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Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om det är någon skillnad på 
handledning i gymnasial lärlingsutbildning mellan yrkesgrupperna måleri och 
låstekniker. I studien har vi ställt frågan om det är en stor skillnad mellan dessa 
två yrkena sett på handledning, och hur man ser på lärlingarnas utbildning.

Metod och resultat
Genom att utföra 6 stycken kvalitativa interjuver enligt en intervjumall har vi 
undersökt hur handledare ser på handledaruppdraget i gymnasial 
lärlingsutbildning. I studien har vi intervjuat olika ålderskategorier i 
åldersgrupperna 25-35, 36-45 och 46-65. Gruppen utgörs av 2 stycken VD och 
övriga är anställda som målare respektive lås-tekniker.

I studien synliggörs en liten skillnad i synen på lärlingar inom båda 
yrkeskategorierna. Resultatet som framkommer är bland annat att 
företagsledarna på sikt ser att eleverna kan bli anställningsbara efter avslutad 
lärlingsutbildning, medan att ackordsmålare ser till ekonomin. Det har inte varit 
så stor skillnad som vi hade tänkt oss
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Sammanfattning

Vi har valt att göra en studie om hur handledare ser på handledning i gymnasial 

lärlingsutbildning.

Undersökningen handlar om handledarens syn på lärlingsuppdraget. Vi har tittat 

på två olika yrkesgrupper som traditionellt sett är vana att handleda lärlingar. De 

två yrkesgrupperna är målare och låstekniker. I vår studie har vi utgått från en 

kvalitativ intervju med sex stycken handledare. Vi har valt tre stycken från 

vartdera yrket i ålder 25-65 år, för att få en bred syn på hur handledarna ser på 

lärlingsuppdraget. I undersökningen framkommer det att samtliga handledare 

upplever gymnasial lärlingsutbildning positivt och att de ser en möjlighet att 

utbilda en elev under gymnasietiden för att senare kunna anställa denne. 

Handledarna poängterar vikten av att eleven är motiverad för vald 

yrkesutbildning. Här kan vi se hur viktigt det är att få rätt vägledning i 

grundskolan av studie- och yrkesvägledare när eleven ska välja en 

gymnasieutbildning.

Studien har visat hur viktigt det är att vara en bra handledare dels i det sociala 

uppdraget genom att stötta eleven men även genom att vara en god förebild både 

yrkesmässigt och socialt. Det har även framkommit att det finns ett stort behov 

för att handledare ute på företagen behöver gå någon form av 

handledarutbildning, något som flertalet handledare är positiva till.
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 1. Inledning

Vår utgångspunkt inför denna studie är att vi båda arbetar som lärare på en skola som erbjuder 

modern lärlingsutbildning. I vårt yrke kommer vi ständigt i kontakt med yrkeslivet och de 

handledare som handleder våra elever på respektive program. Tommy har en 25-årig 

yrkesbakgrund som målare. När Tommy slutade som målare fick han möjligheten att börja 

arbeta som yrkeslärare vilket han nu gjort i 5 år. Under arbetet som målare verkade han själv 

som handledare för många lärlingar. Genom arbetet som lärare har han nu möjligheten att 

själv få en inblick i hur samspelet mellan handledare och lärling fungerar. 

Joakim har själv en bakgrund som lärling under sin gymnasietid. Utbildningen hette på den 

tiden verkstadsteknisk linje. Utbildningens utformning liknar den utbildning som Joakim 

arbetar med idag, vilket innebär att den praktiska delen av utbildningen förlades på olika 

företag tre dagar i veckan hela studietiden. Under den tiden fick han själv erfara olika typer av 

handledare/handledning på verkstadsföretagen. Efter att ha arbetat inom industrin studerade 

Joakim en eftergymnasial utbildning till låssmed eller som det idag kallas låstekniker. 

Därefter har han arbetat ca 20 år inom yrket och har själv varit handledare till lärlingar. Det 

traditionella förfarandet inom branschen har varit att man anställt lärlingar utan 

låssmedsutbildning och lärt upp dem direkt på företaget. 

Med dessa bakgrunder är vi väldigt intresserade av att studera handledarrollen i den moderna 

lärlingsutbildningen och har för avsikt att genomföra studien genom intervjuer med ett antal 

handledare i respektive branscher. Efter intervjuerna kommer vi lyfta upp och analysera 

resultatet i relation till egna erfarenheter samt litteratur och tidigare forskning. Vår 

förhoppning är att vi kommer få ökad kunskap kring frågeställningarna samt identifiera 

ytterligare områden att fördjupa oss inom i framtiden.

Vi har gjort arbetet tillsammans, förutom avsnitten om våra respektive yrkesbakgrunder där 

var och en har skrivit om sitt eget yrke.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med vår studie är att undersöka hur handledare till elever i gymnasial lärlingsutbildning 

ser på handledning och handledaruppdraget. Vi har i vår studie valt att intervjua en målare 

och en låssmed vardera i åldersgrupperna 25-35,36-50 och 51-65, totalt sex stycken 

handledare för att få en bred syn på hur handledarna ser på handledaruppdraget.

  Då vi själva arbetar som yrkeslärare inom måleri och låssmed är vår avsikt att intervjua 

handledare från våra båda yrkesinriktningar. Med detta som underlag har vi för avsikt att även 

jämföra hur handledare i dessa två yrkesgrupper ser på handledning i gymnasial 

lärlingsutbildning.

De frågeställningar som valts att undersökas är;

• Hur ser handledare på handledaruppdraget i gymnasial lärlingsutbildning?

• Finns det någon skillnad i synen på handledning mellan de båda yrkesgrupperna?
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3. Teorianknytning  

I det här avsnittet beskrivs lärlingsutbildning ur ett historiskt perspektiv för att sedan följas av 

en beskrivning av hur lärlingsutbildning ser ut idag. Därefter följer teorier om lärande och 

slutligen beskrivs historiken specifikt inom måleriyrket och låssmedsyrket fram till nutid. 

3.1 Lärlingsutbildning historik

Lärlingsutbildning är ingen ny företeelse historiskt sett när det gäller hantverksyrken. 

Hantverket hade förr en skråordning med särskilda privilegier där hantverkarna var 

sammanslutna i föreningar och kan spåras till ca 1000-talet i Västeuropa. I Sverige 

finns det belägg för att skräddare i Stockholm gavs ensamrätt till sitt yrke år 1356. 

Dock är de första bevarade skråordningarna från 1400-talet. Det var 

skråordningarna som bestämde villkoren för lärlingsutbildningen i Sverige. De 

bestämde hur lång lärlingstiden skulle vara i de olika yrkena och att endast pojkar 

som var födda inom äktenskapet antogs i lära i skråyrken. Lärlingen ska enligt 

1720 års allmänna skråordning vara fyllda fjorton år och gå i lära mellan tre och 

fem år. Syftet med skråordningen var att värna om yrkets intressen genom att 

hantverkare slog sig samman och försökte få produktmonopol. Det var bara de 

mästare som var godkända av skrået som fick utöva yrket. Det var även 

skråordningen som bestämde reglerna för lärlingarnas och gesällernas villkor och 

definierade förutsättningar för att uppnå en mästarvärdighet i ett specifikt hantverk. 

Under 1700-talet växte kritiken fram mot skråsystemet i Sverige. Statsmakten 

försökte motverka att skrånas tendenser att hindra duktiga gesäller från att bli 

mästare och för att skråna bildade karteller vilka strävade efter att upprätthålla höga 

priser.  De svenska skråna upphörde i samband med 1846 års fabriks-och- 

hantverksordning. Det fanns dock fortfarande vissa yrkesmässiga begränsningar 

fram till 1864. Efter det var det att fritt utöva ett hantverk.

( Nationalencyklopedin, 2011-11-01).

3.2 Lärlingsutbildning i dag

Försöksverksamhet med lärlingsutbildning startade hösten 2008 inom den svenska 

gymnasieskolan. De fristående skolorna har de flesta lärlingsplatserna men även hos de 
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kommunala skolorna är intresset stort. Från politiskt håll har intresset varit stort och flera 

partier har visat önskemål om att öka omfattningen av lärlingsutbildning. 

Försöksverksamheten hade under hösten 2010 nästan 8000 elever (Olofsson & Wadensjö, 

2011). Detta kan jämföras med att det i mitten på 1950 talet fanns cirka 350 

bidragsberättigade lärlingselever (Regeringskansliet, 2011-11-11). Det som skiljer Sverige 

från länder med mer omfattande lärlingsutbildningssystem som till exempel Danmark, Norge 

och Tyskland är att det inte kommer att finnas något krav på lärlingsanställning efter avslutad 

utbildning (Olofsson & Wadensjö, 2011). I Sverige är det skolan som är huvudman för 

utbildningen i sin helhet och som utfärdar examensbevis. Det som är utmärkande för 

lärlingsutbildningen är att den yrkesinriktade delen av utbildningen utövas på ett företag 

utanför skolan. Sedan hösten 2011 finns lärlingsutbildning som ett valbart alternativ till de 

skolförlagda yrkesprogrammen i den Svenska gymnasieskolan. (Nationalencyklopedin, 2011-

11-01)

Skolverket (2011) belyser lärlingsutbildningens utformning i och med den nya skollagen. De 

poängterar att eleverna i lärlingsutbildning skall utbildas ute på arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) under minst halva utbildningstiden. Arbetsplatsförlagt lärande innebär att eleven 

genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Skolverket lyfter 

fram att yrkesutbildning handlar om mer än yrkesutbildning. De menar att det även handlar 

om att eleven skall förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 

På detta sätt utvecklar eleven en yrkesidentitet. Skolverket menar att den gymnasiala 

lärlingsutbildningen bland annat bidrar till att yrkesutbildningen kan utformas mer flexibelt. 

”Både branscher och andra avnämare betonar att gymnasial lärlingsutbildning ställer höga 

krav på elevernas studiemotivation och förmåga att ta eget ansvar. Lärlingsutbildningen är 

uppbyggd av samma ämnen och kurser och ställer samma krav på examen som den 

skolförlagda utbildningen” (Skolverket 2011, sid. 24)

Vidare lyfter Skolverket (a.a.) upp vikten av att skolan och det lokala arbetslivet samråder för 

att på bästa sätt utforma utbildningen efter lokala förutsättningar. I den nya 

gymnasieförordningen  (Skolverket 2011, sid. 23)  står det så här om arbetsplatsförlagt 

lärande; 

”På det arbetsplatsförlagda lärandet skall eleven ha en handledare på arbetsplatsen. Bara 

den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt bedöms 

vara lämplig kan vara handledare” (a.a.).
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I Västeuropa är det lärlingsutbildning som är den mest dominerande utbildningsmodellen på 

gymnasial nivå. På senare år har intresset ökat påtagligt för lärlingsutbildning i Sverige,

( Nationalencyklopedin, 2011-11-01). Som ett alternativ till skolförlagd yrkesutbildning 

kommer den nya gymnasieskolan (GY11) som sagt att erbjuda inslag av lärlingsutbildning. På 

gymnasial nivå är ambitionen att lärlingsutbildningen ska omfatta cirka 30 000 deltagare 

vilket är mycket sett ur ett historiskt perspektiv. Det finns även en förhoppning om att 

utveckla lärlingsutbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen (Olofsson och 

Wadensjö, 2011).

