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Sammanfattning	
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om APL-handledares syn på handelselevers 
yrkespraktik (Arbetsplatsförlagt Lärande). För att uppnå syftet formulerade jag frågeställningar som jag 
sedan besvarade genom en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Jag intervjuade sex 
handledare för elever på handel och administrationsprogrammet i två olika kommuner. Undersökningens 
resultat visade att APL-handledarna beskrev sitt uppdrag med stolthet och visade prov på stor kunskap i 
hur de kunde anpassa den arbetsplatsförlagda utbildningen utifrån den enskilda individens behov och 
nivå. Studien visade att samverkan mellan APL-handledare och elev i mångt och mycket handlade om att 
få eleven väl insatt i yrkets natur och väl förberedd för kommande arbetsliv. Samverkan mellan APL-
handledare och skola handlade om information och kommunikation de två emellan samt fördelar och 
nackdelar med hur praktikperiodernas utformande påverkar elevens lärande mot yrkeskunskap. 
Betydelsefulla nyckelfaktorer för samverkan runt elevers yrkespraktik handlar om vikten av elevens 
introduktion på arbetsplatsen samt vikten av deltagandet i handledarutbildningar för att öka förståelsen för 
vilka krav och förväntningar som finns från skolans sida. Handledarna förmedlade yrkeskulturen genom 
att visa upp en yrkesstolthet och genom samtal och feedback till eleven utveckla denne mot 
självständighet i det dagliga arbetet. 
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Inledning	
Ett väl fungerande samarbete mellan skola och näringsliv är och har alltid varit en central punkt för 
våra yrkesprogram på gymnasieskolan. Alla elever på ett yrkesprogram ska genomföra delar av sin 
utbildning på en arbetsplats, arbetsplatsförlagt lärande (APL) även kallad yrkespraktik. Skolverket 
menar att god kvalitét på samarbetet mellan skola och näringsliv är en nyckelfaktor för det 
arbetsplatsförlagda lärandet.  

I examensmålen för Handels och administrationsprogrammet står att läsa ”Det arbetsplatsförlagda 
lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår 
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats” (Skolverket 2011b). 

På yrkesprogrammen ska minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelas under tre år. 
Hur och på vilket sätt dessa planeras, organiseras och utförs är upp till huvudmannen, vanligtvis 
rektorer i samverkan med APL ansvariga yrkeslärare. Skolan har styrdokument och måldokument 
som används för att försäkra sig om att eleverna uppnår dessa yrkeskunskaper. Detta sker i 
samverkan med yrkeslärare, handledare och elever på APL platserna.  

I min roll som yrkeslärare har jag läst och studerat mycket om arbetsplatsförlagt lärande utifrån ett 
skolperspektiv. Ett intresse av att undersöka hur APL-handledarna ser på detta viktiga uppdrag med 
eleverna, samt på samverkan mellan arbetslivet och skolan växte fram.  

I denna uppsats vill jag därför undersöka handelselevers yrkespraktik utifrån ett handledarperspektiv. 
Hur beskriver handledarna sitt uppdrag samt samverkan med eleverna och skolan.  
 
Syftet med studien är således att bidra med kunskap om APL-handledares syn på handelselevers 
yrkespraktik (arbetsplatsförlagt lärande). 
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Bakgrund	
I detta avsnitt kommer jag att skriva om och tydliggöra de centrala begrepp och riktlinjer som berör 
skolan och arbetslivet i dess samverkan runt elevers yrkespraktik. Bakgrunden beskriver även de 
krav som ställs på handledaren och dess uppdrag, samt handledarutbildningens syfte och innehåll. 
Jag berör även aktuell forskning om arbetsplatsförlagt lärande APL.  

Arbetsplatsförlagt lärande - yrkespraktik 
Gymnasieförordingen definierar APL - arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som 
genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” (Gy förord, 1kap 3§).  

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med 
minst 15 veckor. Varje vecka med APL motsvarar 23 timmar garanterad undervisningstid 
(Skolverket, 2011). Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara 
arbetsplatsförlagd (Gy förord, 4 kap 12§). 

En förutsättning för att det arbetsplatsförlagda lärandet ska få en god kvalitet är att skolan och 
arbetsplatsen samarbetar. Arbetsplatsens handledare tillsammans med yrkesläraren har båda stor 
betydelse för elevens utbildning. Handledarens kompetens handlar dels om djup och bredd i 
yrkeskunskaperna, dels om kunskap angående yrkesutbildningens förutsättningar, till exempel de 
mål och kunskapskrav som finns för utbildningen. Skolhuvudmannen1 har ett stort ansvar när det 
gäller att handledaren har den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget (Skolverket 2011). 

