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Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur gymnasieelever på ett yrkesprogram ser på 

sina lärandemiljöer. Hur uppfattar eleverna lärandemiljöerna i sina yrkeslokaler på skolan och ute 

på deras praktikplatser? Vi vill undersöka var eleverna anser att de lär sig sitt kommande yrke 

bäst. 

Genom att utföra enkätundersökningar och djupintervjuer med elever från 5 olika yrkesprogram 

har vi fått fram de resultat som har varit av betydelse för vår undersökning. 

Flertalet av de tillfrågade eleverna anser att de får tillräckligt med arbetsro för att klara sin 

utbildning. En förutsättning för detta är att eleverna får jobba i små grupper men de ser även en 

styrka i att det finns flera handledare ute på praktikplatserna. Den praktiska kunskapen anser de 

flesta eleverna att man lär sig ute på praktikplatsen men de ser också fördelarna med utbildningen 

inne i skolan. De ser också fördelen med att koppla den teoretiska kunskapen till den praktiska. 

Av de 46 enkäterna som vi fick in var det 2 stycken som inte var ifyllda på alla svar. Vi tror att 

dessa elever inte är ute på praktik och då inte heller inte har underlag att kunna svara på våra 

frågor. 

 

Referenslitteraturen som vi har använt i vår uppsats är den samma som vi har använt i vår 

behörighetsutbildning för yrkeslärare och vi har konstaterat en tydlig koppling mellan teorin och 

praktiken. 

 

Eleverna anser att lärandemiljöerna är lika bra på praktikplatsen som på yrkesdagarna i skolan. 

Det som skiljer sig är elevernas syn på var de lär sig sitt kommande yrke bäst. De flesta av våra 

elever lär sig sitt yrke bäst ute på praktiken 
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1. Inledning 
 
Vi är två yrkeslärare som studerar på Högskolan i Halmstad för att läsa in vår lärarbehörighet. 

Mia har sina yrkesverksamma år inom bageri och konditori branschen som bagare och konditor. 

Hon har en bageriutbildning i grunden och sedan 12 år i yrket uppdelat på tre olika 

bagerier/konditorier. Mia har även jobbat som yrkeslärare på Lernia i två år innan hon började på 

Praktiska i Jönköping som yrkeslärare och har varit yrkeslärare i sammanlagt 6 år. Christer har 

jobbat inom bilbranschen i 15 år som bilmekaniker, reservdelsförsäljare, kundmottagare och 

verkstadschef. Innan anställningen på Praktiska i Jönköping jobbade Christer på John Bauer 

gymnasiet som fordonslärare i 4 år och har nu jobbat sammanlagt 8 år som yrkeslärare.  

 

En fråga som ofta dyker upp i personalrummet på vår skola handlar om var eleverna lär sig sitt 

yrke bäst. Kan man lära sig ett yrke genom att bara vara i skolan eller måste man vara ute på 

praktik? Vad är det som skiljer i lärandemiljön ute på praktiken och inne på skolan? 

Hur ser eleven på detta? Våra erfarenheter som lärare är att lärandemiljöerna är otroligt viktiga 

för att eleverna ska få rätt inlärning. 

 

Vi har ett mycket nära samarbete med våra arbetsplatsutbildningsföretag och vi yrkeslärare har 

själva många års erfarenheter från branschen. Vi har en bred inblick i hur lärandemiljön är i 

branschen. Genom samarbete mellan skola och arbetsliv vävs teori och praktik samman och 

eleven inser att de praktiska moment som utförs på arbetsplatsen också innehåller teoretisk 

kunskap. Det är viktig insikt för att lärandet i skolan också ska kännas meningsfullt. 

 

I forskningsrapporten Utbildningsmodeller och lärprocesser i brytningen mellan skola och 

arbetsliv av Gunilla Höjlund m.fl. (2005) diskuteras just svårigheterna att hitta 

arbetsplatsutbildningsplatser. Vi yrkesläraren använder vårt kontaktnät för att ordna 

praktikplatser och ser till att rätt elev kommer på rätt plats för sin arbetsplatsutbildning (APU). 

Det är vår uppgift som yrkeslärare att lära känna eleverna och veta om de passar bäst på en liten 

eller en stor arbetsplats. Vilka handledare som passar med vilka elever, annars kan det bli helt fel 

och innebära onödiga konflikter och inlärningen blir då inte optimal. 
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1.1  Bakgrund 
På vår skola i Jönköping har vi bara yrkesutbildningar och vi kan gemensamt med eleven välja 

om de ska vara inskrivna i ett lärlingsprogram. Det innebär då att eleverna ska genomföra minst 

50 % av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Eleverna måste också vara behöriga från 

grundskolan i svenska, engelska och matematik för att få söka till lärlingsprogrammet. 

 

Vissa av eleverna har valt att inte vara inskrivna i lärlingsprogrammet och en del elever vill helst 

inte vara ute på praktik.  Här funderar vi på om de eleverna som väljer bort praktik kan lära sig 

yrket genom att bara vara inne på skolan och vad de eventuellt inte kan lära sig inne i skolmiljön. 

I skollagen (SFS 2010:2039) framgår det att utbildningen på nationella program i huvudsak ska 

vara skolförlagd och ett yrkesprogram ska innehålla minst 15 veckor arbetsplatsförlagd 

utbildning (APU) under 3 år. 

 

När vi yrkeslärare träffar eleverna ute på sina praktikplatser, upptäcker vi ofta att eleverna 

uppträder på ett annat sätt än inne på skolan. Många av dem har ett mer ”vuxet beteende” och 

man kan ofta märka hur stolta de är för det jobbet som de utför. Skillnaden mellan ”skarpt läge” 

ute på arbetsplatsen gentemot skolans lärandemiljö vad det gäller stress, tidspress och utrustning 

kanske kan vara det som skiljer. Skarpt läge menas att arbetet är på allvar och att eleverna tar tag 

i sina uppgifter på ett ansvarfullt sätt.  

 

På den arbetsplatsförlagda utbildningen är det viktigt att eleven får möta de reella krav som yrket 

ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. Arbetsplatsförläggningen bidrar 

också till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse 

av företagandets villkor.  