Vidare lyfter författarna (a.a.) upp skillnaden mellan lärlingar från förr och dagens 

lärlingsutbildning på gymnasienivå. De belyser att man fram till våren 2011 kunde få en 

yrkesutbildning som efter avslutad utbildning skulle kunna ge eleven möjlighet att kunna söka 

direkt till högskola eller universitet. I den nya gymnasieskolan GY11 måste däremot eleven 

själv göra ett individuellt val för att kunna komma in på högskola om denne valt ett 

yrkesprogram istället för ett högskoleförberedande program. 

Trots reformeringen av skolan finns det en företeelse som lever kvar i lärlingsutbildningen. 

Detta är skråordningen och det är möjligheten att utföra ett prov för att erhålla ett Gesällbrev 

eller i ett senare stadium i yrkeskarriären ett Mästarbrev. Det finns möjlighet att göra ett 

gesällprov inom över 75 olika yrken som bevis på att branschens krav på yrkeskunnande och 

kompetens uppfylls. För att få ett Gesällbrev måsta man ha genomfört den utbildning och 

praktik som krävs i yrket. Efter det får man avlägga sitt gesällprov enligt branschens 

fastställda krav. Gesällbrevet ger betydligt större chans till ett bra jobb inom yrkesvalet, både i 

Sverige och utomlands. Gesällbrev finns i flera europeiska länder och i Sverige delas det 

årligen ut 800 till 1000 Gesällbrev, (Sveriges hantverksråd, 2011-11-06).

Ett Mästarbrev är ett officiellt bevis för en utlärd hantverkare och egenföretagare som 

besitter en framstående yrkeskompetens. För att erhålla ett Mästarbrev krävs följande:

• Minst sex års yrkeserfarenhet, se provbestämmelser i respektive bransch.

• Man måste vara yrkesverksam.

• Man måste visa arbetsprov i respektive yrkeskunnande – mästarprov.

• I vissa fall räcker det med Gesällbrev, men i vissa yrken krävs både gesällprov och 

mästarprov.
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• Man måste uppvisa dokumenterade kunskaper i företagsekonomi, bland annat 

bokföring, budgetering, kalkylering.  

Det måste vara minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev och det finns inga krav på att 

man ska vara egen företagare för att ta Mästarbrev.

(Sveriges hantverksråd, 2011-11-06)

3.3 Teorier om lärande

 Egidius (2010) belyser i sin bok Problembaserat lärande pedagogen John Dewey, mannen 

som myntade de berömda slagorden inom pedagogiken, nämligen ”learning by doing”. 

Dewey ansåg sin pedagogiska metod som en problemmetod där eleverna får en uppgift att 

engagera sig i. För att kunna lösa problemet måste fakta samlas in, eleverna får fundera ut hur 

problemet ska lösas och föreställa sig vad som händer vid olika lösningar. Slutligen ska de 

testa den hypotes och teori som verkar mest lovande. Detta menar Egidius kan liknas vid 

experimental learning, (erfarenhetsbaserat lärande). Nielsen och Kvale (2008) menar vidare 

att Dewey var en företrädare för pragmatismen vilket är en filosofisk riktning enligt vilken 

sanning inte består i överensstämmelse med en objektiv verklighet utan i praktisk nytta.

Uttrycket ”learning by doing” är mycket passande för lärlingsutbildningar och fungerar bra 

lokalt på våra praktiska lektioner genom att eleven självständigt löser arbetsuppgifter som den 

tilldelats enligt Deweys 5-stegsschema. I de fem stegen ska eleven inledningsvis identifiera ett 

problem. Efter detta skall eleven söka information som kan vara behjälplig för att lösa 

problemet. Vidare skall eleven reflektera kring på vilket sätt de skulle kunna lösa problemet. 

Slutligen ger eleven förslag på en lösning på uppgifter för att senare testa förslaget (Egidius, 

2010). En modell av Deweys lärandemodell se bild 1.
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Bild 1: En modell av Deweys lärandemodell (Egidius, 2010).

Hartman och Lundgren (1980) belyser även de Deweys pedagogik och menar att uttrycket 

”learning by doing” återspeglar i sin förenkling en syn på människan som aktiv gentemot sin 

omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste eleven ges 

möjlighet att aktivt pröva och experimentera. Det är ingen fri och kravlös utbildning Dewey 

förespråkar. Det är en utbildning där individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för 

ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling. 

Dewey ställer stora krav på lärarens fackliga och pedagogiska kunskaper. 

I Holméns (2006) studie ”Ett ämne, flera ämnen, ämnesintegratio?” kan man läsa att Dewey 

är en förgrundsgestalt som har påverkat läroplaner i den svenska skolan. Här kan man även 

läsa att citatet: ”learning by doing” enligt Moreau & Wretman, skulle kunna översättas med 

”elevaktiva arbetssätt”. 

Egidius (2010) skriver om Bertil Rolf som har forskat vid Lunds universitet om tyst kunskap 

och praktikerkunskap. Enligt Rolf blir kunskap befäst om den får många anknytningspunkter i 

studenternas minne. I en sammanfattning har han beskrivit vad han kommit fram till om sådan 

inlärning i tre punkter: 

• Fungerande kunskap förvärvas huvudsakligen i den miljö där den ska användas

• I skolan och utbildningen riskerar förmedlad kunskap att bli enbart skolkunskap, 

en verbal fernissa utan förankring i de studerandes personliga veklighetsbild och 

reaktionssätt.
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• Beskrivningar och föreskrifter kan begripas men får ingen giltighet förrän de 

hamnar i den konkreta situation där eleverna lever och handlar. (Egidius a.a.).

Kroksmark (2011) belyser Vygotskijs teori om att skolan ska samarbeta med ”en aktiv social 

miljö” vilket också kan återspeglas i lärlingsutbildningen då eleven tillbringar en stor del av 

utbildningstiden i ett företag, det vill säga i verkligheten. Att ha ett nära samarbete med 

handledarna är viktigt då denne, likt läraren, bör agera vägledande och stödjande för lärlingen. 

Dagens populära infärgningsarbete mellan kärnämnen och karaktärsämnen, även kallad 

ämnesintegration, är helt enligt Vygotskijs teori om lärandet.
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Vidare lyfter författaren ut de utvecklingszoner som barn och ungdomar befinner sig i, (bild 

2) Eleven befinner sig ständigt i en utvecklingszon och läraren kan bygga på didaktiken så att 

eleven kan nå nästa zon vilket ofta innebär att han går från det lärarledda till det självständiga 

arbetet. Kroksmark (a.a.) menar att pedagogiken skall vara aktivitetsgrundad det vill säga att 

undervisningen bygger på den enskilda elevens utveckling.

Bild 2 (Utvecklingszon a.a. sid:453)

Egidius (a.a.) lyfter även upp teorin om problembaserat lärande (PBL). Författarna menar att 

PBL har sju steg och liknar Deweys till viss del. I PBL utgår man från att man har med en 

grupp att göra och stegen innebär i korthet att eleven inledningsvis blir bekant med 

situationen och får fakta. Därefter sker en avgränsning av problemet för att sedan analysera 

detta och lista antaganden och komma med förslag till åtgärder. Efter detta skall eleven 

kritiskt granska och strukturera de antaganden som är gjorda. Därefter formuleras ett 

kunskapsbehov för fortsatta studier och ett lärande sker för att senare bidra till en ny analys av 

problemet.

Både PBL och Dewey är ”problemmetoder”. Med detta menas att man utgår från ett problem 

som bearbetas med hjälp av olika aktiviteter vilka syftar till att gemensamt uppnå mesta 

möjliga förståelse för problemet och en lösning som är genomtänkt och baserad på flera 

aspekter. Att arbeta med PBL i sin egen klass kräver ett helhetstänkande och ett intresse för 

att ge eleverna en helhet. Ibland kan detta kännas frustrerande då vi upplever att de inte alltid 

är mogna för detta tänkande själva (Egidius 2010).

Vidare lyfter författaren (a.a.) upp Lewins syn på lärande vilken innebär att lärandet är en 

process som, när det är som bäst, är en ständigt pågående process. Lewin har tagit fram en 

modell av erfarenhetsbaserat lärande där han vill betona samspelet mellan konkret 

erfarenhet/upplevelse, observation/reflektion från det erfarna och upplevda, begreppsbildning 

Uppnådd kompetens Utvecklingszon Framtida kompetens
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samt aktivt experimenterande med åtgärder av olika slag, det vill säga feedback. Lewin ritade 

en modell för lärandet, en cirkel som rör sig i en spiral upp mot allt större expertkunnande, en 

feedbackslinga. Lewins spiral består av planering, aktion och reflektion av aktionens resultat. 

Denna spiral kan idag se ut på olika sätt. I vissa spiraler ingår även att formulera en fråga, 

studera processen, beskriva resultat men också tolka och analysera innan det är dags för 

reflektion. En variant av spiralen visas nedan i bild 3.

Bild 3 Lewins modell (Egidius, 2010).

Silfving och Sjöberg (2008) belyser i sin bok Handledning i arbetslivet handledarfunktionen 

och lyfter upp några viktiga handledarfunktioner som är önskvärda hos en handledare.

Författarna (a.a.) belyser handleddarrollen och menar att relationen mellan handledare och 

elev byggs upp genom att handledaren visar sig intresserad av eleven och att förklara så bra 

som det går. Det är viktigt att man ger eleven tid, lyssnar av elevens problem samt försöker 

lösa det. Som handledare skall man vara en introduktör för eleven på lärlingsplatsen. 

Författarna menar att det är av stor vikt att få en bra introduktion och lyfter upp förberedelse, 

tydlighet och engagemang för eleven som viktiga beståndsdelar i introduktionen. I själva 

handledningen är det viktigt att vara en god kunskapsförmedlare och att man förklarar såväl 

praktiskt som teoretiskt. Man ska kunna visa hur man gör samt förklara på ett bra pedagogiskt 

sätt.
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”En kunskapsförmedlare skall kunna utforma klara och realistiska mål, vet vad som skall  

göras, hur det skall göras, när det skall göras, och varför det skall göras - kunna välja ut  

den eller de vägar som bäst leder fram till måluppfyllelse” (Silfving & Sjöberg, sid 21, 

22.)

Silfving & Sjöberg (2008) belyser vidare handledarsituationen och lyfter upp begreppet 

problem. Författarna menar att begreppet problem kan definieras på olika sätt. Ordet problem 

förknippas oftast med något obehagligt och negativt, men i själva handledningssituationen 

innebär begreppet problem för oss en gemensam arbetsuppgift att lösa. Huvudansvaret för 

problemlösningsarbetet i denna situation har handledaren men när det gäller att lösa 

problemet så ska handledaren stimulera den handledda att aktivt delta i arbetet. Den 

handledda har även sitt ansvar att uppgiften löses på bästa sätt.