Skolinspektionen (2014) har kommit fram till att det är avgörande för yrkesprogrammen att de 
förmår fånga elevernas intresse, bland annat genom att erbjuda en utbildning som tar sikte på en 
tydlig yrkesidentitet och där det kommande yrket genomsyrar elevernas hela utbildning. Vidare 
menar de att om man ska utveckla och förbättra undervisningen på yrkesprogram så behöver 
elevernas utveckling mot en yrkesidentitet stärkas för att öka deras motivation. 

Handledarens uppdrag 
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 i övrigt bedöms vara lämplig (Gy förord, 4 kap 14§). Säljö (2000) menar att samtalet mellan den 
mer kompetente och nybörjaren alltid måste pågå. Vidare menar han att det är i just den 
interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. Detta stämmer väl överens 
med APL-handledarens uppdrag som Skolverket (2015) beskriver på följande sätt. 

Ø Handleda eleven i att succesivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet  
Ø Stimulera eleven att utveckla de förmågor som krävs för att hon eller han ska bli duktig inom 

yrket. 

I uppdraget ingår även att göra en planering med yrkesläraren och eleven över vad som ska ingå i 
APL perioden. Att introducera eleven på arbetsplatsen samt att sätta sig in i vilket sammanhang 
eleven befinner sig i och vilken roll APL har i utbildningen är andra vanliga uppgifter (Skolverket, 
2015).  

  

																																																													
1
	Huvudman	är	den	som	är	juridiskt	ansvarig	för	driften	av	utbildning.	Det	kan	t.ex.	vara	en	kommun	eller	ett	

aktiebolag	som	har	fristående	skola(Skolverket,	2011)	
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Det är även nödvändigt att handledarrollen är väl förankrad på arbetsplatsen och att berörda 
arbetskamrater är informerade. Handledarna behöver även sätta sig in i vilket ansvar arbetsplatsen 
har för elevens arbetsmiljö. Handledaruppdraget handlar även om att handledaren ska följa elevens 
utveckling och lärande samt ha regelbundna uppföljningssamtal med eleven och återkoppla elevens 
kunskapsutveckling till skolan (Skolverket, 2015).  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av arbetsplatsförlagd utbildning visade att handledarna är 
betydelsefulla och vill ta större ansvar. Granskningen visade även att handledare efterfrågar ett 
utökat samarbete med skolorna. De vill ha tydligare instruktioner om vad som förväntas av dem som 
handledare. De vill veta vad eleverna kan innan de kommer till arbetsplatsen och vad det är tänkt att 
eleven ska lära sig när de väl är där. Skolorna erbjuder handledarutbildningar, men uppger att de ofta 
får dåligt gensvar och få deltagare. Handledare på arbetsplatserna uppger att de inte har möjlighet att 
delta pga. tidsbrist eller andra omständigheter (Skolinspektionen, 2011).		

Handledarutbildning	
Handledarna är betydelsefulla när det gäller att ta emot elever. Även om det fungerar bra på många 
håll så vittnar skolverkets granskningar om att handledarna inte alltid är förberedda på att ta emot 
elever på bästa sätt Med bakgrund av detta så har skolverket lanserat en webbutbildning som har till 
syfte att handledaren ska bli väl förberedd för att handleda elevers lärande och veta vad som 
förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. (Skolverket, 2017). 

 Skolverkets handledarutbildning består av följande fyra moduler.  

1. Jag och eleven 
Den första modulen handlar om hur handledaren kan förbereda sig inför elevens APL-period 
genom att ta reda på vem eleven är. I samband med det får handledaren reflektera över hur 
det är att vara ny på jobbet. 

2. Vara förberedd 
Den andra modulen handlar om vad APL innebär och ger handledaren en ökad kunskap och 
förståelse för handledarrollen. Fördelningen av ansvaret mellan handledare, yrkeslärare och 
elev är exempel på vad som diskuteras. 

3. Handleda och lära 
Den tredje modulen handlar om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt 
samspel. Tips på hur eleven kan inspireras och engageras och samtidigt utmanas i sin 
yrkesutbildning ges också. 

4. Följa upp och återkoppla 
Den fjärde modulen handlar om vikten av att kontinuerligt följa upp och ge återkoppling på 
elevens arbete. Handledaren vägleds i hur en konstruktiv återkoppling kan ges och bli en del 
i elevens lärande 

Denna utbildning är ett bra sätt att stärka handledarna i sitt uppdrag och ge en förståelse för 
handledning av elever som uppdrag, utifrån skolans krav och riktlinjer enligt Skolverket (2017). 

