkthet och studiens 

trovärdighet. Verifiering är enligt Kvale (1997) något som forskaren måste tänka på under 

hela forskningsprocessen och handlar om hur väl processen beskrivs, om att andra kan förstå 

vad som gjorts och skrivits.

Resultatdiskussion
I intervjuerna framkom att handledarna var övervägande positiva till lärlingsutbildning, vilken 

de menade rymde många möjligheter för lärande och utveckling. Det mest påtagliga och ofta 

återkommande var de positiva effekter som handledarna kopplade till lärlingens tid i 

verksamheten, dvs den arbetsplatsförlagda utbildningens omfattning. Det framkom även att 

det fanns delar i lärlingsutbildningen som handledarna upplevt hindra eller försvåra deras 
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genomförande av handledaruppdraget. De faktorer som handledarna såg begränsande 

utvecklingsmöjligheterna kopplades främst till information och organisation.    

Omfattning

Enligt förordningen om lärlingsförsöket (SFS 2007:1349) skall minst halva utbildningen vara 

arbetsplatsförlagd, vilket handledarna ansåg  bidrog till en mer realistisk och verksamhetsnära 

yrkesutbildning. Lärlingarnas tid på arbetsplatsen och deltagande i det vardagliga vårdarbetet 

beskrevs som mycket viktigt för utveckling av omvårdnadskompetens. Detta bekräftas av 

Öhrling (2000) som betonar att den praktiska kunskapen utvecklas i mötet med konkreta 

mänskliga situationer och utförandet av autentiska omvårdnadshandlingar. Det framkom även 

att lärlingar som får tillgång till aktuellt och efterfrågat yrkeskunnande blir mer attraktiva på 

arbetsmarknaden, dvs deras inträde i arbetslivet underlättas. Detta var också ett av 

argumenten vid införandet av lärlingsförsöket (Höjlund, m.fl., 2005; Winbladh & Bengtsson, 

2003). Handledarna såg fördelar med att verksamheterna under lärlingens utbildningstid haft 

möjlighet att pröva såväl individens förmåga som personliga lämplighet för yrket. Framtida 

förändringar i samhället och inom vård och omsorgssektorn innebär att personal- och 

kompetensrekryteringen blir en utmaning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Varför 

det är positivt att lärlingsutbildningen upplevts öka intresset för vård och omsorgsyrket, samt 

skapa fler/nya möjligheter att rekrytera personal med önskvärd kompetens. 

Handledarna i studien återkom ofta till betydelsen av att lärlingar befinner sig på arbetsplatsen 

under en längre period. De menade att detta innebar bättre möjligheter förmedla en realistisk 

bild av yrket och fler tillfällen då lärlingen kan lära sig hantera olika situationer. Lärlingar får 

inte enbart observera och prova på, utan tid till att öva och utöva omvårdnadsåtgärder i olika 

situationer flera gånger, såsom Jernström (2000) menar krävs för att få en bild av och lära 

yrket i sin helhet. Lärlingarna fick möjlighet att t.ex. följa ett sjukdomsförlopp, de hann se och 

upptäcka mönster i handledarnas yrkesutövning, varigenom de kunde utveckla förståelse för 

olika arbetssätt och en insikt i vad som är ett adekvat arbets- och förhållningssätt. Lärlingens 

tid på arbetsplatsen innebar även att handledarna fick följa lärlingens utveckling mot allt 

större självständighet i yrkesutövningen. Utvecklingen av praktisk kunskap tar tid, enligt 

Dreyfus och Dreyfus (1986) tar det år att utvecklas från observerande nybörjare/lärling till en 

kompetent person som har ett syfte och kan motivera sina handlingar. 
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Vidare framkom att tiden även innebar att lärlingarna hade bättre förutsättningarna att skapa 

goda relationer med brukare, närstående, kollegor och andra vårdgivare. Detta visar att 

lärlingsutbildningen rymmer möjligheter att utveckla samarbetsförmåga, social kompetens, 

empati, m.fl. så kallade nyckelkompetenser, såsom även Höjlund, m.fl. (2005) hävdat. 

Handledarna betonade vikten av att yrkesutbildning omfattar praktik så att elever och lärlingar 

ges möjlighet att testa sig själv och de egna kunskaperna i verkligheten. Det sågs också som 

en fördel att börja utbildningen med praktik vilken hos vissa elever väckt intresse och 

motivation för mer teoretiska studier. Detta stämmer med hur elever i en annan studie 

(Skolverket, 2002) beskrev att de efter en tid ute i arbetslivet upplevt behov av teoretiska 

kunskaper och fått en positivare inställning till skola och undervisning. 