Handledaren är en förebild för eleven. Silfving och Sjöberg (a.a.) menar att det finns såväl bra 

som mindre bra förebilder. En bra förebild är att man beter sig vuxet, passar tider, är trevlig, 

social, lojal mot sitt företag, sina kunder och beställare med flera. Som förebild skall man 

kunna ge tydliga budskap och ha goda yrkeskunskaper. Det är också viktigt att vara positiv, 

engagerad och strukturerad. Tydlighet är en annan viktig egenskap som författarna belyser. 

Det är viktigt att man som handledare tydligt kan förklara för eleven varför man gör som man 

gör i olika sammanhang. Detta menar författarna skapar en trygghet hos eleven. 

Nielsen och Kvale (2000) belyser i sin bok Mästarlära- lärande som social praxis 

kommunikationen i handledningssituationen. Författarna menar att samtalet i handledningen 

mest används i berättande karaktär. I handledningen berättar handledaren vad man gör i olika 

situationer. Eleven får då kunskap och lär genom att handledaren berättar. Kunskap och 

färdigheter överförs i många fall från handledaren till elev som ”tyst kunskap” där eleven lär 

genom att se handledaren utföra, för att sedan imitera. Att använda sig av samtalet blir därför 

nedprioriterat och anses till och med ibland överflödigt.

”Kognitiv mästarlära omfattar en rad olika lärandetekniker: modellinlärning,  

ställningsbyggande, och reflexion baserad på observation, vägledande och stödjande 

lärardeltagande. Alltsammans har syftet att eleven ska tillägna sig kognitiva och 

metakognitiva färdigheter. Eleverna uppmuntras att reflektera över problem, medan lärarens 
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roll består i att gradvis dra tillbaka sitt stöd och på så sätt åter lämna över ansvaret för 

problemlösning till eleverna (Nielsen och Kvale, 2000, sid. 42 ).”

I Lisbeth Ranagårdens studie; Lärares lärande om elever (2009) har författaren beskrivit hur 

Michael Polanyi redan 1962 lanserade begreppet ”tacit knowing”i sin bok The tacit  

dimension. Ranagården beskriver hur Polanyi förklarar hur tyst kunskap kan förklaras med ett 

exempel på att vi kan känna igen en persons ansikte bland tusentals ansikten trots att vi inte 

kan tala om hur vi känner igen ett bekant ansikte. Gustavsson (2010) menar att begreppet 

användes för att ge namn på den yrkeskunskap som ansågs hotad av den begynnande 

datoriseringen i arbetslivet. Därmed introducerades begreppet ”tyst kunskap” Egidius (2010) 

refererar till Schön som kallar det för ”tyst kunnande”, ”tacit knowing-in-action” vilket 

innebär en förmåga att göra sammanställningar, dra slutsatser från både aktuella och tidigare 

situationer mer eller mindre omedvetet. 

Vidare menar Egidius (a.a.) att det uppstår ett know-how utan att man tekniskt rationellt går 

igenom alla tankeled som behövs. Detta kunnande är grundat på erfarenhet och uppträder när 

vi blir experter på ett område. Uttrycket ”tyst kunskap” kan enligt Rolf vara problematiskt att 

använda då det kan vara bättre att tala om ”tyst kompetens” istället (Lauvås & Handal, 2001). 

Anledningen till detta är att begreppet refererar även till föreställningar om verkligheten, till 

värderingar, känslor, attityder och färdigheter och inte bara till kunskap i mer traditionell 

bemärkelse.

Många lärandeformer inbegrips i mästarläran, även kända från andra sammanhang, även om 

de inte har varit centrala i inlärningspsykologin. Nielsen & Kvale (a.a.) belyser den av Dewey 

framlagda allmänna princip om ”lärande genom handling” vilken ingår i mästarlära. Det finns 

några olika typer av mästarlära bl.a. individcentrerad mästarlära, decentrerad mästarlära och 

individuella deltagarbanor. Mästarlära brukar ofta användas synonymt med lärlingsutbildning 

(a.a.). I lärlingsutbildning imiterar lärlingen mästaren eller mästarna och blir således expert på 

ett yrke. Oftast handlar det om ett hantverksyrke eller utbildning i en konstart. Lärande sker 

genom deltagande i en praxisgemenskap där mästare och lärling har ömsesidiga förpliktelser 

inom en specifik social struktur och det sträcker sig under en längre tid (a.a.).

En variant av den individcentrerade mästarläran är av Greenfield beskriven som 

”ställningsbyggande”. Författaren menar att modellen beskriver mästarens selektiva 

ingripande och ger den lärande ett verktyg som utvidgar dennes förmågor att hantera olika 
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uppgifter och därmed ger den lärande möjlighet att lösa problem som han eller hon inte kunde 

ha löst ensam. Det är mästaren som i sin praktik reflekterar yrkets tänkande synligt för 

lärlingen. Mästaren kan tjäna som förebild genom att han synliggör de uppgifter som skall 

läras och dessutom fungerar som källa för identifikation. (Nielsen & Kvale, 2000)

Avsikten med handledning är just det att hjälpa den enskilde att komma fram till det bästa 

sättet att utöva yrket utifrån de värderingar, kunskaper och erfarenheter vederbörande har i  

en konfrontation med kvalitativa och etiska krav som yrket ställer och de krav som 

”uppdraget” innebär och inom de ramar som är för handen (Lauvås & Handal, 2001 sid:76).

3.4 Historik inom måleriyrket

Till Sverige kom måleriyrket ganska sent. I de antika kulturerna kunde vi redan före Kristus 

födelse se en rad väggmålningar på bland annat tempelbyggnader. I norr var det främst 

grottmålningar, färgade tyger och hudar som förgyllde närmiljön. Under medeltiden började 

färgvärlden att förändras genom att man började måla och färgsätta samhället. I Sverige har 

de olika bygderna sin särskilda stilhistoria. Vilken kan hänga samman med olika näringar 

eller impulser och modestilar från andra länder och bygder.

Genom industrialiseringen skapades ett bredare välstånd bland befolkningen. Det kom också 

nya förmögna grupper av grossister, jurister, läkare och brukspatroner i samhället. Detta 

utbredda välstånd medförde att allt fler började smycka sina nya bruksherrgårdar med 

målerier och dekorationer. 

3.4.1 Målarens roll

Målarmästaren hade ännu en bit in på 1900-talet ett helhetsgrepp över målningsprocessen. 

Detta innebar att de medverkade vid gestaltningen av byggnadernas eller rummens arkitektur 

och framställde målningsfärgerna. De ansvarade även för själva utförandet. Alla dessa 

moment ingick därför också i målarmästarens utbildning. Med industrialismens inträde 

började dock arbetsmomenten att gradvis delas upp och arkitekten kom alltmer att ansvara för 

rummens gestaltning, medan färgindustrin kom att överta färgproduktionen.  Kvar för målaren 

var att applicera den föreskriva färgtypen på de föreskrivna underlagen. Idag utförs de flesta 

måleriprojekt utifrån industrialismens principer, det vill säga projekteringen utförs separat i 

förhållande till själva utförandet. Vid vissa specifika restaureringsprojekt sker arbetet ännu i 
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enlighet med hur byggnadsmåleriet utfördes före industrialismen. Då sker i allmänhet 

projektering och utförande parallellt och beslut om materialval och utförande fattas av en 

grupp personer, i allmänhet bestående av målare, målerikonsult, konservator, arkitekt, 

antikvarisk expert och förvaltare/beställare (Statens Fastighetsverk, 2010).

Måleriarbetet har idag utvecklats med nya färger och nya maskiner som underlättar till 

exempel spackling och slipning. Nackdelen är stressen på arbeten, att målarna kommer in sent 

på arbetet. Vanligtvis har målaren inte tid att göra ett fullgott arbete innan det skall vara klart. 

Måleribranschen har bra koll på lärlingsutbildningen där alla lärlingar för arbetskort över vad 

de gör när de är ute och jobbar. Dessa kort sammanställs sedan av branschen vilka ser att 

lärlingen får med sig alla moment innan eleven gör sitt gesällprov.

(Målerirbranchens yrkesnämnd , 2011-11-12).

Flera undersökningar visar att företagen gärna ställer upp med handledare och att dessa

oftast är kunniga, engagerade och fungerar väl. Men handledarna har långt ifrån alltid den

föreskrivna utbildningen. Gymnasieskolan är skyldig att med jämna mellanrum, eller när det

finns behov, anordna utbildning för APU-handledare (www.skolverket.se)

Även lärlingshandledare har stor nytta av att genomgå denna utbildning. En undersökning 

från Skolverket visar att kontinuerligt återkommande handledarutbildning är en av de 

viktigaste kvalitativa aspekterna för den arbetsplatsförlagda utbildningen. En förutsättning för 

att kunna fungera som utbildare på företaget är att kontinuerligt informeras om vad som 

händer i skolan. Det sker en viss personalomsättning på företagen och dessutom förändras 

förutsättningarna på skolan hela tiden. Ett utbyte av erfarenheter mellan skola och företag 

genom handledarutbildning är därför viktigt både för den pågående och den framtida 

arbetsplatsförlagda utbildningen. Handledare bör kräva att få genomgå utbildning för detta. 

Utbildningen ska hållas aktuell genom handledarträffar. Det är viktigt för handledaren att veta 

vad som händer i skolan och hur han kan kvalitetsutveckla färdigutbildningen. 

(Målerirbranchens yrkesnämnd , 2011-11-12).

3.5 Historik inom Låssmedsyrket

Låsets och låssmedsyrkets ålder kan man inte med säkerhet fastställa men redan de första 

människornas avund och egoism ledde till att behovet av säkra förvaringsställen uppstod.
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Ett av de äldsta lås med nyckelsystem som har upptäckts är ett lås tillverkat av trä som var till 

för att låsa en gallergrind i en av salarna i palatset i Khorsabad som ligger i nuvarande norra 

Irak. Det var även långt före Kristi födelse som lås och nycklar var kända i Egypten och detta 

framgår i bibeln bland annat i Salomos höga visa kap.5 vers 5 (Uppfinningarna, 1926)

 Från åtminstone ett par tusen år före Kristus kan man spåra fallregellåsets ursprung till främre 

Orienten där man funnit trälås av denna konstruktion. I den episka dikten om Odyssén från 

700-talet f.Kr. beskrivs hur Odysseus hustru, för att finna makens pilbåge, låser upp 

skattkammaren. Låset är känt som det grekiska tempellåset och liknar en konstruktion av lås 

som man även funnit i äldre byggnader här i norden (Populär Historia 2/2003).

Eftersom uppfinningen av låset kan spåras så långt bak i tiden får man anta att även 

låssmeden är lika gammal, även om han kanske inte från början var låssmed utan mer 

träsnidare eller klensmed. Med utvecklingen av låskonstruktioner med andra material, eller en 

kombination av bland annat hårt trä, elfenben och olika metaller, har denne sedan blivit en 

låssmed.