 

Det skiljer också på, beroende vilket program man går på skolan, när i utbildningen eleverna 

kommer ut på APU för första gången. Eleverna som går fordonsprogrammet i årskurs 1 är inne 

på skolan under höstterminen och lär sig grunderna fram till vecka 42 då de kommer ut på sin 

första APU. Eleverna praktiserar då på olika däckverkstäder och får jobba med att skifta, 

balansera och lagra hjul. Eleverna på livsmedelsprogrammet är inne hela första terminen och lär 

sig grunder i yrket och har sin första APU mellan vecka 2-15 och är sedan åter inne på skolan för 

avstämning och fördjupning av vissa moment som de inte har haft möjlighet att lära sig på 
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praktikplatsen. Under årskurs två är eleverna ute på APU två dagar i veckan och under årskurs tre 

ökar det till tre dagar. 
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1.2  Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur gymnasieelever på ett yrkesprogram ser på sina lärandemiljöer. 

 

1.3  Frågeställning 
 

Hur uppfattar eleverna lärandemiljön i yrkeslokalerna på skolan och ute på arbetsplatserna? 

Var anser eleverna att de lär sig sitt yrke bäst? 
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2. Metod 
Vi diskuterade mycket hur vi skulle få in vårt empiriska underlag till denna uppsats. Eftersom vi 

träffar eleverna ofta på vår skola kom vi fram till att en enkät skulle vara ett bra sätt. De elever på 

vår skola som går andra eller tredje året har ofta mycket erfarenhet av praktik och går på ett 

yrkesförberedande program, denna målgrupp bör därför passa oss att undersöka. När vi sedan 

gjorde våra enkätfrågor fanns många olika aspekter att tänka på. Ejlersson (2005) tar upp vikten 

av att frågorna inte ska vara ledande och inte längre än nödvändigt. Om man sätter mycket bra 

först i svarsalternativet och dåligt sist så bör man hålla samma struktur genom hela formuläret. 

Man måste tänka på vad som kan misstolkas och att språket är anpassat efter den målgrupp som 

den används för. Vi gjorde 10 frågor som vi tyckte var enkla och tydliga för eleverna att svara på, 

så inga missförstånd skulle ske. Det går 65 elever sammanlagt i tvåan och trean på vår 

gymnasieskola och vi tänkte dela ut enkäten till dessa. I vårt systematiska urval hoppades vi att få 

in minst 50 stycken svar, och som komplement till vår enkätundersökning genomförde vi även 5 

stycken djupintervjuer.  

 

2.1 Metodkritik 
Den metod som valts till att få fram uppsatsens resultat är enkätfrågor och djupintervjuer. 

Enkätfrågornas stora fördel är att de är lätta att sammanställa och man får ofta tydliga och 

lättöverskådliga resultat (Stukat, 2005). Respondenternas antal var förhållandevis stort och 

enkätundersökningen gick relativt lätt att utföra när väl arbetet med frågorna var gjort. Trots gott 

om respondenter så fanns ett visst bortfall och det går alltid att diskutera om de som svarat är ett 

representativt urval av gruppen. I boken forskningens grundregler står det att ett representativt 

urval omfattar ett avvägt tvärsnitt av alla de fall som är relevanta. Detta rättfärdigar 

generaliseringar från fynden i urvalet. (Denscombe, 2004) 

 

 I en enkät vet man heller aldrig vad frågan betyder för den enskilde då det inte alltid finns 

möjligheter till att förklara frågor som kan ha missuppfattas. Sedan är själva upplägget på 

enkäten sådan att den inte blir särskilt djuplodande. Därför kompletterade vi med djupintervjuer. 

Ett annat sätt att utföra forskningen på kunde ha varit att observera eleverna på praktiken eller 

yrkesdagarna på skolan. Observation som metod är inte beroende av deltagarnas förmåga att 

kunna förklara utan handlar om vad observatören ser. Förutsättningen för att observationen ska 

bli rätt utförd är att eleverna är i den situationen som ska observeras (Einarsson, 2003). Att 
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observera 46 stycken elever anser vi tar för lång tid och det är svårt att hinna få en uppfattning 

vad eleverna anser om sin lärandemiljö.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
Vi bokade tider med kärnämneslärare på skolan för att få ut enkäten (se bilaga 1) till så många 

tvåor och treor som möjligt. Det blev 4 lektioner som vi fick vara med på. Vi fick 10 minuter 

under varje lektion. Vi började med att presentera oss själva för dem som inte kände oss och en 

förklaring till vad enkät undersökningen skulle användas till. De fick också information om att 

enkäten också var helt frivillig, anonym och möjlighet till att avbryta när de ville. Ejlersson 

(2005) tar upp vikten av detta och att vara på plats hela tiden om några frågor skulle komma upp. 

Anonymiteten tror vi är bra för att få bästa och ärligaste resultatet. Eleverna vågar skriva mer om 

missnöjdhet med t.ex. praktiken eller yrkesdagarna på skolan om den är avpersonifierad. 

 

När vi varit med på dessa fyra klasser hade vi fått 46 stycken enkätsvar. Det var några mindre än 

vi räknat med. Fördelen med metoden att vi var närvarade på kärnämneslektioner resulterade 

ändå i att vi fick in tillräckligt många enkätsvar. Alla elever som var med på lektionerna ställde 

dock upp på att svara, så där var blev inget bortfall. De sammanlagt femton elever som inte var 

på lektionerna vi var med på, räknas som externt bortfall.  

 

Internt bortfall fanns på några enstaka frågor i enkäten som några elever valt att inte svara på.  

Respondenterna var från fem yrkesprogram. Dessa var från livsmedelsprogrammet med 

inriktning bageri/konditori, hantverksprogrammet med inriktning florist, fordonsprogrammet 

inriktning personbilsmekaniker, billackering och lager/logistik, industriprogammet inriktning 

svetsteknik och byggprogrammet inriktning måleri.   

Efter att ha sammanställt enkätsvaren såg vi fyra frågor som vi ville undersöka ytterligare. 

Metoden vi valde var att utöka undersökningen med några djupintervjuer (se bilaga 2) som 

komplement till enkäten. Vi valde att fördjupa med att intervjua 5 stycken elever på 

enkätfrågorna 4, 8, 9 samt ytterligare en fråga om hur stress påverkar inlärningen. En elev från 

varje yrkesprogram ville vi ha med i våra djupintervjuer. Varje yrkeslärare fick välja ut en elev 

som kunde tänka sig att ställa upp på att bli intervjuas av oss. Kriterierna vi ansåg eleverna skulle 

ha var att ha mycket erfarenhet av sitt yrke, både på yrkesdagarna på skolan och på APU. Alla 

elever som var med på djupintervjuerna gick i årskurs 3. 
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3. Litteraturgenomgång 
 
3.1 Mästarlära 
I boken Mästarlära (Nielsen, Kvale, 2000) har vi läst om individuella deltagarbanor där miljön 

som eleven befinner sig i är det viktiga. Eleven väljer sina egna vägar att gå när han/hon 

utvecklas. Decentraliserad mästarlära är när man lär sig genom legitimt perifert deltagande dvs. 

man närmar sig utifrån och successivt kommer in i gemenskapen. Genom att delta i och göra lätta 

saker först för att sedan utvecklas och göra allt svårare uppgifter lär man sig mer efterhand. 