Många utgick ifrån att lärlingshandledning inte skiljde sig från handledning av APU-elever. 

De såg i likhet med Selander och Selander (2007) praktikhandledning som en del av 

utbildningen där de teoretiska grunderna integreras med det praktiska arbetet. Eftersom 

utbildningsanordnaren tillsammans med lärlingsrådet beslutar om vilken/vilka kursplaner som 

skall tillämpas i den arbetsplatsförlagda utbildningen (SFS 2007:1349), kan utbildningens 

upplägg variera över landet. I den studerade lärlingsutbildningen sker ingen 

karaktärsämnesundervisning i skolan, omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen skall rymmas 

inom de 1250 arbetsplatsförlagda poängen och kursplanen ALF 1201 (SKOLFS 2008:63). 

Detta var inget som handledarna uttalade sig om, men flera beskrev att de efter en tid som 

lärlingshandledare blivit klara över att lärlingarna inte läser omvårdnadsämnen i skolan. Detta 

faktum väckte oro hos handledarna. De uttryckte en osäkerhet kring huruvida lärlingarna 

skulle få full förståelse och kompetens för yrket. De ansåg i likhet med Öhrling (2000) att 

lärlingar måste ha både teoretiska och praktiska kunskaper/erfarenheter för att kunna utveckla 

de färdigheter och praktiska kunnande som krävs för att tillgodose brukarnas behov av vård 

och omsorg. I likhet med handledarna ser jag farhågorna att lärlingsutbildningen riskerar att 

bli en smal utbildning. Lärlingars möjligheter att lära är beroende av handledarens förmåga 

och verksamhetens beskaffenhet, vilket även andra (Troedsson, 2002; Skolverket, 2002) 

uttryckt.

 

Handledarna i studien beskrev handledning enligt lärlingsmodellen (Lauvås & handal, 2001), 

de lyfte betydelsen av att lärlingen får tid och kontinuitet på arbetsplatsen. Något som Lökk 

(2002) menar ger möjligheter att öva, utöva och begrunda yrkets praxis. Möjligheter till ett 

lugnare tempo, att kunna invänta lämpliga tillfällen och lärlingens mognad sågs positivt. Detta 
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handlar inte enbart om tid utan kräver även att handledningen präglas av öppenhet och 

lyhördhet för lärlingens behov, vilket även andra (Hermansen, Vråle & Carlsen, 1994; 

Troedsson, 2002) hävdat. I studien framträdde även betydelsen av att kunna förbereda 

lärlingen för mötet med vårdarens vardag, vilket komplicerats av att delar av yrkeskunnandet 

är s.k. ”tyst kunskap”. Denna kunskap är svår att uttrycka i ett precist språk men inte omöjlig 

att förmedla, Höjlund, m.fl. (2005) och Josefson (1995) menar att förmedling kan ske via 

lärlingsskap. Genom att handledarna visar och berättar, använder ett rikt och nyanserat 

vardagsspråk kan den ”tysta kunskapen” förmedlas. Handledarna i studien såg i enlighet med 

Jernström (2000) berättandets möjligheter att sätta ord på yrkesutövningen och beskriva dess 

komplexitet. Det framkom även att kommunikationen i handledningen handlade om förmågan 

att ge feedback. Några handledare beskrev att feedback gavs i nära anslutning till den aktuella 

situationen och var positivt konstruktiv, dvs talade om vad som var bra och vad som kan bli 

bättre. En feedback som Clynes och Raftery (2008) menar ökar den arbetsplatsförlagda 

utbildningens kvalitet. Varför alla handledare borde få större kunskap om feedbackens 

betydelse. 

Enligt Höghielm (2005) handlar yrkeskunnandet om att veta vad man gör och varför, 

handlingen skall ha en avsikt och göras efter reflektion och övning. Något som även 

handledarna i studien betonade, de beskrev att lärlingar hade mer tid till eftertanke men 

saknade nödvändiga teoretiska grundkunskaper att koppla reflektionerna till. Detta kan hindra 

lärlingars utveckling av djupare förståelse av yrket och ett kritiskt förhållningssätt till det 

handledare och verksamhet erbjuder. Reflektion handlar om att stötta och hjälpa lärlingen att 

vidga sitt seende, och tillsammans med handledaren kan lärlingen upptäcka sig själv, förstå 

egna handlingar, tankar och känslor i omvårdnadsarbetet. Detta kan såsom Jernström (2000) 

hävdat stödja lärlingens utveckling av nödvändig handlingsberedskap. Även Öhrling (2000) 

betonar reflektionens betydelse för förståelse av alternativa handlingar, lösningar och 

konsekvenser av dessa, och en mångfasetterad praxis. Det är viktigt att alla områden och olika 

infallsvinklar ingår i handledningen för att den skall förmå utveckla ett yrkeskunnande som 

rör vetande, etisk grund och handlingsrepertoar (Tveiten, 2000).