En avgörande utveckling av låsen var användandet av järnet som låsmaterial och möjligheten 

att kunna tillverka fjädrar till lås och även nycklarna tillverkades av järn. I antikens Rom 

använde de romerska låssmederna fjädrar till låsspärrarna och vid utgrävningar vid Pompeji 

har man funnit träreglar och kolvar som kombinerats med fjädrar. Regellås eller dragkolvar av 

samma slag har även begagnats i Sverige och används fortfarande i loftbodar och portlider på 

sina håll i Hälsingland och Dalarna (Erixon, 1946).  Under 1500-talet fick låssmedsyrket ett 

väldigt uppsving. Tyskland blev ett föregångsland och de tyska låssmederna gjorde många 

förbättringar i låskonstruktionen. En del emigrerade från Tyskland och bosatte sig på olika 

platser i Europa. Från och med omkring år 1580 dominerade järnet i allmänhet konstruktionen 

av lås men det var fortfarande en öppen låsmekanism. Först på 1700-talet blev mekanismen 

helt innesluten och denna konstruktion lanserades av de franska låssmederna som nu 

konkurrerade ut de tyska låsen. Mot slutet av 1700-talet flyttades tyngdpunkten för 

låstillverkningen till England där det tagits ut ett flertal patent på nya lås konstruktioner. Vid 

den här tidpunkten utvecklades låstillverkningen från hantverk till industri. Här måste även ett 

svenskt mekaniskt snille nämnas, Christopher Polhem, som på 1700-talet uppfann det 

berömda Polhemslåset som var av hänglåstyp som blev vida berömt i hela Europa. Det 

adopterades och utvecklades även i Amerika av Yales låsfabrik (Erixon,1946).
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År 1881 grundades Firma August Stenman AB i Eskilstuna där den huvudsakliga 

tillverkningen bestod av lås och beslag. Sedermera kom företaget att benämnas Assa AB, 

fusionerades år 1994 med Abloy i Finland och är sedan dess ett dotterbolag i Assa Abloy AB. 

Moderbolaget Assa Abloy, med huvudsäte i Stockholm, är en världsledande koncern i lås och 

säkerhetsbranschen. Genom uppköp av branschföretag utomlands har koncernen vuxit 

ytterligare.(Nationalencyklopedin, 2011-11-12).

3.5.1 Dagens låssmedsutbildningar

I Sverige finns idag en rikstäckande organisation för låsmästare som heter Sveriges 

Låssmedsmästares Riksförbund (SLR). För närvarande finns det 151 stycken medlemsföretag.

Genom ett avtal med Svenska Stöldskyddsföreningen kan medlemsföretag som uppfyller 

särskilda krav bli rekommenderade av Stöldskyddsföreningen och därmed få möjligheter att 

bli auktoriserad låssmed, vilket beviljas av SLR. Låssmedsföretagen och dess personal har 

möjlighet till frivillig certifiering sedan 2006. Denna certifiering utförs av ett ackrediterat 

certifieringsorgan. På SLR:s hemsida (SLR, 2011-11-12) kan man läsa följande rader;

 ”Utbildning är företagets bränsle, fyll på i tid!” 

Branschen hänvisar på sin hemsida till låssmedsutbildningen som ett flertal Praktiska 

gymnasium bedriver i form av lärlingsutbildning. Utbildningen kan ske som ett 

specialutformat program eller inom ramen för det individuella eller hantverksprogrammet.

Sveriges låssmedsmästares riksförbund har egna utbildningar för medlemmar där det handlar 

om hur man bäst tar hand om lärlingar på företag så att båda parter får ut det mesta av 

lärlingsutbildningen. Handledarutbildningen hålls av Baggium (SLR, 2011-11-12).

I samarbete med Mölnlycke Akademien, SWESEC, Stöldskyddsföreningen och SLR startades 

2005 en ny och efterfrågad KY utbildning där man kan ta examen som säkerhetsingenjör. 

Denna utbildning är en grund för den som vill arbeta i den privata eller offentliga sektorn som 

till exempel säkerhetskonsult, säkerhetssäljare eller säkerhetskoordinator.

(Mölnlyckeakademin, 2011-11-13).

 Den ”lämplighetstest” för elever som börjar på bland annat låssmedsutbildningar är den 

obligatoriska vandelprövningen (SLR, 2011-11-12). Denna innebär att ett man kontrollerar att 
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en person inte har något brottsligt förflutet och det görs alltid en sådan säkerhetskontroll innan 

en praktikplats ordnas av skolan samt även före en anställning på ett säkerhetsföretag 

eftersom det är en viktig del av företagets kvalitetsgaranti till kunderna.  

4. Metod

Metodvalet av studien har en kvalitativ ansats med intervjuundersökning som metod för 

insamling av data. Kvale (1997) anser att intervjuer är särskilt lämpliga då man vill studera 

människors syn på att beskriva deras upplevelser och klargöra och utveckla deras eget 

perspektiv på sin livsvärld. Att utföra kvalitativ forskning handlar om att tolka och förstå 

människors upplevelser utifrån den enskilda individens perspektiv på tillvaron, det kan vara 

företeelser som uttrycks likväl verbalt som i handling (Kvale1997).

Intervjuerna har utgått ifrån de två frågeställningar som ligger till grund för studien. Utifrån 

dessa har vi gjort en intervjumall med 13 frågor där utrymme till följdfrågor ges. Frågorna har 

vi gemensamt diskuterat fram och innan vi genomförde intervjuerna gjorde vi en provintervju 

med en lärarkollega, därefter genomfördes vissa ändringar i frågeformuläret för att slutligen 

utmynna i det formulär som användes vid intervjuerna, (bilaga 1). Under intervjuerna var 

båda författarna av studien med för att anteckna svaren samtidigt som allt spelades in av båda 

två. Detta för att vara säkra på att svaren skulle finnas lagrade och bevarade vid eventuellt 

tekniskt missöde med inspelningsutrustningen. Kvale (1997) skriver att det kan vara viktigare 

med intervjuarens förmåga att aktivt lyssna till den intervjuade än att behärska tekniken att 

ställa frågor. I likhet med detta resonemang beskriver Björndal i boken ”Det värderande 

ögat” (2010) att man bör visa ett genuint intresse för det som den intervjuade har att berätta. 

Björndal menar att ett aktivt lyssnande innebär att man är intresserad och noterar det den 

intervjuade har att säga till exempel genom nickningar och ögonkontakt. Efter att intervjuerna 

var klara transkriberade vi materialet var för sig och genomlyssnades ett flertal gånger. 

Därefter diskuterade vi det inspelade materialet och jämförde med de skriftliga noteringar av 

våra egna tankar samt de skriftliga svaren som vi hade samlat in under intervjutillfällena. Det 

utskrivna materialet bearbetades genom upprepad genomläsning. Ord och meningar som 

motsvarar studiens syfte markerades och kommentarer noterades, återigen diskuterade vi 

gemensamt om hur resultatet skulle presenteras.
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 Informationen vi får vid intervjuerna önskar vi skall skapa en förståelse kring hur 

handledarna ser på handledaruppdraget. Kvale (1997) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun bygger på vardagens samtal men att det är ett professionellt samtal. 

Intervjun är ett samtal som har struktur och syfte som grund. Intervjun går utöver det spontana 

och vardagliga meningsutbytet och blir ett sätt för intervjuaren att genom fastställda frågor 

och lyhört lyssnande förvärva nya kunskaper om studieområdet, (Kvale, 1997). Det som 

kännetecknar den kvalitativa metoden menar Holme och Solvang (2001) är den närhet till den 

källa man hämtar informationen om. Inom den kvalitativa metoden har vi valt intervju som 

redskap för att undersöka de frågor vi önskar få svar på.

4.1 Metodkritik

 Metoden i vår studie kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod. Vi anser att en kvalitativ 

intervju passar bäst då det gäller att få djupgående information och det finns möjligheter att 

reda ut missförstånd eller klargöra någon fråga som är oklar. Nackdelen med en intervju är att 

intervjuaren kan medvetet eller omedvetet påverka den som intervjuas och att intervjun i 

sämsta fall kan upplevas som ett förhör, (Björndal, 2010). Nackdelen med den kvalitativa 

metoden vid användning av intervjuer kan informanterna besvara frågorna i olika hög grad. 

Det gör att det kan bli olika uttömmande svar från intervjupersonerna och i vissa fall inte ens 

svar på frågan man ställt, det kan göra att det blir ojämnt fördelat utrymme i undersökningen 

för en viss yrkeskategori, befattning, ålderskategori etc.

4.2 Etiska överväganden

I redovisningen är intervjupersonerna anonyma. Metoden för datainsamlingen var personliga 

möten. Intervjupersonerna deltog frivilligt och kunde när som helst avbryta intervjun. 

Eftersom vi tänkte utföra en ljudinspelning under intervjun frågade vi intervjupersonerna om 

deras godkännande muntligen före intervjun samt att allt insamlat material kommer att ha en 

konfidentiell hantering. Vi förklarade även att vi ämnade använda materialet till vårt 

examensarbete på Halmstad Högskola, sektionen för lärarutbildningen.
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4.3 Presentation av Intervjupersonerna

I vår studie har vi valt att intervjua tre stycken målare, och tre låssmeder i åldern 25-65 år. Av 

dessa är fyra stycken handledare ute på företagen i respektive bransch och två stycken är 

verkställande direktörer, en i målarbranschen samt en i låssmedsbranschen. Miljön var lugn 

och stillsam och vi åt lunch tillsammans före intervjun för att respondenterna skulle känna sig 

avstressade och trygga i situationen. Respondenterna fick gott om tid att tänka efter och svara 

på frågorna. Björndal,(2010) skriver att det är beroende på klimatet som man lyckas skapa vid 

intervjun som är viktig för en god kvalitet på informationen man erhåller.

 Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. Efter transkriberingen fick 

intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom sina svar samt komma med eventuella 

kompletteringar. Vid redovisningen kommer intervjupersonerna att vara anonyma. Metoden 

för datainsamlingen var personliga möten, där en timma var ansatt till varje intervjuperson. 

Intervjumallen består av 13 stycken frågor. Vid intervjuerna ges möjlighet till ytterligare 

frågor för att på ett bra sätt tydliggöra handledarrollen.

De frågor vi valt att använda oss av är;

1. Hur gammal är du?

2. Vilket yrke har du och vilken befattning eller tjänst har du?

3. Hur många år har du arbetat i yrket?

4. Har du genomgått någon utbildning för handledning?

5. I så fall när? Hur lång var utbildningen? Vilken typ av handledarutbildning?

6. Om inte, skulle du vara intresserad av att gå en sådan kurs?

7. Är det en belastning att vara handledare? Får ni tid eller ersättning?

8. Hur lägger du upp din handledning av elev/lärling?

9. Hur ser du på lärlingsutbildningen ?

10. Hur skulle du helst vilja att en utbildning bör se ut?

11. Varför har du med en lärling/elev? 

12. Vad tycker du att en handledares roll ska vara?

13. Har du själv utvecklats genom att vara handledare?
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5. Resultat och analys

Vi har genom kvalitativa intervjuer enligt en intervjumall (bilaga 1) undersökt hur handledare 

ser på handledaruppdraget i gymnasial lärlingsutbildning. I vår studie har vi valt att intervjua 

en målare och en låssmed vardera i åldersgrupperna 25-35,36-50 och 51-65.