Tanken med just decentraliserad mästarlära är att här finns det fler att lära sig av. 

 

Individcentrerad mästarlära är när en mästare lär ut till sin lärling. Här är relationen viktig så 

mästaren och eleven kommer bra överens (Nielsen, Kvale, 2000). I början på elevens APU är 

eleven i utkanten av gruppen och dess uppgifter sk. legitimt perifert deltagande där eleven 

successivt tar sig in i praxisgemenskapen. Eleven lär sig inte enbart av mästaren, utan av hela 

organisationen runt omkring i gemenskapen. Att få vara där och göra lätta grejer först och senare 

får man göra mer avancerade saker. Det sociala sammanhanget är viktigast. Lärandet måste ske 

med olika mänskliga relationer där samarbete och konflikter kan uppstå. En öppen arbetsmiljö 

där eleven först observerar till att så småningom bli en fullvärdig deltagare är det optimala, 

lärandet är situerat dvs. bundet till den situation där man befinner sig.  

 

3.2 John Dewey 
John Dewey (Claesson, 2009) menade att bästa sättet att lära sig är genom praktiska övningar. 

Kunskapen måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. ”Learning by doing” är 

Deweys aktivitetspedagogik som har ett tydligt släktskap med vår tids lärlingsutbildningar eller 

APU (Claesson, 2009). Detta då lärlingsutbildningar och APU bygger på att eleverna lär sig av 

att utföra sina moment praktiskt ute på ett företag. Kognitivistisk inlärningsteori fokuserar på 

minnet, tänkande och den inre motivationen. Stora namn inom kognitivistisk syn är Dewey, 

Piaget och Vygotski.  

3.3 Kurt Levin/Kolbs 
Kurt Levin/Kolbs erfarenhetslära/inlärningscykel utgick ifrån konkret erfarenhet, observationer, 

begreppsbildning till att aktivt våga experimentera och testa sig fram. (Alerby mfl 2000). 

Erfarenhetsläran kan eleverna använda sig av både på praktiken och inne på yrkesdagarna i 

skolan. Under inlärningen är eleverna är med och tittar hur handledaren eller läraren gör praktiskt 
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Konkreta 
upplevelser 

Abstrakt 
tänkande 

Aktivt 
experiment-

erande 
 

Reflektion och 
observation 

olika moment. Funderar själv sedan på vad han/hon har observerat och kanske tänker sig att testa 

själv på samma sätt eller på eget sätt. Att sedan aktivt vågar experimentera sig fram, testa dessa 

nya moment själv eller kanske till och med utveckla momenten är något som eleverna på ett 

yrkesförberedande program gör dagligen. 

 

Levin/Kolbs erfarenhetslära 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Fritt efter Egidius 1999, s 37. 

 

3.4 Elever med särskilda behov 

Elever med särskilda behov t.ex. elever med motoriska svårigheter, talsvårigheter och psykisk 

ohälsa kommer inte alltid ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen så de får göra flera 

yrkesmoment inne på skolan. Även dessa elever lär sig genom ”learning by doning” och av 

erfarenhetsläran. Det är kanske inte en bra lösning men ibland den enda lösningen. Många 

praktikplatser klarar inte av att handleda dessa elever pga. okunnighet, ekonomiska eller 

tidspressen som är ute i branschen. De eleverna som får göra sin arbetsplatsutbildning inne på 

skolan missar så mycket av det sociala, tempot och kontaktnätet man får ute 

Arbetsplatsutbildningen kan man se från flera synsätt. Ur elevens syn är det bra för eleverna att 

få kontakt med företagen som är deras framtid. Från samhällets syn är det bra att branscherna får 

utbildade personer att anställa eftersom de vet vad som efterfrågas, men också att eleverna 

anpassas till samhället som trygga och sociala människor.  
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Ute på arbetsplatsutbildningen får eleverna mest av den sociokulturella synen med samspelet 

mellan deras handledare och arbetsplatserna. APU eller yrkesdagarna på skolan anser vi är en 

sociokulturellt inspirerad modell som ingår i praxisgemenskapen som ett situerat lärande dvs. 

lärandet sker som en social aktivitet. Inom sociokulturell inlärningsteori är det främst det sociala 

samspelet som har betydelse för själva lärandet. Vilka personer man arbetar med och vilken 

utrustning företaget har utgör ramarna för vad de lärande kan lära sig. Här är eleven en aktiv 

skapare av sitt eget lärande. Motivationen är då att själv vara en aktiv social individ i samhället 

(Aili m.fl., 2008, Nielsen, Kvale, 2000). 

 

3.5 Motivation 
Alla lärare borde börja med att hjälpa eleverna bygga upp sitt självförtroende. Har eleverna inget 

självförtroende så tror de inte heller att de kommer klara av någonting. Undervisningen känns 

troligen inte meningsfull ens för läraren om eleverna inte tar till sig ämneskunskaperna. Då borde 

alla försöka hjälpas åt att göra något åt grundproblemet som mycket väl kan vara just 

självförtroendet hos den enskilda eleven. Motivation kan man dela upp i inre och yttre motivation 

(Imsen, 2006). Idealet är när eleverna arbetar och lär sig på grund av sin inre motivation. När en 

elev studerar hårt för ett bra betyg, talar vi om yttre motivation. Många elever tappar 

motivationen om arbetsuppgifterna blir för svåra och avancerade för den kunskapsnivån eleven 

befinner sig i. 