Lärlingens reflektion tillsammans med handledaren kring egna och gemensamma erfarenheter 

sågs underlätta lärande och leda till ömsesidig utveckling och detta är tidigare väl beskrivet 

(Lauvås & Handal, 2001; Selander & Selander, 2007; Troedsson, 2002; Öhrling, 2000). Det 

som är anmärkningsvärt i denna studie är att lärlingar ofta får kollegastatus vilket kan både 
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vara negativt och positivt. Lärlingen måste få vara elev samtidigt som kollegastatus ger 

tillträde till verksamhetens reflektionsmöten. Därmed skolas lärlingen in i ett sätt att arbeta 

och tänka som är viktigt för en fungerande vårdvardag, och en form av kvalitetssäkring av 

yrkesutövningen.

Flera menade att deras roll som handledare till lärling var annorlunda jämfört med den som 

handledare till elever. I likhet med Selander och Selander (2007) sågs handledaruppdraget 

omfatta flera roller. Handledarna i studien ansåg att rollen som lärare och ledare blev mer 

framträdande då de insett att lärlingarna inte fått teoretiska grundkunskaper i skolan. Detta 

innebar att handledarna upplevt sig ha större ansvar för att lärlingar fick möjlighet att lära 

”allt” och bli kvalificerade för yrket. Vidare sågs den långvariga och nära relationen mellan 

lärling och handledare förtydliga rollen som förebild, en modell som personifierar yrket. Även 

Chow och Suen (2001) lyfter handledarens beteende som en viktig faktor för elevers lärande. 

Flera såg sig som inspiratörer och ambassadörer för yrket, de menade att handledaruppdraget 

var positivt och utmanade dem att arbeta så professionellt som möjligt. Vilket kan höja såväl 

yrkesutövningens som handledningens kvalitet och status, och i förlängningen även 

utbildningens status såsom Björklund (Utbildningsdepartementet, 2007) uttryckt förhoppning 

om.

Rollen som bedömare ansågs också vara mer omfattande gällande lärlingar än av elever, det 

handlar om en längre period då såväl lämplighet som yrkeskvalifikationer skall bedömas. 

Handledarna skall genom att observera lärlingarna i arbete/handling ha förmåga att se och 

bedöma deras ”tysta kunskap”, dvs förståelse utifrån såväl praktisk som teoretisk kunskap (jfr 

Molander, 1996). Det framkom att bedömning av lärlingar ansågs vara svårare, mer 

omfattande och ansvarsfullt än bedömning av elever, samtidigt uttrycktes en osäkerhet kring 

vilken tyngd handledarnas bedömningar har. Handledarnas roll i bedömning behöver lyftas 

fram, de behöver stöd och utbildning för att utveckla sin roll som bedömare men också bli 

erkända som bedömare. Lärlingarna är beroende av att handledaren både har kompetens att 

göra en allsidig bedömning och att förmedla detta till den betygssättande läraren.

Handledarna hade också upplevt att deras roll vidgats till att även omfatta handledning av 

kollegor i deras möte med lärlingar. De har utvecklat en mer samordnande roll, en länk mellan 

lärlingen, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren, något som även Mc Namara (2006) 

hävdat kan stödja lärandet och underlätta samarbetet mellan studerande och vårdpersonal. 
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Därmed kan handledningsuppdraget också ses ge möjligheter till utveckling av kompetens 

och arbetsuppgifter. En möjlig karriärväg som bör lyftas fram eftersom baspersonal inom vård 

och omsorg ofta saknar sådana utvecklingsmöjligheter. Den nationella lärlingskommittén 

föreslår också att handledare rekryteras till yrkeslärarutbildningen för att möta det framtida 

behovet av yrkeslärare (SOU 2009:85).