Efter att intervjuerna var klara transkriberade vi materialet var för sig och genomlyssnades ett 

flertal gånger. Därefter diskuterade vi det inspelade materialet och jämförde med de skriftliga 

noteringar av våra egna tankar samt de skriftliga svaren som vi hade samlat in under 

intervjutillfällena. Det utskrivna materialet bearbetades genom upprepad genomläsning. Ord 

och meningar som motsvarar studiens syfte markerades och kommentarer noterades, återigen 

diskuterade vi gemensamt om hur resultatet skulle presenteras. 

Utifrån våra frågeställningar kommer vi att redovisa resultaten och analysera dessa i relation 

till litteraturen. De frågeställningar som är basen i resultatredovisningen och skall svara upp 

mot syftet är; 

• Hur ser handledare på handledaruppdraget i gymnasial lärlingsutbildning?

• Finns det någon skillnad i synen på handledning mellan de båda yrkesgrupperna?

I resultatredovisningen har frågorna analyserats en efter en.  Fråga 1-7 redovisas utan 

kopplingar till litteratur eller tidigare forskning. De frågeställningar vi valt att studera djupare 

är fråga 8-13. Detta då dessa svar främst svarar upp mot studiens syfte samt att vi upplever att 

denna avgränsning gör arbetet mer tydligt. 

Fråga 1: Hur gammal är du?

Åldern på intervjupersonerna som är målare är 24 år, 41 år och 54 år. Åldern på låsteknikerna 

är 35 år, 36 år, och 53 år.

Fråga 2: Vilket yrke har du och vilken befattning eller tjänst har du?

De yrken och befattning eller tjänst som är representerade i studien är två byggnadsmålare 

och en arbetande chef inom måleri. Hos låsteknikerna har vi en med tjänst som butikssäljare 
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och arbete i verkstad, en arbetar som säkerhetstekniker/arbetsledare och en VD som ser sig 

själv mer som projektör i låsbranschen.

Fråga 3: Hur många år har du arbetat i yrket?

De tre målarna har arbetat i yrket 5 år, 23 år och 25år. De tre låsteknikerna har arbetat i yrket 

10 år, 12 år och 36 år.

Fråga 4: Har du genomgått någon utbildning för handledning?

Ingen av intervjupersonerna har genomgått någon utbildning för handledning.

Fråga 5: I så fall när? Hur lång var utbildningen? Vilken typ av handledarutbildning?

Eftersom ingen av intervjupersonerna hade genomgått någon utbildning för handledning 

uteblev det svar på dessa frågor.

Fråga 6: Om inte, skulle du vara intresserad av att gå en sådan kurs?

Här svarar fyra stycken av de sex intervjupersonerna att de skulle vara intresserade att gå en 

handledarutbildning.

Fråga 7: Är det en belastning att vara handledare? Får ni tid eller ersättning?

Fyra av de sex intervjuade anser att det kan vara en belastning att vara handledare. Det gäller 

främst att det inte går att sätta eleven på vilka jobb som helst och det kan vara beroende på 

vem man ska handleda. Man får räkna med att det tar extra tid i början. Det kan vara en 

belastning om man planerat ett jobb och så kommer inte eleven, då kan det köra ihop sig.

Ingen av de intervjuade i studien får någon extra tid eller ersättning för att vara handledare.

Fråga 8: Hur lägger du upp din handledning av elev/lärling?

På frågan hur handledaren lägger upp handledningen av eleven/lärlingen svarade en av 

handledarna att det bara var att hänga på och att eleverna själva skall hålla koll på vart det är 

någonstans i utbildningen. En annan handledare menar att det är viktigt att stämma av med 

eleven vart han är i utbildningen. Att eleven skall ha med sig grunderna innan han/hon 

kommer ut är också en åsikt som framkommer hos flera handledare.

”Han måste ju ha med sig grunderna när han kommer ut, för i regel har vi ingen tid att börja 

lära han grunder”.
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I intervjuerna framkommer det att målarna låter eleverna testa på allt inom måleri.

 

   ”Eleverna får följa med på många olika jobb, då pratar jag med eleven vad som skall  

göras, kollar vad han kan mm. På mitt företag varierar vi handledare, jag vill att en elev 

skall få prova på olika upplägg, samt att få lära känna alla på företaget.”    

Vidare framkom hos en del av intervjupersonerna tankarna om att en elev skall få möjlighet 

att utbildas med flera handledare. Detta eftersom att eleven riskerar att bara lära sig på ett sätt 

om man endast går med en handledare. Detta kan vi referera till Lauvås och Handal (2001) 

som menar att avsikten med handledning är just den att hjälpa den enskilde att komma fram 

till det bästa sättet att utöva yrket utifrån de värderingar, kunskaper och erfarenheter 

vederbörande har. Går man med flera handledare får man möjlighet att lära sig på flera olika 

sätt och utifrån det bilda sin egen uppfattning. 

”Grunderna i måleriarbetet är a och o för utbildningen menar jag som målare.”   

 Grunderna i måleriarbetet är a och o för utbildningen menar en av målarhandledarna. Det är 

viktigt att eleven får med sig lite kunskap om det mesta inom yrket, när det är dags att komma 

ut på praktik. Då kan eleven hjälpa till med lite olika saker, för det finns för lite tid att lära ut 

ute på arbetet. Att ha goda grundkunskaper i alla yrken, innebär att eleven/lärlingen kan 

hjälpa till på olika jobb samt fortsätt att vidareutveckla sin kunskap ute på företagen, med rätt 

handledning.

”Vi har nog varit lite dåliga på att hålla koll vad eleverna borde lära sig, Så ett bättre 

samarbete mellan skola och företag är nog bra att ha för att ha bättre koll på att eleverna 

följer kursplanerna”. 

I relation till Silfving och Sjöbergs (2008) tankar om handledarfunktionen menar författarna 

att man som handledare skall vara en introduktör för eleven på lärlingsplatsen. Författarna 

menar att det är av stor vikt att få en bra introduktion och lyfter upp förberedelse, tydlighet 

och engagemang för eleven som viktiga beståndsdelar i introduktionen.

Enligt läroplanen LPF94 (Skolverket, 1999) ska skolan samverka till en miljö för lärande 

samt att varje elev ska ta personligt ansvar för sina egna studier och arbetsmiljö. 
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”Genom att fylla i såna där APU papper så har man lite koll på vad eleven behöver träna 

på , men mycket av det ansvaret hamnar ju på eleven för det går inte att ha full koll på 

allting.”

När eleven tar eget ansvar för sina studier och fyller i sin APU dokumentation går det att ha 

kontroll på elevens kunskapsutveckling. Den APU dokumentation som förekommer kan även 

användas som en variant av formativ bedömning.

Låssmederna utformar handledningen med en introduktion där man genom samtal med eleven 

och planering tillsammans med yrkesläraren som sammanställer ett APU-dokument. Därefter 

får eleven prova på det som han är mindre bra på och även fortsätta med det han kan.

”En elev kan ha flera olika handledare så det är svårt att ha full koll”

Risken med att endast gå med en handledare är att man arbetar på samma sätt som 

handledaren. Det är en fördel om eleven kan få prova på att ha olika handledare inom det 

företag man är på så att man tar med sig det bästa från varje handledare. Det är dock bra i 

inledningsskedet att gå med en handledare så man lär sig grunderna och känner sig trygg med 

yrket och utbildningen innan man skiftar handledare. Kvale (2000) menar att genom att man 

som lärling vid någon tidpunkt lämnar sin mästare och arbetar tillsammans med en mästare 

som har en annan stil får han ett ökat kunnande.

”Vi har haft kontakt med skolan om vilka delar som eleven är svag på inom yrket, och då 

satte vi honom på de bitarna. Detta sker genom samtal med elev och planering tillsammans 

med yrkeslärare som sammanställer APU dokumentationen”

Som handledare måste denne först ta reda på var eleven står, vilken bakgrund eleven har och 

hur eleven bäst lär sig. Det kan vara så att handledaren tar mycket för givet och det innebär att 

handledaren ställer för höga krav på eleven/lärlingen. Det är så viktigt att handledaren kollar 

upp kunskapen som eleven har när han kommer ut i verkligheten. Om eleven går på en 

traditionell utbildning måste handledaren kunna kommunicera med eleven och kolla upp vad 

han gjort. Det är viktigt att kolla upp hur eleven/lärlingen lär sig bäst. Alla människor lär sig 

olika vilket är något som ofta glöms bort.
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 Som handledare kan man vara uppmärksam på detta och ge eleven tid när möjlighet finns. 

Detta beskriver Lauvås och Handahl (2001) och menar att handledning i en sådan 

undervisning är komplicerad och det räcker inte med att mäster visar och förklarar. Lärlingen 

måste också få pröva själv och bli rättad.

Fråga 9: Hur ser du på lärlingsutbildningen?

På frågan hur handledarna ser på gymnasial lärlingsutbildning så framkommer det att samtliga 

är positivt inställda till lärlingsutbildning. De lyfter upp vikten av det praktiska lärandet. 

Detta kan vi sätta i relation till Deweys pedagogik och hans utryck ”learning by doing”. Här 

menar Egidius (2010) att eleven i olika steg identifierar, forskar kring och löser ett problem. 

På detta sätt får eleven en ökad förståelse kring uppgiften.

”Jag tycker den är bra, här ges möjlighet att vara ute mycket på praktik”

.

Både låssmeder och målare tyckte att det var kul att ha med sig elever som de kan lära ut olika 

saker till. De tyckte även att de fick bekräftelse på att de kan sitt yrke genom att de kan lära ut 

till en ny generation hantverkare. Att ha med sig en elev är ett sätt att lära ut sitt yrke, forma 

eleven efter sina egna behov och på sikt är det också ett sätt att rekrytera ny personal.

”Det svåra är att få ungdomar motiverade och det är ju inte lätt att veta vad man ska göra i  

framtiden”

 Vidare så framkommer åsikten att det är svårt att veta vad man vill bli när man endast är 16 

år. En önskan från en handledare framkom under intervjun att eleverna i högstadiet skall få 

prova på olika yrken. Genom att på ett bra sätt förklara för eleverna i högstadiet om olika 

yrken samt möjliggöra studiebesök och praktik någon vecka kan man få eleverna att tänka till 

ytterligare en gång. Motiverade elever har lätt för att lära och det krav handledarna oftast 

ställer vid inledningen av en praktik är att man skall komma i tid och visa intresse. Gör man 

detta så kommer lärandet automatiskt

Olofsson och Wadensjö (2011) poängterar vikten av att eleven är motiverad för den 

yrkesutbildning de har valt. Därför bör studie- och yrkesvägledaren i grundskolan lyftas fram 

som en viktig kugge då eleven skall välja gymnasieutbildning.
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”Jag tycker att skolan skall få säga till om lämpligheten till yrket, många har inte anlag för  

yrket. Sen tycker jag att rundgång i skolan, ja att eleverna får testa på olika yrken”

Sen så finns det en del elever som går en praktisk utbildning som ej har handlaget för yrket. 