 

3.6 Vygotskijs teori 
’Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen stämmer väl in på praktik/yrkesdagar där 

relationen mellan eleven och handledaren/läraren och elevens frågor kan göra att eleven blir 

bättre och utökar sin förmåga med hjälp av samarbete och viljan att göra uppgifterna med sin 

handledare. Det blir till en utmaning där eleven hela tiden utvecklas. Handledarens uppgift är att 

kunna veta eller lära sig var eleven kunskapsmässigt befinner sig och hur eleven kan utvecklas 

från sin nivå med rätt stöd. Handledaren har ett stort ansvar så att eleven inte blir skrämd med 

alltför svåra uppgifter (Nielsen, Kvale, 2000).  
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3.7 Maslow 

I Maslows behovstrappa (Imsen, 2006) är vissa behov mer fundamentala än andra och Maslow 

redogör för att de primära behoven kommer först. Längst ner på trappan kommer de fysiska 

behoven som mat och dryck. En hungrig elev fokuserar inte sig på att lära sig och orkar kanske 

inte heller. Nästa steg är behov av trygghet och säkerhet som menas att eleven kan känna sig 

trygg i situationen den befinner sig i. När man sedan känner sig trygg i gruppen och känner en 

gemenskap med sina arbetskamrater kan man komma upp till nästa steg. Behovet att höra ihop 

med någon finns i alla åldrar och visa sin uppskattning i gruppen och att ha en social tillhörighet. 

Eleven måste få uppskattning och själv känna att man duger och ha en positiv självbild på näst 

högsta steget. Behovet av självförverkligande är ett viktigt steg i för att kunna uppställa 

långsiktiga mål, kan vara ett yrkesmål eller annat livsmål.  

 

 

 
      

Figur 2 Fritt efter Imsen 2006, s 468  

 

3.8 Lärarrollen och lärande 
Som lärare ska man ha många olika kompetenser. I boken Att finna balanser om en lärares tio 

kompetenser finns olika exempel. Det är ämnes, ämnesdidaktisk, vetenskaplig, pedagogisk, 

didaktisk, kommunikativ, metodisk, arbetsledande, social och allmänprofessionell kompetens 

(Kernell, 2002). Samtidigt handlar det fortfarande om att säkerställa att det man som lärare lär ut 

faktiskt blir till inlärning hos eleven. Lärandemiljön är en viktig del i själva inlärningsprocessen. 
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Mellander, K (2001) tar upp skillnaden mellan undervisning och inlärning på ett bra sätt nedan.  

 

Undervisning betyder att skapa de yttre förutsättningarna för inlärning, med bl.a. 

information i olika former liksom övningar och arbetsuppgifter. 

Inlärning är den mentala process som leder till kunskap. Att undervisning 

inte alltid leder till inlärning illustreras här när Tigers lillebror lär sin 

hund att vissla. 

 
          

Figur 3, Mellander, 2001 s 4 

 

3.9 Internationella styrdokument  
Barnkonventionen (1989) bygger sitt perspektiv på att barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rummet. Barnets bästa och barns rätt till inflytande och att alla barn har rätt att få sina behov 

tillgodosedda är centrala. Man måste alltid tänka efter vad som är bäst för den enskilda eleven. 

Skolorna ska finna vägar så man med lyckat resultat kan ge undervisning åt alla barn (skolverket, 

1999). Eleverna på Praktiska i Jönköping jobbar efter individuella studieplaner där lärare och 

elev gemensamt lägger upp undervisningen så den anpassas efter varje elev. Eleverna som har 

olika funktionshinder eller behov av stödundervisning erbjuds också lektionspass i små grupper 

och mycket handledning. Detta ger förutsättningar för en bra lärandemiljö. 

  

Salamancadeklarationen arbetar för målet ”skolor för alla” som stödjer inlärning, respekterar 

olikheter och tillgodoser individuella behov. Salamancadeklarationen handlar om hur man på 

bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd liksom funktionshindrades 

rättigheter (Persson, 2009).  
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3.10 Nationella styrdokument 
Under 2011 har det utkommit en ny version av både skollagen och läroplanen och eftersom vi 

påbörjat vår forskning innan dessa var klara, så har vi valt att inte ta med de nya versionerna i 

vårt arbete. Skolagen (1985) säger att skolor ska ge elever med svårigheter särskilt stöd i 

skolarbetet och tillsammans med hemmet främja deras harmoniska utveckling. Rätten till 

likvärdig utbildning oavsett var du befinner dig i landet är också inskriven i skollagen.  

 

I 15 kap 11 § framgår också att utbildningen på nationella program i huvudsak ska vara 

skolförlagd om inte annat följer av bestämmelserna om gymnasial lärlingsutbildning och att ett 

yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (Lärarförbundet, 2008). Det 

arbetsplatsförlagda lärandet är en lärandemiljö som främjar elevernas lärande. Eleverna har 

dessutom möjlighet att känna på de krav och utmaningar som arbetslivet innebär. 

 

I gymnasieförordningen, SFS 2010:2039 kan man läsa att APU ska förekomma på alla 

yrkesprogram i minst 15 veckor och en elev som går på gymnasial lärlingsutbildning ska 

genomföra mer än hälften av sin utbildning som arbetsplatsförlagt lärande. Varje vecka som 

genomförs på en arbetsplats ska anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid. 

 

Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta 

uppfyller de krav som finns för utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska 

förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras.  

Man kan också läsa att för en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en 

handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper 

och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.  

3.11 Läroplanen (LPF 94) 
I läroplanen kan vi läsa att skolan inte kan förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att 

behöva. Därför ska skolan ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 

samhället och som eleverna har från arbetslivet. Ett mål som alla gymnasieskolor ska sträva efter 

är att varje elev ska få kännedom om arbetslivets villkor inom sin yrkesinriktning och att 

eleverna blir medvetna om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling och 

ökad internationell samverkan. Personalen som arbetar i skolan ska i undervisningen utnyttja 

kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv och utveckla kontakten med handledare. 
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De ska också vid information och vägledning använda de kunskaper som finns hos elever, 

skolans personal, arbetslivet och samhället.  

 

Genom programråd inom varje yrkesinriktning kan skolan hålla en bra dialog mellan skolan och 

praktikplatserna. Vid dessa programråd finns representanter från yrkeslivet, skolans elever, 

fackliga organisationer, rektor och yrkeslärare. I vår forskning har elever i årskurs 2 och 3 

deltagit. De berörs inte av den nya förordningen om läroplanen för gymnasieskolan (SKOLF 

2011:144) eftersom de påbörjade sin utbildning tidigare.  

 

4. Resultat 

Här redovisar vi resultaten från vår enkätundersökning. Svaren på frågorna redovisar vi i ett 

stapeldiagram för varje fråga och med en sammanfattande text under. Efter en genomgång av 

stapeldiagrammen kommer vi att redovisa de kvalitativa djupintervjuerna som utfördes med 

elever från olika yrkesprogram. 

  

4.1 Diagram 
 

1. Kan du koncentrera dig/få arbetsro på dina arbetsuppgifter under yrkesdagarna i 

skolan? 