Information och organisation

Det framkom att handledarna upplevt informationen kring lärlingsutbildningen och 

handledaruppdraget som otillräcklig och otydlig. Handledarna saknade lättillgänglig 

information samt tydliga riktlinjer för lärlingshandledningen. Detta uppmärksammar även 

Troedsson (2002) som menar att ökad kunskap om handledning och om de mål och 

bedömningskriterier som elevers/lärlingars utbildning omfattar kan hjälpa handledarna. Det 

var få handledare som relaterade handledningen till mål och kursplaner, vilket jag tolkar som 

att handledarna saknar kännedom om dessa samt vana att tillämpa dessa konkret. Även i 

gymnasieutredningen (SOU 2008:27) konstaterades att handledare och yrkeslärare inte 

diskuterade detta. Det hade varit positivt om samarbetet fungerat såsom 

utbildningsanordnaren (Internt material) uttryckt, dvs att samtliga parter varit delaktiga i 

genomförandet och utvecklingen av lärlingsförsöket. Kontinuerliga besök av yrkesläraren, 

handledarträffar och workshops, stämmer dåligt med den bild som handledarna i studien gav. 

En förklaring till svagt samarbete kan vara att läraryrket ofta utövas som enmansuppdrag 

(Skolverket, 2002). Studier har också visat att gymnasieskolorna har svårt att upprätthålla 

kontakterna med arbetslivet (Myndigheten för skolutveckling [MSU], 2004). Kanske behöver 

yrkeslärarna såsom Jakobsson (2008) hävdat utbildas i att handleda handledarna ute på 

arbetsplatserna och få reella möjligheter att utveckla samarbetet. Även om både ambition och 

vilja finns, så saknas ofta ledningens förståelse för vilka resurser som utveckling av ett 

fungerande samarbetet kräver (a.a.). Även handledarna beskrev svårigheter med att få gehör 

hos chefer och ledning för de resurser som handledaruppdraget och lärlingsutbildningen 

verkligen kräver. 

Samarbetet mellan skola och arbetsliv har stor betydelse för de olika aktörernas och 

utbildningens möjligheter till utveckling (Johansson, 1996; Olofsson & Wadensjö, 2006; 

Skolverket, 2002).  I föreliggande studie framkom att det geografiska avståndet mellan den 

studerade skolan och arbetsplatserna försvårat samarbetet, men även yrkeslärarens och 
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handledarnas olika yrkeskulturer och språk sågs som hinder. Det var t.ex. svårt att finna 

passande tider för fysiska möten, och svårt att tolka ”mappen” som yrkesläraren utformat. 

Detta stämmer med hur Höjlund, m.fl. (2005) och Kvale och Nielsen (2000) kopplar klyftan 

mellan skolkultur och arbetslivskultur till en skillnad i status mellan lärare och handledare, 

teori och praktik. För att motverka detta måste samarbetet utvecklas och utökas såsom även 

Wijk, Öhlén, Lidén, m.fl. (2009) hävdat. Samarbete t.ex. via gemensamma projekt kan 

förbättra den ömsesidiga förståelsen av varandras roller och kulturer, ett kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte som Löfmark, Morberg, Öhlund och Ilicki (2009) också anser kan leda till 

professionell utveckling. Arbetet inom vård och omsorg kännetecknas av kommunikation och 

samspel med brukare, närstående och kollegor, men även tvärprofessionella samarbeten t.ex. 

med andra vårdgivare. Handledarnas vana vid sådan samverkan skulle kunna utnyttjas även 

för att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. Kanske såsom i det tvärprofessionella 

lärandenätverk som Lundestad & Knudsen Oddvang (2007) beskriver, där handledarna står 

för kontinuiteten i praxis, men även blir en viktig länk mellan studerande, personal och lärare.

Samverkan mellan skola och vårdverksamhet bestod enligt handledarna i deras kontakt med 

yrkesläraren. Vilken kan ses som den vikigaste delen i samverkan, eftersom det är handledare 

och lärare som möter lärlingen i det dagliga pedagogiska/yrkesmässiga arbetet och ansvarar 

för möjligheterna till utveckling och lärande (MSU, 2004). Den samverkan som sker via 

lärlingsrådet nämns inte, vilket väcker frågor kring vilka informationskanaler som finns och 

hur dessa används? Vad baserar lärlingsrådet sina beslut på och hur förankras dessa hos de 

olika aktörerna? Ett svagt samarbete innebär enligt Robson, Bailey och Larkin (2004) risk för 

att lärlingsutbildningen resulterar i en ytlig kompetens. För att öka kunskapen om de olika 

parternas behov och säkra utbildningskvaliteten måste samverkan präglas av en väl 

fungerande dubbelriktad information och kommunikation.

Enligt Höjlund, m.fl. (2005) är omgivningen och hela situationen avgörande för utveckling av 

yrkeskompetens och möjligheten att socialiseras in i yrket. Lärlingens lärande sker hela tiden 

parallellt med en verksamhet som ska fungera. Handledarna beskrev i likhet med Öhrling 

(2000) svårigheterna med att balansera lärlingens möjligheter till lärande med att värna om 

brukarnas välbefinnande. I likhet med Kvale och Nielsen (2000) ser jag lärlingens tillträde till 

viktiga lärandesituationer som avgörande för utveckling av en bred yrkeskompetens. 