Samverkan mellan skola och arbetsliv 
Som tidigare nämnts är samverkan mellan skolan och arbetsliv centralt för elevens utbildning och 
arbetsplatsförlagda lärande. Ett steg för att främja denna samverkan är så kallade programråd. För 
varje yrkesprogram ska det finnas ett programråd som ska bidra till samverkan mellan just skola och 
arbetsliv och där företrädare från branschen, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt elever 
ska representeras (Gy förordn 1kap 8§). Organisering av och vilka uppgifter de ska innehålla är inte 
reglerat. Däremot står det att huvudmannen ska samråda med det lokala programrådet innan beslut 
fattas om att skolförlägga arbetsplatsförlagt lärande (Gy förordn 4kap §13).   
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Skolinspektionen (2016) kvalitetsgranskning rörande samverkan för bättre arbetslivsanknytning vi-
sade att de lokala programråden inte utgör aktiva forum för samverkan mellan skolan och arbetslivet 
för utvecklingen av yrkesutbildningarna då många aktörer i det lokala arbetslivet väljer att inte delta i 
programrådet. Granskningen visade även att skolan behöver tydliggöra sitt eget, programrådets, ar-
betsplatsernas respektive handledarnas olika ansvar och uppdrag. De menar att det måste säkerställas 
att det finns en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt till elevernas utbildning på 
arbetsplatser (Skolinspektionen, 2016). 

I en nationell kartläggning och analys av det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolors 
yrkesprogram gjorde Skolverket (2016) dessa huvudsakliga iakttagelser: 

Ø Det finns variationer i hur de olika gymnasieskolorna organiserar sin APL-verksamhet. 
APL-verksamheten är starkt personberoende och lärarna framhåller vikten av personliga 
kontaktnät i arbetslivet för att hitta APL-platser till berörda elever. 

Ø Enligt yrkeslärarna är det vanligare att programråden bidrar till att utveckla skolornas APL-
verksamhet på andra sätt än att konkret hitta APL-platser till programmets elever. 

Ø Enligt yrkeslärarna är tidsbrist det vanligaste hindret såväl för att hitta ändamålsenliga APL-
platser som för APL-arbetet som helhet.  

Ø Yrkeslärarna anser sig ha relativt dåliga förutsättningar för att ha kontakter med och bedöma 
lämpligheten hos elevernas handledare. Nästan hälften av lärarna anger att de har mindre 
goda förutsättningar att utvärdera avslutade APL-perioder med handledarna. 

Ø Yrkeslärarnas uppföljning under APL behöver på vissa håll förbättras. 
Ø En majoritet av yrkeslärarna anser att eleverna i hög utsträckning får APL på 

utbildningsrelevanta arbetsplatser, tilldelas handledare med relevanta yrkeskunskaper och lär 
sig yrkets kunskaper, får praktisera relevanta yrkeskunskaper och lär sig yrkeslivets villkor 
under APL. 

Ø Hälften av lärarna bedömer att eleverna i hög utsträckning utvecklas i linje med 
utbildningens examensmål och ämnesplaner under APL. En nästan lika stor andel bedömer 
att så enbart sker i viss utsträckning. 

Ø Färre än fyra av tio lärare bedömer att elevernas APL-handledare i hög utsträckning har god 
förmåga att handleda elever, medan drygt hälften av lärarna bedömer att så är fallet i viss 
utsträckning. Hälften av alla yrkeslärare anger också att ingen eller en klar minoritet av 
elevernas APL-handledare har gått en handledarutbildning. 