0
5
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15
20
25
30
35
40

Ja Nej Ibland Vet ej

 
Figur 4 

 

På den första frågan i enkäten anser 38 stycken elever att de får arbetsro på yrkesdagarna i 

skolan. Ingen elev har svarat nej och 6 stycken anser att de får arbetsro ibland och 2 stycken har 

svarat vet ej. 
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2. Kan du koncentrera dig/få arbetsro på dina arbetsuppgifter under dina APU-dagar? 
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45

Ja Nej Ibland Vet ej

 
Figur 5 

 

På den andra frågan tycker 42 stycken elever att de kan koncentrera sig/få arbetsro på sin APU. 

Antalet elever som anser att de bara ibland kan få arbetsro sjunkit till 2 elever. Det är 1 elev i 

undersökningen som har svarat vet ej och 1 elev har inte svarat på frågan. 

 

 

3. Har elevantalet under yrkeslektionerna betydelse för din inlärning? 
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Ja Nej Vet ej Annat

 
Figur 6 

 

På den tredje frågan anser 22 elever att elevantalet på yrkeslektionerna har betydelse. Det fanns 

16 elever som anser att elevantalet inte har betydelse och det var 6 stycken som svarat vet ej. Det 

är 2 elever som har svarat annat och har kommenterat frågan. ”Desto färre elever ju bättre” 
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4. Har antalet ”jobbarkompisar” på din praktikplats betydelse för din inlärning? 
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Ja Nej Vet ej Annat

 
Figur 7 

 

På den fjärde frågan svarar 26 elever ja, antalet jobbarkompisar har betydelse och 14 stycken har 

svarat nej. Det är 4 elever som inte vet och en elev har svarat att: ”Man får många olika att lära 

av”En elev har inte svarat på frågan. 

 

 

5. Var lär du dig praktisk kunskap/ditt yrke bäst? 
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APU:n Yrkesdagarna i
skolan

Annat

 
Figur 7 

 

På den femte frågan anser 25 stycken av eleverna i undersökningen anser att man lär sig praktisk 

kunskap på APU:n bäst. Däremot är det 13 elever som anser att det är på yrkesdagarna i skolan 

man lär sig bäst. Det finns 7 elever som har svarat: ”Lika mycket på båda” och en elev har inte 

svarat. 
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6. Hur är lärandemiljön på din praktikplats? 
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Mycket bra Okej Dåligt Vet ej

 
Figur 8 

 

På den sjätte frågan anser 28 elever att lärandemiljön på APU:n är mycket bra, 12 stycken anser 

att den är okej och 2 elever anser att den är dålig. Det fanns 2 elever som svarat vet ej och 2 

stycken som inte har besvarat frågan. 

 

 

7. Hur är lärandemiljön på yrkesdagarna i skolan? 
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Mycket bra Okej Dålig

 
Figur 9 

 

På sjunde frågan anser 20 stycken att lärandemiljön är mycket bra på skolan. 22 stycken elever 

svarat okej.  Det är 2 elever som anser att det är en dålig lärandemiljö i skolan och 2 elever har 

inte svarat. 
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8. Kan det vara skillnad på vilka moment du ska lära dig, och om det då är bättre att lära 

sig på praktikplatsen eller på yrkesdagarna i skolan? 
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Figur 10 

 

På åttonde frågan anser 31 elever att det kan vara skillnad på vilka moment de lär sig i skolan och 

har svarat ja på frågan och 5 stycken har svarat nej. Det var 9 stycken elever som svarat vet ej 

och 1 elev har inte besvarat frågan. 

 

 

9. Hur många yrkesdagar har du i snitt per vecka? 
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Figur 11 

 

På nionde frågan är det 14 elever som svarat att de har 2 dagars yrkesdagar och 14 elever har 2,5 

dagar. 3 yrkesdagar i veckan har 15 stycken elever och 3 elever har inga yrkesdagar alls. 
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10. Hur mycket APU har du under dina 3 år på gymnasiet? 
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Mindre än 15
veckor

Mer än 15
veckor

50% eller mer 0 dagar

 
           Figur 12 

 

På tionde frågan var 2 stycken av de tillfrågade eleverna har mindre än 15 veckor APU och 17 

stycken har svarat att det har mer än 15 veckor. 

23 elever i undersökningen har 50 % eller mer ute på APU och 3 stycken praktiserar inte alls. 

Av 46 elever är det en elev som inte vet. 

 

        Jag går i årskurs:                                        Jag är: 

Årskurs 2
Årskurs 3
Ej svarat

Tjej
Kille
Ej svarat

 
            Figur 13 

 

I undersökningen har totalt 46 elever deltagit. 20 av eleverna går i årskurs 2 och 13 av dem är 

killar och 7 stycken är tjejer. Från årskurs 3, med 25 deltagare i undersökningen är det 19 killar 

och 6 tjejer. En elev har inte svarat på vilken årskurs den går i och heller inte vilket kön den 

tillhör. Två av enkät svaren som vi fick in var endast ifylld på några få frågor. Vi anser att dessa 

elever inte är ute på praktik och har inget underlag för att kunna svara på frågor om 

lärandemiljön på praktiken. Det kan också vara så att det är elever som har valt att hoppa av sitt 

yrkesprogram och läser då endast kärnämnen. Med tanke på att enkätsvaren var anonyma hade vi 

ingen möjlighet att se om det var någon skillnad mellan de olika yrkesprogrammen.  
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4.2 Djupintervjuer 
 
Kvalitativa djupintervjuer (Backman, 2008) gjordes med 6 stycken elever från 5 olika 

yrkesinriktningar. De representerade fordonsprogrammet, industriprogrammet, 

hantverksprogrammet, livsmedelsprogrammet och byggprogrammet. 

 

För att få ut så mycket som möjligt vid intervjuerna så utförde vi några intervjuer enskilt och 

några med två elever i taget, dels för att vi tror att de har lättare att ”komma till tals” om de inte 

är för många och att eleverna inte ”färgar sina svar”. 

 

 Vilka moment inom yrket kan du inte göra på skolan som du kan göra på din praktikplats 

(eller tvärt om)? Vad beror det på? 
 

Utomhusmålning kan vi inte göra på skolan och dekorationsmålning görs sällan på praktiken så 

den får vi göra inne sade en elev. En annan sade att det finns det mesta på skolan så vi kan göra 

alla momenten inne, skillnaden är volymen på hur mycket man gör. Flera elever var överens om 

att det som skiljde sig på vilka moment som de ska lära sig beror på arbetsplatsens och skolans 

utrustning. Flertalet av arbetsplatserna har mer utrustning än som inte finns inne på skolan. En 

elev sade att de momenten man inte gör inne på skolan gör man ute på praktiken. När man har 

yrkesdagar på skolan kan man säga till vilka moment man inte gjort ute så går läraren igenom det 

inne istället. Ingen av eleverna ansåg att skolan hade mer och modernare utrustning, men fullt 

tillräcklig. 