Lärlingarna borde haft goda förutsättningar för detta, men av handledarnas utsagor framkom 

att tillgången till situationer varierat, bl.a. beroende av arbetsgivare och chefers prioriteringar. 
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Varför det är viktigt att alla parter blir medvetna om lärlingarnas behov av att få se och delta i 

yrkets alla delar och att de regler och bestämmelser som kan begränsa lärlingens 

yrkesutövande förtydligas. Detta skulle även underlätta handledarnas arbete.

Relationen mellan lärling och handledare är avgörande för hur lärandet på arbetsplatsen 

fungerar, dvs om handledningen upplevts lyckad (SOU 2008:27; Selander & Selander, 2007). 

Denna relation skapade handledare och lärling tillsammans, men handledarens motivation och 

vilja att handleda beskrevs också vara beroende av lärlingens intresse och vilja att lära. Något 

som även andra (Nilsson, 1999; Tveiten, 2000) beskrivit. Handledningsprocessen baseras på 

att lärlingen är villig att lära, ta ansvar och vara aktiv, enligt Kvale och Nielsen (2000) är det 

de som själva aktivt söker lärsituationer som lär sig mest. Många lärlingar är unga, alla är inte 

mogna för att själva upptäcka kunskaper eller brist på kunskap, vilket ställer andra krav på 

handledaren. Unga/oerfarna lärlingarna kan i enlighet med Hermansen, Vråle och Carlsen 

(1994) behöva mer av undervisning, förklaring, stöd och ledning. 

Handledarnas vilja, motivation, utbildning och kompetens har avgörande betydelse för 

lärlingsutbildningens kvalitet. I lärlingsförordningen (SFS 2007:1349) preciseras inte detta 

närmare, men handledaren skall ha bedömts lämplig för uppdraget. Öhrling (2000) betonar 

vikten av att vara intresserad av att handleda, ha gediget yrkeskunnande och vilja att utvecklas 

och att utveckla verksamheten. Vissa handledare beskrev att de känt sig mer eller mindre 

tvingade att åta sig uppdraget, då det varit deras ”tur” eller inte funnits någon annan med 

handledarutbildning att tillgå. För att inte riskera utbildningskvaliteten, måste ansvariga göras 

uppmärksamma på detta och fråga sig hur handledarnas lämplighet bäst bedöms? 

Lärlingar är oftast utlämnade till en handledare och dennes vilja och förmåga, vilket kan 

såsom lärlingarna i Taylor och Watt-Malcolms (2007) studie uttryckt, resultera i en 

slumpartad utbildningskvalitet. Några handledare förespråkade att handledaruppdraget skulle 

fördelas på mer än en handledare för att förbättra utbildningskvaliteten. De ansåg att 

lärlingens möte med olika handledare skulle kunna ge fler perspektiv på yrkesutövningen och 

bredda kompetensen. Dessutom såg handledarna möjlighet att få kollegialt stöd och delat 

ansvar för delar av handledaruppdraget som upplevts svåra, t.ex. bedömning. Att inte stå 

ensam i bedömning och beslut kan ge en trygghet som även Robertson (2004) beskrivit. 

Bedömningen av lärlingar i praxis skiljer sig från den bedömning som sker i skolan, och kan 

därför såsom Watson och Robbins (2008) hävdat behöva utvecklas för att omfatta praktiska 
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och ofta tysta kunskaper. Eftersom det grundläggande målet är att utbilda kvalificerade 

vårdare måste även utvärderingen som sker i det dagliga yrkesutövandet uppvärderas, vilket 

Tanggaard och Elmholdt (2008) också uttryckt.

Under intervjuerna framkom att det krävs en annan handledarkompetens att ha lärling. Flera 

handledare hade insett att de måste förbereda och handleda lärlingar på ett annat sätt än 

nationella elever som läser karaktärsämnen i skolan och där fått en omvårdnadsgrund.   

Några hade själva tagit initiativ till teoriundervisning, vilket jag menar ökar risken för som 

tidigare angetts en slumpartad utbildningskvalitet (Taylor & Watt-Malcolm, 2007). Dvs att 

lärlingen endast lär det som handledaren har kännedom om och finner väsentligt. Kanske 

kunde denna undervisning istället ha skett i samarbete med yrkesläraren, i samband med en 

handledarutbildning såsom Jakobsson (2008) förslår kan ske ute på arbetsplatserna. Därmed 

skulle fler få möjlighet att delta, vilket skapar bättre beredskap i verksamheterna att ta emot 

elever/lärlingar och en ömsesidig kompetensutveckling. 