Här är det viktigt att ha samtal med handledaren och eleven och tydliggöra vad som gäller.

I boken Kunskap i det praktiska (Gustavsson, 2010) finns ett kapitel som heter ”Kunskap i 

hantverk” författat av Lena Sjöman och som är en studie om båtbyggarlinjen på Stensunds 

Folkhögskola. Här kan vi läsa att i lärandet av ett hantverk behöver man inte ha någon 

kunskap från början och att det inte är nödvändigt med medfödd talang för att lära sig ett 

hantverk. Även om en del visserligen har mer lätt för sig kan man genom vilja och envishet 

lära sig ett hantverk. Här är motivationen oerhört viktig men även viljan att lära, envishet, 

nyfikenhet och att man tycker det är roligt att lösa problem.

”Den är bra på detta sätt att vi hade ju elever 3 dagar i veckan sammanhängande och det är 

varken för mycket eller för lite för att man ska kunna komma in i projekten som han har 

börjat med. Han behöver inte vara inkastad i någonting och sen ut igen, för att han ska in i  

skolan igen”

 Skolverket menar att yrkesutbildning handlar om mer än bara yrkesutbildning. De menar att 

det också handlar om att eleven skall förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen 

på en arbetsplats. Vikten av att kommunikationen mellan skolan och handledare fungerar samt 

att skolan grundligt tydliggör för handledaren vilka kunskapskrav som ställs. En viktig 

uppgift som läraren har vid APU besöken är att stämma av vilka moment som lärlingen har 

möjlighet att utbildas i ute på APU platsen. På detta sätt identifieras de moment som skolan 

behöver utbilda eleven i inne i skolan eller på en annan praktikplats.

Fråga 10: Hur skulle du helst vilja att en utbildning bör se ut?

Ett flertal tankar framkom vid intervjuerna gällande hur de skulle vilja att lärlingsutbildningen 

skulle vara utformad. På frågan om hur handledarna helst skulle vilja att en utbildning ska se 

ut svarar flertalet av handledarna att de ser det som en stor fördel med mycket praktik. Det var 

även positivt att eleverna hade sin praktik förlagd flera dagar sammanhängande under hela 

utbildningstiden så det blev en kontinuitet i lärlingsutbildningen.
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”För vår del har det känts jättebra med upplägget att de har varit 3 dagar i veckan. Men 

eleven måste ha ett intresse för det.”

Flera dagar sammanhängande APU i veckan upplevs av flera handledare som positivt då det 

blir en kontinuitet och därmed lättare att planera in jobb för att kunna handleda en elev.

”Jag tror det är svårt att ha en låsutbildning utan mycket praktik” 

 En hantverksutbildning, oavsett vilket yrke det än är så är praktiken på ett företag den 

viktigaste delen av all kunskapsinlärning. Det går aldrig att efterlikna den verkliga 

arbetsmiljön som existerar på ett företag i vår skolmiljö. I ett hantverksyrke tränar man upp 

flera olika förmågor som till exempel förmåga att tänka, iakttagelseförmåga, analysera och 

problemlösning (Gustavsson, 2010). 

”Jag tror på mycket praktik och de flesta skolor försöker ju ha mer prao osv. Det finns väl en 

anledning till varför man vill ha det. För att se hur arbetslivet är och testa på lite. Sen vill det  

ju till också att de lär sig på rätt sätt så eleverna inte lär sig fel. Ibland kan man fråga sig 

varför man t.ex. ska lära sig historia men man fattar ju äldre man blir att det kan vara bra.  

Men det är klart att ju högre betyg man har i skolan så visar det att eleven är mera seriös och 

kämpar. Samtidigt kan en elev med dåliga betyg va hur bra som helst, bara att han är 

skoltrött”

När man jämför skolförlagd yrkesutbildning och lärlingsutbildning med mycket praktik har 

det visat sig att lärlingsutbildning har flera fördelar genom att eleverna introduceras i verkliga 

arbetsmiljöer. I och med detta kommer de i kontakt med de moderna produktionsteknikerna 

(Olofsson och Wadensjö, 2011). När det gäller hur eleverna lär sig är det viktigt att det är en 

duktig handledare. Lärlingen kan inte undgå att imitera mästaren, eftersom man när man 

beundrar någon och tillbringar tid tillsammans med vederbörande, gör hans eller hennes stil 

till sin egen (Nielsen och Kvale, 2000).

I boken ”Kunskap med kärlek, Ett sätt att utbilda och fostra” (Suzuki 2000, sid 20) beskrivs 

detta fenomen med en berättelse om en 18 årig pojke som sedan barnsben blivit undervisad av 

sin far. Sonen imiterar sin far in i minsta detalj (individcentrerad mästarlära), så även bristerna 

som fadern hade, sonen hade blivit en avbild av fadern. Suzuki skriver att  ”Tills dess hade jag 

aldrig sett ett så klart uttalat exempel på hur mycket ett barn anpassar sig till sin omgivning. 
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Det faktum att han i 18 år hade levt i denna familj kunde tydligt ses i ynglingens uppträdande, 

sinne och känsla”.

”Lämplighetstest för elever, kan man göra det? För det vet jag att en kille på låsförbundet 

förespråkar ett lämplighetstest för elever, hur man ska göra det vet jag inte men hur lämplig 

man är för ett yrke, för ibland kan man tycka att ungdomar inte vet vad dom ska söka och så 

säger nån, sök det där det är lätt att komma in och så, det är hur lätt som helst. Det är väl  

också så att låssmedsförbundet måste få upp statusen på yrket för att få in rätt folk. Och så att  

det inte längre kallas låssmed utan låstekniker och att det benämns säkerhetsföretag i stället  

får låssmed”

Intervjupersonen talar här inte om vandelprövningen utan om hur en elev är lämplig till ett 

yrke. Det förekommer att elever väljer utbildning efter påverkan av föräldrar, syskon eller 

kompisar. I Gunilla Anderberg Lundins Examensarbete (2010) om ”Ungdomars val till  

gymnasiet, efter eget eller andras intresse” framgår det att det är i väldigt liten utsträckning 

som det förekommer kompisval eller att syskon eller föräldrar är styrande i slutskedet inför 

gymnasievalet. När det gäller valet inför gymnasieutbildningen är det viktigt att eleverna får 

relevant information om yrket av framför allt studie och yrkesvägledare, lärare och rektor. 

Men eleven ska även få möjligheter till egna erfarenheter inom yrkeslivet genom prao eller 

sommarjobb.

”När man väl får en elev som brinner lite för det, då är det roligt också och jobba med en sån 

elev, så att utbildningen som sådan tycker jag är bra, upplägget är bra med mycket praktik,  

det blir inte så splittrat. Sen tror jag på en tätare kontakt mellan skola och företag så att inte 

vi tror att eleven är hemma fast han egentligen inte är det. Då kan man lättare ta tag i det på 

en gång ”

Flertalet handledare poängterade vikten av täta kontakter med skolan. Eleven ska ha sin 

utbildning på ett företag under 40-60 % av utbildningstiden. Det kräver förstås att läraren gör 

täta APU-besök för att dokumentera att utbildningsplaner och branschkrav följs. Från 

Baggium, eller Vindora som det numera heter, finns en rekommendation om att elev och 

företag ska besökas var tionde APU dag. Detta för att säkerställa kunskapsutvecklingen hos 

eleven. Det är eleven som tillsammans med handledaren ska fylla i en bedömningsmatris i de 
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kurser som är helt eller delvis förlagda till APU platsen. Genom täta APU besök kan man 

snabbt få en överblick på elevens utbildningsplan.

”Jag tycker eleverna skall vara ute mycket, ute i verkligheten. Där kan problem uppstå som 

man kanske inte stöter på inne på skolan”

En annan faktor som framkom som viktig i lärlingsutbildningen är verklighetsförankringen. 

Syftet med utbildningen är att utbilda till arbete. Olofsson och Wadensjö menar att det 

arbetsplatsförlagda lärandet utvecklar möjligheter till såväl yrkesmässig som social 

kompetens.

”Jag tycker det är bra, i skolan lär de sig grunderna som eleverna har med sig när de är ute 

på praktiken. Det bästa med Praktiska Gymnasium är att eleverna är ute mer på praktik, då 

får man en bättre bild av eleverna som personer”. 

Jämfört med skolförlagd utbildning menar Olofsson och Wadensjö att lärlingsutbildning 

bidrar till arbetsgivarna känner sig mer trygga när en elev utbildats på företaget och sedan 

söker arbete

Fråga 11: Varför har du med en lärling/elev?

Vid intervjuerna fick vi reda på lite hur handledarna tänker kring att ha med en lärling/elev. 

En av handledarna vill ha med sig en elev för att ha någon att kunna prata med och lära ut till. 

Sedan har vi en företagare som ser på sikt att kanske kan anställa eleven efter 2,5 års 

arbetsplatsförlagd utbildning men också möjligheten att lära ut sina kunskaper till en elev.

Vidare har vi ackordsmålaren, som säger att han vill tjäna pengar på eleven, och att det 

underlättar med en elev som är ute några dagar i veckan. Även åsikten att det är kul att ha 

med sig eleven och visa för honom hur det fungerar med ackordslön1 framkom.

”Egentligen så borde jag svara, för att kunna anställa han sen men det kanske inte är helt  

rätt. Det är för att hjälpa till att få ut folk att arbeta och så är det ju för att eventuellt kunna 

hitta personal som man senare kan anställa. Men man vill ju inte gärna utbilda någon som 

sedan går till en annan firma, då har man ju underlättat för den på flera sätt, det är därför 

1 ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man 
jobbar (http://www.ne.se/enkel/ackordslön).
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det ibland är tokigt att ta emot en elev som bor långt bort typ Herrljunga eller något för det  

är risk att han söker sig åt ett annat håll, men det är klart man kan ju alltid flytta”

Den sociala aspekten att ha med en elev framkom vid intervjuerna. Handledarna upplever det 

som socialt och ser en möjlighet att senare kunna anställa eleven. Det framkom även att vissa 

elever inte är mogna och inte har ett intresse för yrket.

”Dels behöver företaget behöver folk i framtiden, och då är det ett bra sätt att se om 

eleven/lärlingen är något för min firma. Sen har jag har haft många elever som man fått  

skicka hem för att de har tyckt jobbet som målare är jobbigt. Sen tycker jag att det är kul att  

ha med sig elever, att få lära ut och se att eleven/lärlingen är mottaglig för hjälpen de får”

Det framkom även att samtliga handledare tyckte att det var kul att få lära ut sina kunskaper 

till eleverna. Här vill vi referera till Nielsen och Kvales (2000) tysta kunskap. Handledarna 

upplevde att de inte enbart lärde ut yrkeskunskaperna utan också de mer informella 

kunskaperna så som att fungera i ett arbetslag, social träning samt vuxenbeteende. 