 

 Hur många ”jobbarkompisar” och handledare har du på din praktikplats? Påverkar 

antalet din inlärning och i så fall på vilket sätt? 
 

På frågan om hur många arbetskamrater och handledare eleverna hade ute på sin arbetsplats 

skiljde sig svaren ganska mycket. Eleverna ansåg att flera av arbetskamrater också var 

handledare och såg en fördel med att de fanns flera personer på arbetsplatsen som man kunde 

fråga om det uppstod problem. En av eleverna ansåg att handledaren mer eller mindre var 

kundmottagaren/chefen som ”hade hand om kontakten med skolan och förde närvarorapporter”. 

En annan elev sa att han hade bara en handledare som den fick och skulle fråga om det uppstod 

några problem och inte ”störa de övriga arbetskamraterna”. Några elever tyckte de närmaste 

jobbarkompisarna var handledare och de övriga var bara jobbarkompisar. En elev tyckte att det 
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var bättre ju fler handledare man har, för att alla handledare är ju bra på olika saker, ju fler 

lärare/handledare desto bättre inlärning. 

 

 Skulle du behöva flera praktikdagar, eller mer yrkesdagar inne i skolan, för att lära dig 

ditt yrke? Vad mer skulle du behöva lära dig för att vara förberedd för ditt yrkesliv? 
 

En elev svarade: 

Asså, nä jag tycker det är lagom, bra som det är. Det är skönt att vara lite inne ibland. 

Asså, det vi inte gjort här inne har jag gjort på praktiken. Och det man inte gjort alls 

säger man till så får man göra det här inne. 

 

Tre elever ansåg att de behövde fler yrkesdagar inne i skolan för att vara helt rustade för sitt 

yrkesliv och då både i yrkesteori och praktiska moment. Lagom med praktik tyckte någon, skönt 

att vara på skolan för då kan man fråga mera tyckte en annan. När man är ute på praktik frågar 

man inte så mycket som man gör inne. En elev sade att men lär sig mer på praktiken men inne 

lär man sig mer noggrant och lär sig förstå anledningen till varför man gör på ett visst sätt. Det är 

ingen som förklarar ute på praktikplatserna, där är produktionen viktigare och ingen hinner 

förklara för oss. Under dagarna på skolan får man tid att göra om momenten om de inte blir bra 

och en lärare är med och visar hela tiden och förklarar samtidigt enligt ett par stycken. Några 

ansåg också att de ville få mer kunskap i ekonomi, löner och vilka avtal som gäller ute på 

arbetsplatserna.   

  

 Finns det, och i så fall, hur upplever du tidspressen/stressen ute på din praktikplats? 

Påverkar det din inlärning? 
 

En elev ansåg inte att den hade någon tidspress på sin praktikplats och att det heller inte påverkar 

utbildningen. Två av eleverna ansåg att tidspressen/stressen var olika från dag till dag och att det 

ibland påverkade deras utbildning. När det var stressigt på praktikplatsen hann de inte fråga och 

få hjälp av sin handledare utan var tvungna att vänta för instruktioner eller ta egna, ibland 

felaktiga beslut. En elev sade att är handledaren stressad blir jag också stressad och då blir det 

sämre inlärning för mig. Någon tyckte att lite stress ska det vara annars blir det att man står för 

länge med vissa moment och då hinner man inte så mycket.  
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5. Analys 
 
Vid många utvecklingssamtal på vår skola med elever som har presterat sämre på lektionerna, 

diskuteras det om eleven har fått någon arbetsro på lektionen eller om han/hon upplever att det är 

alldeles för stökigt i klassen. I första frågan i vår enkätundersökning som handlande om eleverna 

upplevde att de fick arbetsro på yrkesdagarna i skolan, var det 38 elever som ansåg att de fick. 

Av 46 stycken elever var det 6 stycken ansåg att de fick arbetsro ibland och 2 stycken har svarat 

vet ej. I läroplanen för de frivilliga skolreformerna (LPF 94) kan man läsa att alla som arbetar i 

skolan ska samverka för att göra skolan till en miljö för lärande och att varje elev tar personligt 

ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 

 

Yrkesdagarna på Praktiska gymnasiet i Jönköping kan se väldigt olika ut beroende på vilket 

program som eleven går på. Inom årskurs 3 i fordon och transportprogrammet med inriktning 

personbilsmekaniker, billackering och godshantering är det ca 10 stycken elever som 

tillsammans jobbar på teori lektionerna och i skolans bilverkstad. Där utförs de praktiska 

momenten som är kopplade till den teori som de just för tillfället arbetar med. Inom restaurang 

och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri och hantverksprogrammet med inriktning 

florist jobbar eleverna istället enskilt med de moment som de inte har kunnat eller har fått lära sig 

ute på sin praktikplats. På yrkesdagarna inom bygg och anläggningsprogrammet med inriktning 

på måleri och golv jobbar eleverna i större grupper där alla elever får teoretisk utbildning kopplat 

till praktiska övningar. Höjlund (2005) anser att en lärandesituation som är så lik arbetslivet som 

möjligt skapar en miljö som ger eleverna möjlighet till komplexa handlingar och erfarenheter. 

Där finns även tid för abstraktion, reflektion och möjlighet att föra en diskussion utifrån 

möjligheter och begränsningar.    

  

När vi ställer en liknande fråga om arbetsro men byter till elevernas praktikplats har antalet 

elever som anser att de får arbetsro på sin praktikplats ökat till 42 stycken och de elever som 

anser att de bara ibland får arbetsro har minskat till 2 elever. Här skiljer det ju också beroende på 

vilken praktikplats som eleverna praktiserar på. På vissa arbetsplatser är det en konstant hög 

ljudnivå med mycket buller och högt tempo och på andra är det en lägre bullernivå och ett ibland 

lugnare tempo 

 

Det som vi också kan konstatera påverkar hur arbetsron är i på yrkesdagarna i skolan handlar om 

hur många elever som deltar på de olika inlärningsmomenten. Här anser 22 stycken elever att 
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elevantalet påverkar deras inlärning och 16 stycken anser att det inte påverkar. En elev har 

kommenterat frågan med att ”Desto färre elever ju bättre”. Ett av målen som de Praktiska 

gymnasierna jobbar efter är att hålla klasserna så små som möjligt och att vara en liten skola med 

stor gemenskap.  