Vilken kompetens handledare skall ha för att anses lämpliga för uppdraget preciseras inte i 

lärlingsförordningen (SFS 2007:1349), inte heller av  arbetsgivare eller utbildningsanordnare 

enligt handledarna. Handledarna såg sig själva som kompetenta yrkesutövare, men för att bli 

bättre kvalificerade som lärlingshandledare såg de behov av mer pedagogisk kompetens och 

kännedom om lärlingsutbildningen, dess mål, upplägg, bedömningskriterier, etc. Även 

Troedsson (2002) betonar att handledarna bör ha pedagogisk kompetens. Enligt min tolkning 

handlar det om att handledarna behöver ökad kunskap om hur de bäst stödjer lärlingen att 

såsom Höghielm (2005) uttrycker det, nå ”en på praxis grundad teoretisk reflexion över vad 

man gör och varför man gör det” (a.a.27).

I likhet med handledarna och Jernström (i SOU 2008:27) ser jag vikten av att handledare har 

gedigen yrkeskunskap och -erfarenhet. Men de bör också ha genomgått utbildning innan de 

åtar sig uppdraget, gärna en kortare kurs på högskola eller universitet såsom Jernström (a.a.) 

uttryckt. Erfarenheterna från första året med lärlingsförsöket (SOU 2009:85) visar också  att 

det framöver kommer ställas särskilda utbildnings- och kompetenskrav på handledarna. 

De som nyligen genomfört handledarutbildningen beskrev att denna initierat samarbetet 

mellan skolan och verksamheten, samt ökat kunskapen om skolans mål, handledning och 

lärprocesser.  Handledarutbildning har enligt MSU (2004) även stor betydelse för skolans 
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förståelse av behov och utveckling i arbetslivet, vilket kan ge lärarna viktig vägledning i val 

av kurser och konkretisering av innehåll. 

Handledare uppfattade uppdraget utmanande och givande, de uppskattade förtroendet som 

ledningen gett dem. Det var en form av bekräftelse av yrkesskicklighet, men något officiellt 

erkännande i form av extra tid för uppdraget, lönepåslag eller andra/nya arbetsuppgifter 

förkom inte. I likhet med Troedsson (2002) anser jag att handledarna kan ha svårt att finna 

motivation till handledarutbildning och uppdrag då detta inte ges någon form av erkännande. 

Arbetsgivare måste såsom Häggström och Bruhn (2009) hävdar skapa bättre förutsättningar 

för vård och omsorgspersonal att delta i kompetensutvecklande aktiviteter och upptäcka 

möjliga karriärvägar t.ex. genom handledaruppdraget (SOU 2009:85). I framtiden hoppas jag 

att det inte enbart ställs högre krav på handledarna utan att de även kommer att erkännas. Om 

handledares kompetens erkänns och utnyttjas, ser jag i likhet med Forrester-Jones och 

Hatzidimitriadou (2006) att deras roll kommer att stärkas och verksamheten utvecklas.

Slutsatser 
Sammanfattningsvis beskrev studien lärlingshandledning ur handledarnas perspektiv, dvs vad 

som krävs för att lärlingsutbildningens arbetsplatsförlagda delar skall omfatta likvärdiga 

möjligheter för lärande och utveckling, oavsett handledare. De väsentligaste positiva 

faktorerna enligt handledarna var att lärlingar befinner sig på arbetsplatsen under längre 

sammanhängande perioder. Dock upplevdes svårigheter med information, kommunikation 

och osäkerhet om att lärlingarna fått med sig allt vad som krävs för yrket då de varken får 

teoretiska omvårdnadskunskaper på arbetsplatsen eller i skolan. Troligen vore det av godo om 

lärlingarna i framtiden kan knyta ihop sina praktiska erfarenheter med teoretiska 

omvårdnadskunskaper. Dessutom behöver samverkan mellan yrkeslärare inom omvårdnad 

och handledande vård och omsorgspersonal stärkas, dels för att yrkeslärarna inte ska tappa 

den praktiska vårdverkligheten dels för att handledare ska kunna ta del av nya rön som lärs ut 

inom vård och omsorgsutbildningen.          

I framtiden behövs jämförande studier med undersköterskor som utbildats via nationellt 

respektive lärlingsinriktat omvårdnadsprogram avseende undersköterskornas yrkeskunnande.