 

”Vi tycker det är roligt att ha med elever, Va ska man säga, nu är lärlingarna inte med mig 

men killarna som är ute och skruvar tycker det är kul att lära ut i sin tur, Jag uppfattar att  

dom tycker det är kul att lära ut, Sen behöver man ju ständigt ha mer kontakter för att kunna 

nyanställa personal. Det är ett sätt att rekrytera personal. Mycket idag är ju det sociala, har 

man det kan man alltid lära sig det andra”

Båda yrkesgrupperna tycker att det är kul att ha med sig elever som de kan lära ut olika saker 

till men även att handledarna får bekräftelse att de kan sitt yrke genom att kunna lära ut till en 

ny generation hantverkare. Att ha med sig en elev är ett sätt att lära ut sitt yrke, forma eleven 

efter sina egna behov och på sikt är det ett sätt att rekrytera ny personal.

Fråga 12: Vad tycker du att en handledares roll ska vara?

En av låsteknikerna menar att handledarens roll skall vara att vägleda både yrkesmässigt och 

socialt. Målarna menar att det grundläggande i handledarfunktionen är att lära ut noggrannhet 

och ansvarstagande men lyfter även de upp den sociala kompetensen.
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”Du ska ta hand om han/hon, vara en trygghet på arbetsplatsen. Kunna förklara om yrket,  

samt om att förklara hur viktigt det är med att passa tider mm. Att stötta eleven, och att vara 

en god kompis”

Samtliga handledare poängterade vikten av att agera som en bra förebild för eleverna. Silfving 

och Sjöberg (2008) lyfter även de upp vikten av att vara en att en bra förebild. De menar att 

en bra förebild tydliggör sig själv genom att visa vem han eller hon är, vad han står för, vad 

han vet, vad han kan bidra med och ser egna och andras möjligheter och begränsningar.

Vidare lyfter författarna upp vikten av att vara en god samtalspartner. De menar att det är 

viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt. Med detta menas att man har förståelse för, och 

inlevelse i, det behov som eleven har. Men handledaren behöver också ha känsla för 

individualisering, att man möter eleven där den är. Annars är det lätt att man som handledare 

tar eleven för givet utan att möta eleven där han står i sin proximala utvecklingszon.

”En handledare tycker jag skall vara positiv, kunna lära ut hur viktigt det är med upplägg,  

(planering) och att man tar ansvar för sitt jobb. Han ska vara en förebild, och han ska tycka 

det är roligt att ha med ungdomar att göra”

Att handledaren är en bra planerare framkom från handledarna som en viktig egenskap. Det är 

viktigt att ha något att göra när eleverna är där. 

”Förebild, hålla tider, stötta, hjälpa, tillrättavisa samt även tala om när dom gjort rätt.

 Man ska vara en förebild för ungdomar, en styrande liten hand som hjälper till, det kan alla 

behöva ibland. Det handlar ju inte bara om låsyrket utan det är i största allmänhet”

En handledare lyfter upp vägledning som en viktig del av arbetet. Silfvings och Sjöbergs 

(2008) beskriver begreppet kunskapsförmedlare. De menar att en kunskapsförmedlare skall 

kunna utforma klara och realistiska mål. Vidare skall en kunskapsförmedlare veta vad som 

skall göras, hur det skall göras, när det skall göras och varför det skall göras. 

Kunskapsförmedlaren skall kunna välja ut den eller de vägar som bäst leder fram till 

måluppfyllelse Bedömningen av eleven skall i förlängningen leda till att betyg sätts i de 

kurser som är arbetsplatsförlagda. 
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”Man ska vägleda, tänk på detta osv. Det är väl så det är att vägleda, både yrkesmässigt och 

socialt. Man står inte och pratar i en mobiltelefon framför en kund eller har toppluva på sig 

inomhus är några av de saker vi brukar få ta upp med elever. Sådana här saker om hur man 

beter sig ute hos kunder”

Egidius (2009) menar i sin bok Pedagogik för 2000-talet att man vid betygsättningen behöver 

göra betygen till beskrivningar av vilka fenomen som lärarna kan beskriva och förklara, samt 

vilka uppgifter de skall lösa. Vidare menar Egidius att det gäller att släppa den traditionella 

referensen till läroböcker och kursplaner och istället referera till den verklighet som råder. Det 

är viktigt att man handleder eleven individuellt på arbetsplatsen och att skolan tydliggör för 

handledaren vilka moment i den arbetsplatsförlagda utbildningen som skall bedömas.

Fråga 13: Har du själv utvecklas att vara handledare?

På frågan om handledaren själv upplever att han utvecklats så är svaret positivt. Flertalet 

handledare tycker att de framförallt utvecklats i konsten att ”ta” människor. Även känslan av 

att ha lärt ut något som eleven sedan själv använder i sin tur skapade en stolthet hos 

handledaren. 

”Ja det har jag, man blir ju lite personkännare ju, man träffar ju på en massa olika 

personligheter och det tycker jag är roligt och stimulerande både vad det gäller personalen 

och våra kunder. Det är kul med den dagliga kontakten med människor”.   

                                                  

Gustavsson (2010) hävdar att det handlar om att skapa och upprätthålla goda relationer när 

man i sitt dagliga arbete har kontakt med elever men även med kollegor. Det krävs förmåga 

att samarbeta men även förmåga att ta ställning utifrån eget omdöme till frågor om relationer.

”Ja det har jag, har haft många elever/lärlingar med mig. Där har ju man fått lära sig att ta 

ungdomar. Jag har väl fått en bra personkännedom, kan läsa av ganska lätt”.

För att kunna möta olika individer, deras åsikter och behov måste man vara uppmärksam, 

lyssna, ha ett intresse och engagemang för eleven och dennes livsvillkor. Det väsentliga är att 

se eleven som en människa och att man måste lära sig att tolka och känna igen de signaler 

eleven sänder ut, (Gustavsson, 2010).
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”Sen ska en elev/lärling inte gå med samma mäster hela tiden, dom ska få jobba med olika 

målare under sin utbildning”

 

 Kvale (2000) kallar detta för individuella deltagarbanor det vill säga att man lär sig genom att 

vara i praxisgemenskapen och pröva på olika uppgifter själv. Genom att eleverna bereds 

praktik i hantverksyrken ute hos verkliga företag får de följa, och arbeta bredvid, handledare i 

deras arbete. I och med att eleven är ute på APU i så stor utsträckning är det lätt att komma in 

i gemenskapen på företaget. Eleven lär sig yrkesspråket, diskurser och den yrkeskultur som 

råder inom hantverksyrket. När eleven stöter på ett problem och får möjlighet till reflektion 

kring detta på APU-platsen kan det underlätta problemlösningen och eleven får möjlighet att 

lära sig något nytt. På samma vis fungerar det med erfarenhetsbaserade lärandet där eleven 

gör ett fel och tillåts att lära sig av detta. I lärlingssituationen stöter man ofta på problem och 

genom att lära sig av detta kan man utvecklas.

 

6. Diskussion

De viktigaste resultaten i relation till tidigare forskning som vi i denna studie har kommit fram 

till är att samtliga handledare tyckte att det var kul att få lära ut sina kunskaper till eleverna 

och de insåg att rollen som handledare inte enbart var yrkesmässig. Att vara en god förebild 

men även att den sociala delen var viktig. Här vill vi referera till Nielsen och Kvales (2000) 

tysta kunskap då de beskriver att lärlingen tillägnar sig tyst kunskap genom att se mästaren 

utföra sina färdigheter. Tyst kunnande beskrivs av Egidius (2010) som förklarar att man inte 

behöver gå igenom alla tankeled som erfordras på ett tekniskt rationellt sätt utan att man kan 

hantera en situation på ett av erfarenhet grundat kunnande. Handledarna upplevde att de inte 

enbart lärde ut yrkeskunskaperna utan också de mer informella kunskaperna så som att 

fungera i ett arbetslag, social träning samt vuxenbeteende. Olofsson och Wadensjö (2011) 

hävdar även de att det arbetsplatsförlagda lärandet ger möjlighet att utveckla såväl social som 

yrkesmässig kompetens.

Vår studie visar i likhet med Olofsson och Wadensjö (2011) att utbildning av handledare på 

arbetsplatserna är en viktig del särskilt som det visade sig att ingen av de intervjuade 

handledarna hade genomgått handledarutbildning.

Det framgår av studien att flertalet handledare anser att det är bra med mycket praktik och att 

med flera sammanhängande APU dagar blir det mer kontinuitet. Gustavsson (2010) hävdar att 
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det aldrig går att efterlikna den verkliga arbetsmiljön som existerar på ett företag i en 

skolmiljö och oavsett vilket yrke det än är så är praktiken på att företag den viktigaste delen 

av all kunskapsinlärning vilket även vi som yrkeslärare håller med om. 

Handledarna poängterar att det är viktigt att stämma av med eleven vart han är i utbildningen, 

alltså hur kunskapsutvecklingen ligger till, var eleven står, vilken bakgrund eleven har och hur 

eleven bäst lär sig. Holmèn (2006) lyfter fram ett citat av Ausubel : ”Den viktigaste faktorn 

som bestämmer lärande, är vad eleven redan har lärt. Ta reda på det och undervisa 

därefter”. Detta kan vi också koppla till Vygotskijs proximala utvecklingszon som handlar 

om att människan ständigt är under utveckling. Här beskriver Kroksmark (2011) Säljös 

utvecklingspotential som så att när vi lärt något, är mycket nära att lära oss ytterligare något 

och inom räckhåll för oss finns nya erövringar att göra.

Flertalet av handledarna i studien hade med sig en lärling för att de såg en möjlighet att kunna 

rekrytera ny personal vilket bekräftas av Olofsson och Wadensjö (2011). De hävdar att många 

lärlingar får arbete på arbetsplatsen där de haft sin lärlingsperiod och för andra kan 

lärlingsplatsen resultera i en användbar referens. Vi som arbetar med gymnasial 

lärlingsutbildning ser att denna möjlighet till arbete är en stor chans för eleverna och det 

passar en del av dem. En del är inte intresserade av fast tjänst eller går åt ett annat håll efter 

avslutad utbildning, men möjligheten finns.

 

• Hur ser handledare på handledaruppdraget i gymnasial lärlingsutbildning?

Studien visade att ingen av de intervjuade hade genomgått någon handledarutbildning men att 

fyra av sex handledare kunde tänka sig att gå en sådan. Detta hade inget med ålder eller antal 

år i yrket att göra men en antydan till vilken befattning man hade kan anas då tre av dessa fyra 

handledare var arbetsledare, chef och VD.

En tanke är att vi här vill utveckla en handledarutbildning. Vår arbetsgivare erbjuder 

handledarutbildning genom Karlstad universitet. Hittills känner vi endast till en handledare 

som gått utbildningen. Vi har försökt täcka upp detta genom att anordna handledarträffar på 

vår skola vilket inte visat sig fungera så bra då uppslutningen inte har varit den bästa. Det vi 

tror på är att dels erbjuda lokal handledarutbildning men även att utforma ett 

utbildningsmaterial som lärarna kan använda vid APU besöken. På detta sätt täcker man upp 

vissa kunskaper som handledarna kan utvecklas i och kanske blir de inspirerade att gå en 

handledarutbildning senare. Handledarutbildningen måste genomföras så att det blir enkelt för 
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handledarna att kunna delta. Det bör inte handla om långa resor, övernattningar eller 

inkomstbortfall. En bok som visat sig vara ett guldkorn i detta arbete och som vi tror kan 

användas ännu mer för att utveckla vårt arbete med handledarutbildningen är Silfving & 

Sjöbergs bok Handledning i arbetslivet.