 

När vi undrade om antalet ”arbetskompisar” har någon betydelse för elevernas inlärning 

kommenterade en elev frågan med att ”man får många olika att lära sig av”. 

Nielsen, Kvale, (2000) anser att det är en fördel om eleven lär sig av flera olika personer annars 

är risken att man bara blir en kopia och för att bli duktig i sitt yrke krävs det att man utvecklar sin 

egen stil. Eleverna befinner sig i det som man kallar praxisgemenskap och där lärandet sker 

genom att eleverna är ”med där det händer” och har flera ”mästare” att lära sig av. Detta ser de 

flesta eleverna som en fördel och det kom också fram i intervjuerna med eleverna. 

 

När vi frågar eleverna om var de anser att de lär sig praktiska kunskaper bäst svarar 25 stycken 

att det är ute på sin praktikplats och 13 stycken elever anser att det är på yrkesdagarna i skolan. 

Lärandemiljön på skolan gynnas av att vi har t.ex. verkstad eller bageri där yrkesläraren kan visa 

olika praktiska moment. Gustafsson (2004) anser att lärarna ställs ständigt inför situationer då de 

måste motivera eleverna och att eleverna ska bli sugna och få lust att möta utmaningar och ta itu 

med arbetsuppgifter. Det är också en del av vårt läraruppdrag att se till att ”gynnsamma lägen 

uppstår” för eleverna och att skapa en positiv förväntan hos eleverna.  

 

Av de 46 stycken eleverna som har svarat på frågan är det 7 elever som anser att man lär sig ”lika 

mycket på båda” och en elev har valt att inte svara. Att varva praktik med teori ser vi som en 

självklarhet i vår skola och man kan också läsa i LPF 94 att man i undervisningen ska skapa en 

balans mellan teoretiska och praktiska kunskap som främjar elevernas lärande. Där står också att 

vi som lärare ska i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets- och 

samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång.   

 

Ett mål som Praktiska har är ”hälften skola, hälften praktik” och att eleverna får ta del av sitt 

yrke som det ser ut i verkligheten, samtidigt som eleverna får lära sig grundkunskaperna. I vår 

skola har de mesta eleverna mellan två och tre dagar praktik ute på en arbetsplats och när vi 

frågar eleverna anser de att det är lagom. En av djupintervjufrågorna handlade om det finns 

någon tidspress/stress på praktikplatserna och i så fall hur eleverna upplever detta. En elev ansåg 
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ju inte att den hade någon tidspress på sin praktikplats och att det heller inte påverkar 

utbildningen och två av eleverna ansåg att tidspressen/stressen var olika från dag till dag. 

 

6. Diskussion 

 

När vi tänker på vårt yrke och läraryrket i helhet så är det stora krav som ställs på oss. Det är inte 

många andra yrken som ställs inför så höga krav på som på oss lärare. Vi funderar då på det som 

det står i boken Att finna balanser (Kernell, 2002) om en lärares tio kompetenser. Lärarrollen är 

utan tvekan viktig men uppsatsen fokuserat mer på lärandemiljön. För de praktiska yrkena 

handlar mycket om APU i kombination med skolförlagt lärande. Det nära samarbetet med 

branschen kan inte nog betonas och betydelsen av ett gott samarbete är stort. En grundtanke som 

Höjlund (2005) tar upp är att eleverna handlar i ”seriösa situationer” vilket kan vara en 

praktikplats. De praktiska momenten ger dessutom eleverna insikter i samhälleliga processer och 

situationer. Genom att eleverna deltar i dessa ”seriösa situationer” får både teoretiska ämnen och 

”verkligt arbete” en mening för eleverna. 

 

Den bästa läran som många av våra elever ser det är den decentraliserade mästarläran (Nielsen, 

Kvale, 2000), för att man har flera personer att lära sig av. Därför rekommenderar vi ofta elever 

att byta praktikplatser under sin utbildning annars missar de mycket kunskaper och riskerar att bli 

väldigt ensidiga. Den miljön som eleven befinner sig i utgör egentligen utbildningsverktygen för 

eleverna. Hela miljön, med handledaren, andra färdigutbildade, verktyg, lokaler, kunder, yrkets 

status i samhället och så vidare bidrar till elevernas utveckling mot sitt yrkeskunnande inom sitt 

valda yrke (Höjlund, 2005). Inom våra yrkesinriktningar kan vi erbjuda eleverna att byta 

praktikplats om eleverna anser att de inte får arbetsro eller om eleverna eller vi lärare anser att de 

inte får med alla moment de ska lära sig.  

 

Under APU ska eleverna få möta yrkeslivet och ställas inför de krav och utmaningar som en 

kommande anställning innebär. Genom att lära sig i en verklig miljö skapas ofta goda 

förutsättningar för lärande. Många gånger får man in elever från praktiken som vill visa och testa 

nya produkter eller arbetssätt som de lärt sig ute på sin praktik. Höjlund (2005) tar upp vikten av 

att eleverna har små läroverkstäder inne på skolorna som eleverna efter sin praktik kan jobba i 

små grupper och visa varandra erfarenheter som vuxit fram från de olika praktikplatserna. På 

flera Praktiska skolor finns det inte mycket till ”verkstäder” inne på skolorna och då tappar vi 
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elever som inte klarar att vara ute i verkligheten och då håller inte heller argumentet ”att det som 

man inte lärt sig ute lär man sig inne på skolorna”.  

 

 John Dewey (Claesson, 2009) trycker mycket på att det bästa sättet att lära sig är genom att 

utföra praktiska övningar. I hans aktivitetspedagogik betonas just verklighetsanknytningen något 

som förstärks genom APU. 

 

Vissa elever klarar dock inte av de krav som ställs utan måste få mer tid att förbereda sig inne i 

en tryggare skolmiljö. Lärarens kännedom om eleverna och praktikarbetsplatserna blir här 

mycket viktig för att APU-placeringarna inte ska få motsatt verkan. Eleverna befinner sig i 

mycket olika utvecklingsnivåer och medans vissa kan släppas helt fria på en APU och växa där 

behöver andra mycket stöd. Stöd som ibland inte alls handlar om att lära sig yrkesfärdigheter 

utan om att skapa motivation och social kompetens. 

 

Resultatet visar att en majoritet av eleverna anser att APU´n ger de bästa förutsättningarna för att 

lära sig yrket. Frågan om lärandemiljön visar också att en övervägande del av respondenterna är 

något mer positiva till lärandemiljön på APU:n än i skolan. Fullt så enkelt är det dock inte.  