Även studier som belyser yrkeslärarens förändrade roll i lärlingsutbildning behövs. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor
• Ålder, födelseår?
• Titel/yrkesfunktion?
• Vilken typ av vårdutbildning har Du genomgått, år?
• Handledarutbildning, typ, år?
• Hur länge har Du arbetat i vård och omsorgsverksamhet?
• Erfarenhet av att handleda omvårdnadselever, lärlingar? 

Klargörande av syftet/målsättningen med handledning av lärlingselever
Lärlingsutbildningen omfattar 2500 gymnasiepoäng varav minst hälften (1250p) skall 
vara arbetsplatsförlagd (SFS 2007:1349). Denna del av utbildningen skall efter beslut i 
lärlingsrådet ske utifrån kursplanen Arbetsplatsförlagt lärande inom lärlingsförsök, 
ALF1201, 1250 poäng. En kurs som syftar till att eleven via handledaren når de 
yrkeskunskaper som krävs för att bli anställningsbar (OPLLF, Skolverket, 2008).  

Beskrivning av kritiska händelser
Kritiska händelser/situationer är sådana som du anser har/har haft avgörande betydelse för 
handledningens effekt. Effekten kan vara god, tillfredsställande eller mindre god, 
otillfredsställande. 
Beskriv verkliga situationer såsom du upplevt dem som handledare till lärlingselev. Dvs 
situationer som upplevts bidra till eller hindra lärlingens möjligheter att lära/utvecklas.

• Beskriv situationen så konkret som möjligt och din upplevelse av den.

• Varför var just denna situation tillfredsställande/otillfredsställande?

• Var, på vilken plats inträffade situationen?

• Om andra bidrog till att situationen upplevdes tillfredsställande/otillfredsställande – 
vem, vilka personer?

• Om annat än personer bidrog till att du upplevde situationen som god/mindre god – 
vad?

• Fanns det något i den/de andras agerande som bidrog till din upplevelse av situationen 
som tillfredsställande/otillfredsställande?

• Fanns det något i ditt eget agerande som bidrog till att du upplevde situationen som 
tillfredsställande/otillfredsställande?

• Har liknande situationer inträffat flera gånger?



Missivbrev enhetschef/avdelningschf Bilaga 2
Högskolan i Halmstad 2009-11-16
Lärarutbildningen

Till enhetschef/avdelningschef 
vid XX vård- och omsorgsverksamheter/XX lasarett
Vård och omsorg är ett område som förändras och utvecklas i snabb takt. För att möta 
förändrade behov och krav måste samspelet mellan utbildning och det praktiska arbetet 
stärkas. Ett fungerande samarbete mellan utbildning och vård och omsorgsverksamheterna har 
stor betydelse för utbildningens kvalitet och i förlängningen verksamheternas möjligheter att 
rekrytera kompetent personal. Gymnasial omvårdnadsutbildning omfattar minst 15 veckors 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Teori och praktik flätas samman och verksamheternas 
handledare ger eleven möjlighet att utveckla kunskaper i ett sammanhang. I yrkesutbildningar 
har handledning fått en alltmer betydande roll, vilket tydliggörs i försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349). Minst hälften av utbildningens 2500 
gymnasiepoäng skall vara arbetsplatsförlagda och eleven skall via handledarens ledning nå de 
yrkeskunskaper som krävs för att bli anställningsbar. För att stödja elevens utveckling av 
yrkeskompetens måste handledningen omfatta såväl teoretiska som praktiska kunskaper. 
Detta ställer krav på såväl handledare som yrkeslärare, samt på skolors och 
yrkesverksamheters förmåga att samverka.

Jag heter Else Laursen och studerar till yrkeslärare inom omvårdnad vid Högskolan i 
Halmstad. I det avslutande examensarbetet ingår att genomföra en studie omfattande 15 hp. 
Studien skall genomföras under hösten 2009, och syftar till att beskriva hur vård- och 
omsorgspersonal upplever uppdraget att vara handledare till lärlingar. 

Studien genomförs med hjälp av intervjuer med personal som är/har varit handledare till en 
lärling i omvårdnadsutbildning. Intervjupersonerna (ca 10) kommer att väljas genom 
strategiskt urval efter kön, yrkestitel/funktion och handledarutbildning för att få så stor bredd 
på materialet som möjligt. Deltagandet är frivilligt och allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt. Studiens resultat kommer att redovisas i en c-uppsats våren 2010.

För att genomföra studien behövs Ditt medgivande att kontakta personal som har erfarenhet 
av lärlingshandledning i omsorgs/vårdarbetet för att tillfråga dem om de vill delta i denna 
studie. Medverkan i studien skall inte utgöra något hinder för verksamheten, men om 
informanten så önskar är det möjligt att utföra intervjun på hans/hennes arbetsplats.