Handledarna har en viktig del i lärlingsutbildningen då det är han som är mästaren i lärlingens 

ögon. Det är viktigt att ha duktiga och kompetenta yrkesmän och yrkeskvinnor som 

handledare. Olofsson och Wadensjö (2011) hävdar i sin bok ”Lärlingsutbildning” att det är 

viktigt med utbildning av handledare på arbetsplatserna om en lärlingsutbildning med hög 

kvalitet ska kunna utvecklas i större omfattning. Här måste även handledarfunktionen 

uppfattas som attraktiv och meriterande bland annat ur lönesynpunkt. (Olofsson och 

Wadensjö, 2011) Under Joakims VFU på en kommunal skola, som även hade 

lärlingsutbildning enligt kursplan ALF1201, påpekades vikten av att ha duktiga och erfarna 

handledare på företagen. Nackdelen kunde annars vara att lärlingen blev smal i sin kunskap. 

Detta kan naturligtvis även vara beroende av företagets utrustning och sysslor. 

Lindberg (2003) beskriver i sin doktorsavhandling ”Yrkesutbildning i omvandling” att 

kritiken mot lärlingsutbildningen huvudsakligen handlar om två problemområden. Den ena är 

begränsad kompetens och det andra är att lärlingsutbildningen inte är anpassad till de aktuella 

arbetsmarknadsbehoven och i studien Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som 

byggarbetsplats? av Ingrid Berglund (2009) kan vi läsa att kompetensen på företagen i regel 

är specifik och riktad mot den egna produktionen och av den anledningen blir 

arbetsplatsförlagd utbildning smal och specialiserad mot företagens behov.    

  Lindberg (2003) har konstaterat problem med lärlingsutbildning i Tyskland där lärlingarna 

ses som en billig arbetskraft och framför allt små företag använder lärlingarna för enklare och 

rutinartade arbetsuppgifter.

  Här får man dock inte bortse för de svar som flera handledare i en högre position hade om 

varför de har med en lärling/elev, nämligen för att kunna rekrytera ny personal.

 Handledarna poängterar också vikten av att eleven är motiverad för den yrkesutbildning de 

har valt. Där vill vi lyfta fram studie- och yrkesvägledaren i grundskolan som en viktig kugge 

då eleven skall välja gymnasieutbildning. Även vi som skola måste vara tydliga med vad det 

är för utbildning vi erbjuder och tydliggöra att huvuddelen av utbildningen sker ute på en 

APU plats. Även introduktionen av eleven, när eleverna börjar i skolan, är väldigt viktig 

därför att lärlingsutbildning ute på företag ställer högre krav på eleven när det gäller bland 

annat tidhållning, visa intresse för yrket och höra av sig själv vid frånvaro. Vi ställer höga 
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krav på att eleven ska visa ett vuxen beteende redan första läsåret för att klara av 

arbetsmarknadens hårdare regler och krav jämfört med skolan.

                                   

 Vår uppfattning är att man som handledare först måste ta reda på var eleven står, vilken 

bakgrund eleven har och hur eleven bäst lär sig. Det kan vara så att handledaren tar mycket 

för givet och det innebär att handledaren ställer för höga krav på eleven/lärlingen.  Det är så 

viktigt att handledaren kollar upp kunskapen som eleven har när han kommer ut i 

verkligheten. Flera handledare såg fördelen med att använda APU dokumentationen som 

eleven har med sig till praktikplatsen. Vi anser att när eleven tar eget ansvar för sina studier 

och fyller i sin APU dokumentation går det att ha kontroll på elevens kunskapsutveckling. 

Den APU dokumentation som förekommer kan även användas som en variant av formativ 

bedömning.

 Om eleven går på en traditionell utbildning måste handledaren kunna kommunicera med 

eleven och kolla upp vad han gjort. Alla människor lär sig olika vilket är något som ofta 

glöms bort. 

Vidare så framkommer åsikten att det är svårt att veta vad man vill bli när man endast är 16 

år. En önskan från en handledare framkom under intervjun att eleverna i högstadiet skall få 

prova på olika yrken. Här tror vi att studie- och yrkesvägledarna har en stor roll. Genom att på 

ett bra sätt förklara för eleverna i högstadiet om olika yrken samt möjliggöra studiebesök och 

praktik någon vecka kan man få eleverna att tänka till ytterligare en gång. Motiverade elever 

har lätt för att lära och det krav handledarna oftast ställer vid inledningen av en praktik är att 

man skall komma i tid och visa intresse. Gör man detta så kommer lärandet automatiskt

Vår upplevelse är att vi som skola å ena sidan behöver vara tydliga med vad som gäller kring 

elevens utbildning. Å andra sidan får vi som skola inte pracka på handledaren för mycket 

administration, då handledaren kan uppleva att det blir för mycket och säger nej till 

uppdraget. Hela vår utbildningsverksamhet är uppbyggd på lärlingsutbildning så det är 

oerhört viktigt att vi gör detta på ett bra sätt. Både från skolverkets och skollagens sida men 

även så att handledaren och eleven upplever att de från skolans sida har god stöttning i sitt 

uppdrag. Flera handledare anser att det kan vara en belastning att vara handledare men vår 

uppfattning är att när eleven varit ute på APU en längre tid blir denne mer självständig i sitt 

arbete på företaget och kan därmed vara en tillgång för företaget. Ingen av de intervjuade 

handledarna i studien får någon extra tid eller ersättning att vara handledare åt en lärling. Här 
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återkopplar vi till Olofsson och Wadensjö ( 2011) som hävdar att handledarfunktionen måste 

uppfattas som attraktiv och meriterande bland annat ur lönesynpunkt. 

 En annan upplevelse kring upplägget är att det är svårt att få ett samlat grepp kring elevens 

utbildning då en elev kan ha flera handledare som delar på handledaruppdraget. Här kan vi 

använda oss av APU dokumentationen vi tidigare nämnt för att säkerställa elevens 

kunskapsutveckling. 

Vi tror att det är en fördel om eleven kan få prova på att ha olika handledare inom det företag 

man är på så att man tar med sig det bästa från varje handledare. Det är dock bra i 

inledningsskedet att gå med en handledare så man lär sig grunderna och känner sig trygg med 

yrket och utbildningen innan man skiftar handledare.

  Vid intervjuerna framkom det att handledarna tycker att det är bra att eleverna lär sig 

grunderna i yrket innan han eller hon kommer ut på en praktikplats. Handledarna poängterar 

även samarbetet mellan skola och företag som en mycket viktig del i utbildningen. Här menar 

vi att denna del nästan är den viktigaste. Det är i mötet med handledaren på elevens APU-

plats som elevens kunskapsinhämtning diskuteras. Skolan behöver utifrån aktuella 

styrdokument utforma tydliga matriser för de moment som ingår i de olika kurserna. Detta 

behöver stämmas av kontinuerligt med eleven samt med handledaren.

För elever som är skoltrötta kan en lärlingsutbildning med mycket praktik vara en möjlighet 

att få gymnasiekompetens. Problemet som vi märkt av är att de skoltrötta eleverna oftast 

sköter praktiken utan problem men att de inte har någon närvaro på kärnämneslektionerna, så 

de riskerar ändå att gå ut gymnasiet utan fullständiga betyg. I boken Lärlingsutbildning kan vi 

även läsa att ”Ett annat problem kan vara betoningen i Sverige på att det ska vara ett system 

med socialpolitiska mål (utbildning för dem som är skoltrötta), vilket kan göra utbildningen 

mindre attraktiv för arbetsgivarna men också för dem som inte är skoltrötta.” (Olofsson & 

Wadensjö, 2011, sid.85).

 Det skolan kan göra är att handleda eleverna individuellt utifrån deras förutsättningar och på 

ett bra sätt stötta dem i deras utbildning, men skolans och handledares roll är även att plocka 

fram nyfikenheten hos eleven och lusten att vilja lära.  

• Finns det någon skillnad i synen på handledning mellan de båda yrkesgrupperna?

Vår studie har visat att skillnaden i synen på handledning inte var nämnvärd mellan de båda 

yrkesgrupperna. Den enda informant som arbetar på ackord tar upp ekonomisk vinning som 

huvudsakligt skäl till att vara handledare åt en elev. Om vi i vår studie hade haft fler 
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ackordsmålare hade resultatet möjligen blivit annorlunda med den förutsättningen att de delar 

denna åsikt vilket vi finner troligt då ackordet har en direkt inverkan på lönen. I likhet med 

Berglund (2009) ser vi en risk för utnyttjande av billig arbetskraft av elevers lärande i 

arbetslivet.

I denna studie upplever vi att vi har vidgat vår syn på handledning och handledaruppdragen 

samt den utmaning det är att bedriva lärlingsutbildning.

En sammanfattning av studien visar att handledarna ser positivt på lärlingsutbildningens 

upplägg med APU under längre sammanhängande perioder samt att de tyckte att det var kul 

att lära upp en ny generation hantverkare. Flertalet handledare var positivt inställde till att gå 

handledarutbildning men framför allt hade merparten av handledarna med sig en elev/lärling 

för att efter utbildningen kunna rekrytera eleven till företaget.

 6.1

 Några förslag till vidare forskning.

Flera frågor har väckts under arbetets gång. En av dessa är hur vi ska lyckas att locka flera 

handledare att gå en handledarutbildning? Uppenbarligen finns det intresse men få har deltagit 

i en sådan utbildning. En annan fråga som vore intressant att göra en studie om är, hur kan vi 

förbättra samarbetet mellan skola och företag i syfte att säkerställa elevens 

kunskapsinhämtning?

I samband med detta vill vi även lyfta upp bedömning av lärlingsutbildning som i 

förlängningen ska leda till att betyg sätts i de kurser som är arbetsplatsförlagda. Detta är en 

viktig fråga som vi gärna skulle vilja forska vidare kring i ett annat arbete.
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8.

Bilaga 1

Intervjumall

Högskolan i Halmstad Tommy Follin 650211

LUT  Examensarbete 61-90 hp Joakim Lund  660501

Handledare

Ewa Wictor

1. Hur gammal är du?

2.   Vilket yrke har du och vilken befattning eller tjänst har du?

3.   Hur många år har du arbetat i yrket?

4.   Har du genomgått någon utbildning för handledning? 

5.   I så fall när? Hur lång var utbildningen? Vilken typ av handledarutbildning?

6.   Om inte, skulle du vara intresserad av att gå en sådan kurs?

7.   Är det en belastning att vara handledare? Får ni tid eller ersättning?

8.   Hur lägger du upp din handledning av elev/lärling?

9.   Hur ser du på lärlingsutbildningen ?

10. Hur skulle du helst vilja att en utbildning bör se ut?

11. Varför har du med en lärling/elev? 

12. Vad tycker du att en handledares roll ska vara?

13. Har du själv utvecklats genom att vara handledare?
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