 

Förståelsen över vad eleverna anser blir tydligare med djupintervjuerna. Även om man i skolan 

bygger upp verkstäder och bagerier så anser eleverna att det är en skolmiljö, även om skolans 

lokaler ser ut som ett bageri eller en verkstad. Alla elever tycker inte det känns lika meningsfullt 

på skolan yrkesdagar. Skolan fokuserar i första hand på undervisning och ute på praktiken 

fokuseras på produktionen i första hand. Höjlund (2005) tar upp att oftast är lärprocessen på 

praktikplatserna vänd mot produktionsprocessen. Eleverna börjar med mindre arbetsuppgifter 

men samtidigt som eleven överblickar hela arbetsgången. När eleverna är ute på praktik frågar de 

inte så mycket som de gör inne. Ofta är det ingen som har tid att förklara ute på praktikplatserna, 

men eleverna tycker de lär sig mer på praktiken men inne lär man sig mer noggrant och lär sig 

förstå anledningen till varför man gör på ett visst sätt. I skolan har man genomgångar både 

praktiskt och teoretiskt och har tid att utvärdering olika arbetsmoment 

 

Vidare visar resultaten från enkäter och intervjuer också på att elever upplever olika miljöer på 

olika sätt och att det skiljer mellan olika inriktningar. Undersökningen pekar på en komplex 

verklighet där inget är riktigt rätt eller fel. Ofta beror svaret på en kombination av elevernas 

kunskaps- och mognadsnivå samt skolan och arbetsplatsens förutsättningar. 
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Intervjuerna förde fram en mer komplex bild och gav en djupare förståelse för vad eleverna 

menade när de talade om skillnader mellan arbetsplats och skola. Det största problemet med 

intervjuerna var urvalet. Intervjuerna skulle komplettera enkätsvaren och ge en ökad förståelse 

för vad eleverna menar med sina svar. Vad vi då funderade över var hur vi skulle säkerställa att 

urvalet av vilka vi intervjuade skulle bli så representativt som möjligt. Metoden vi valde var att 

slumpvis välja ut en elev från var inriktning. Valet blev därmed inte styrt av oss och vi fick en 

spridning mellan skolans inriktningar. Risken med ett urval är dock alltid att den inte är 

representativt. Vi tycker dock att vårt urval kändes bra och relevant. 

 

6.1 Är syftet uppnått? 
Vi anser att vi fått vårt syfte uppnått med denna forskning och vi är nöjda med vårt arbete. Vårt 

syfte var att undersöka hur gymnasieeleverna på ett yrkesprogram ser på sina lärandemiljöer. 

Efter sammanställning av undersökning konstaterade vi att vi jobbar med de lärandemiljöer som 

de flesta eleverna anser vara den bästa metoden. Eleverna anser att lärandemiljöerna är lika bra 

på praktikplatsen som på yrkesdagarna i skolan. Det som skiljer sig är elevernas syn på var de lär 

sig sitt kommande yrke bäst.  

 

6.2 Fortsatt forskning 
Vi har nu tittat på lärandemiljön. En intressant utveckling av detta vore att titta på elevernas 

förståelse av vad de gör och var de skaffar sig den förståelsen. Risken är att eleverna bara 

upprepar vad de ser andra göra ute på en arbetsplats utan att förstå varför. Den djupare 

förståelsen för varför ett moment görs är viktig för fortsatt lärande och det är nog något som vi 

fokuserar mer på i skolans miljö. Eftersom vår undersökning var anonym så kunde inte vi gå in 

på djupet på skillnaderna mellan de olika yrkesinriktningar, kanske skulle skillnaden mellan 

programmen vara av intresse. En annan intressant studie skulle kunna vara att forska om elevers 

vilja att vara ute på praktik och om det där finns en skillnad mellan flickor och pojkar.  
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Bilaga 1 
 
 

Enkätfrågor om lärandemiljöer 
 
 
1, Kan du koncentrera dig/få arbetsro på dina arbetsuppgifter under yrkesdagarna i skolan? 

 Ja 

 Nej 

 Ibland 

 Vet ej 

2, Kan du koncentrera dig/få arbetsro på dina arbetsuppgifter under dina APU-dagar? 
 Ja 

 Nej 

 Ibland 

 Vet ej 

3, Har elevantalet under yrkeslektionerna betydelse för din inlärning? 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat:___________________ 
 

4, Har antalet ”jobbarkompisar” på din praktikplats betydelse för din inlärning? 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat:___________________ 
 

5, Var lär du dig praktiskt kunskap/ditt valda yrke bäst? 
 På APU:n 

 På yrkesdagarna på skolan 

 Annat:_______________  
 

6, Hur är lärandemiljön på APU:n? 
 Mycket bra 

 Okej 

 Dålig 

 Vet ej 



 

7, Hur är lärandemiljön på yrkesdagarna på skolan? 
 Mycket bra 

 Okej 

 Dålig 

 Vet ej 
 

8, Kan det vara skillnad vilka moment du ska lära dig om det är bättre att lära sig på 
praktikplatsen eller på yrkesdagarna i skolan? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat:___________________ 
 

9, Hur många yrkesdagar har du i snitt per vecka? 
 1 dag 

 2 dagar 

 2,5 dagar 

 3 dagar 

 4 dagar 

 Annat:_____________  

 
10, Hur mycket APU/praktik har du under dina 3 år på gymnasiet? 

 Mindre än 15 veckor 

 Mer än 15 veckor 

 50 % eller mer (lärlingsutbildning) 

 Annat:_____________________  

 
Jag går i årskurs. 

 2 

 3 

Jag är  
 Tjej 

 Kille 

 
 
Hjärtligt tack för din medverkan! 
 
 



 

Bilaga 2 
 
 

Djupintervjufrågorna  
 

 Vilka moment inom yrket kan du inte göra på skolan som du kan göra på din praktikplats 

(eller tvärt om)? Vad beror det på? 

 

 Hur många ”jobbarkompisar” och handledare har du på din praktikplats? Påverkar 

antalet din inlärning och i så fall på vilket sätt? 

 

 Skulle du behöva flera praktikdagar, eller mer yrkesdagar inne i skolan, för att lära dig 

ditt yrke? Vad mer skulle du behöva lära dig för att vara förberedd för ditt yrkesliv? 

 

 Finns det, och i så fall, hur upplever du tidspressen/stressen ute på din praktikplats? 

Påverkar det din inlärning? 

 