Jag kontaktar Dig per telefon inom de närmaste dagarna.

Vänligen

Else Laursen                                                               Handledare:  K-G Hammarlund 
Tel.                                     Jörgen Johansson
laursen@xx.xx Lärarutbildningen  

Högskolan i Halmstad 
Tel. 035-16 75 71, 
resp. 035-16 74 76

mailto:laursen@xx.xx


Missivbrev handledare Bilaga 3
Högskolan i Halmstad 2009-11-18
Lärarutbildningen

Förfrågan om deltagande i studien 
av lärlingshandledning inom vård och omsorg
Jag heter Else Laursen och studerar till yrkeslärare inom omvårdnad vid Högskolan i 
Halmstad. Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar har jag funnit yrkeslärarnas 
samarbete med handledare i vård och omsorgsverksamheterna både intressant och givande.
Denna koppling mellan skola och arbetsliv har stor betydelse för utbildningars möjligheter att 
möta de förändringar som sker i samhälle och yrkesliv. I yrkesutbildningar har handledning 
fått en alltmer betydande roll, vilket tydliggörs i försöksverksamheten med gymnasial 
lärlingsutbildning (SFS 2007:1349). Minst hälften av utbildningens 2500 gymnasiepoäng 
skall vara arbetsplatsförlagda och eleven skall via handledarens ledning nå de yrkeskunskaper 
som krävs för att bli anställningsbar. För att stödja elevens utveckling av yrkeskompetens 
måste handledningen omfatta såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Detta ställer krav på 
såväl handledare som yrkeslärare, samt på skolors och yrkesverksamheters förmåga att 
samverka.

I min utbildning ingår som ett avslutande examensarbete att genomföra en studie omfattande 
15 hp. Syftet med studien är att beskriva handledares upplevelse av lärlingshandledning, vilka 
hinder och möjligheter denna utbildningsform kan omfatta. Resultatet kommer att rapporteras 
i en C-uppsats i Utbildningsvetenskap, våren 2010.

Studien genomförs via intervjuer med ett tiotal lärlingshandledare, yrkesverksamma inom 
regional hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade. Varje 
intervju tar ca 30 min. och spelas in på band, att delta i studien är naturligtvis frivilligt och 
kan avbrytas när som helst. De insamlade uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt, 
vilket innebär att det i slutrapporten inte går att identifiera enskilda individers uttalanden.

Ansvarig för lärlingsutbildningen och verksamheternas enhetschefer är informerade om 
studien och har gett sitt medgivande till att studien genomförs. Jag kommer att ta kontakt med 
dig per telefon för att få bekräftat om Du vill delta i studien och då även bestämma tid och 
plats för intervjun. Du får gärna kontakta mig om det är något Du undrar över.

Med vänliga hälsningar

Else Laursen                                                               Handledare:  K-G Hammarlund 
Tel.                                     Tel. 035-16 75 71, 
laursen@xx.xx      Jörgen Johansson
                                        Tel. 035-16 74 76

Lärarutbildningen  
Högskolan i Halmstad

mailto:laursen@xx.xx


Samtyckesblankett Bilaga 4
  

Informerat samtycke

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av den skriftliga informationen. 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och jag när som helst och utan 
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.

Datum                 Ort

…………………………………………..

………………………………………….
Namnteckning



Analystabell           Bilaga 5

Analystabell 
Utsagor kring 
hinder/möjligheter

Meningsenhet Subkategori Kategori Huvudkategori

”skillnaden mellan elev och 
lärling är ganska stor…ja, 
tidsperspektivet…men att de inte 
läser, inte har den teoretiska 
biten…som handledare känner jag 
att man måste ge ytterligare lite 
mer för att de ska kunna komma 
ut sen och få jobb” (5) 

Lärlingsutbildningen kräver mer av 
handledaren, lärlingen ska kunna nå 
yrkeskompetens 

Handledarrollen Lärlingshandledning Omfattningens betydelse 
vid arbetsförlagd 
utbildning

”läraren hade material med sig 
från skolan…detta var ju de första 
lärlingarna så det var ju inte 
fullständigt och hon såg hela tiden 
saker som skulle förändras…hon 
antecknade och tog med sig våra 
synpunkter också” (2)

Tillgång till information och 
möjlighet att påverka utbildningen

Information från 
utbildningsanordnare

Samverkan mellan 
skola - arbetsliv

Information och 
organisation kring 
lärlingsutbildning