Gymnasial lärlingsutbildning 
Kristmansson (2016) kommer i sin doktorsavhandling fram till att det finns brister vid det arbets-
platsförlagda lärandet. Han menar att det råder ett glapp mellan kursplanerna och det faktiska inne-
hållet i den arbetsplatsknutna utbildningen. APL handlar om vad arbetsplatsen kan erbjuda snarare 
än vad som sägs i kursplanen, vilket då blir det som avgör innehållet i praktiken. Eleverna får till-
gång till arbetsuppgifter som hör till den dagliga driften på arbetsplatsen, men de får svårare att nå 
djupare och mer teoretiskt yrkeskunnande då de sällan får ta del av mer avancerade arbetsuppgifter, 
menar Kristmansson. Vidare menar han, att arbetsuppgifter av det mer avancerade hållet tillhör an-
svariga på olika avdelningar. Ansvariga på högre nivåer än dem som handleder eleverna i verksam-
heten gör att eleven inte alltid får tillgång till mer avancerade uppgifter och kunskaper. Vilket i sig 
gör att elevernas möjlighet att utveckla yrkeskunnande riskerar att bli smalt och yrkesspecifikt. Detta 
kan medföra att eleverna även riskerar att hamna i en återvändsgränd beträffande livschanser och 
karriärsval (Kristmansson, 2016).  
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APL ska betraktas som utbildning vilken är beroende av samverkan mellan två olika slags verksam-
heter, skola och arbetsliv. Dessa har tydliga kulturella skillnader och olika motiv. Skolans motiv är 
utbildning medan motivet för arbetslivet är produktion där lärande blir en biprodukt menar Krist-
mansson (2016). Det finns därför en risk att skolans organisation och handelns cykler går i otakt. Ett 
sätt för skolor att anpassa sig till handeln för att ge eleven en helhetsbild är att tillämpa så kallad 
blockläsning där eleven är på arbetsplatsen under ett antal hela veckor för att sedan vara motsvarande 
tid i skolan och så vidare. Det framkommer att detta kan vara svårt att genomföra schemamässigt 
exempelvis i de skolor som erbjuder både den skolförlagda varianten och lärlingsvarianten av han-
dels- och administrationsprogrammet. Vidare menar Kristmansson (2016), att handledarna i sam-
manhanget spelar en liten roll i och med att de sällan förflyttar sig mellan skola och arbetsplats. De 
har också en begränsad insyn i vad som krävs av dem och vilka krav de kan ställa på eleverna enligt 
skolans läroplan menar han (Kristmansson, 2016). 
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Syfte		
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om APL-handledares syn på handelselevers 
yrkespraktik (Arbetsplatsförlagt Lärande). 

Forskningsfrågor 
För att uppfylla mitt syfte söker jag svar på följande frågeställningar utifrån ett handledarperspektiv. 

Ø Hur beskriver APL-handledare sitt uppdrag? 
Ø Hur beskrivs samverkan mellan APL-handledare och elev? 
Ø Hur beskrivs samverkan mellan APL-handledare och skola? 
Ø Vilka nyckelfaktorer kan framstå som betydelsefulla för samverkan runt elevers 

yrkespraktik? 
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Teori		
I detta avsnitt kommer jag att presentera de teorier jag har använt mig av vid analysen av mitt 
resultat. De teorier som presenteras nedan har hjälpt mig att sätta ord på och förstå handledarnas 
beskrivningar runt det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Handledningens olika faser 
Handal och Lauvås (2000) menar, att handledning kan hjälpa studenter att bli mer medvetna om sin 
praktiska teori genom att handledaren ställer frågor som skäl till handlande och belägg för 
påståenden. Vidare menar de att varje nytt rollmönster som avviker från det vi anser normalt måste 
byggas upp succesivt med insatser från båda parter. Att skapa trygghet och bygga relationer är ett 
grundläggande uppdrag för en handledare. Handledningens olika faser beskrivs i sex steg, dessa 
olika faser går in i varandra i handledningsprocessen, med undantag för första och sista fasen 
(etablering och evaluering). 

Handledningens olika faser enligt Handal och Lauvås (2000): 

Ø Etableringsfasen 
Ø Utformning av handledningsunderlaget 
Ø Förhandledningsfasen 
Ø Observation 
Ø Efterhandledningsfasen 
Ø Evalueringsfasen (Utvärdering) 

Huvudaspekter av mästarlära 
Det arbetsplatsförlagda lärandet handlar om samspel mellan lärare ( handledaren) på arbetsplatsen 
och eleven. Nielsen och Kvale (2000), menar att mästaren är en person som uppvisar mästerskap 
inom sitt yrke, denna typ av lärande refereras till som Mästarlära enligt Nielsen och Kvale (2000). 
De framhäver fyra huvudaspekter av mästarlära. Den första aspekten är Praxisgemenskap, där 
mästarlära sker i en social organisation i sin traditionella form som en yrkesmässig gemenskap. De 
menar att genom deltagande i gemenskapens produktiva aktiviteter så tillägnar sig eleven gradvis 
yrkets väsentliga färdigheter, kunskaper och värden. Vidare menar de, att eleven rör sig från ett 
perifert deltagande till att bli en fullvärdig medlem av yrket. 

Andra aspekten är Tillägnelse av yrkesidentitet. Denna aspekt beskrivs som att inlärandet av ett yrkes 
många färdigheter är ett steg på vägen för att behärska yrket och är därför avgörande för att etablera 
yrkesidentitet. Aspekt nummer tre beskrivs som Lärande utan formell undervisning och refererar till 
att mästarläran är en komplex och differentierad social struktur där det finns möjlighet att observera 
och imitera det arbete mästaren och andra utför. Den sista aspekten som beskrivs är Utvärdering 
genom praktik, där utvärderingen i huvudsak sker i arbetssituationen genom kontinuerlig prövning av 
färdigheter, genom respons och genom kundernas reaktioner (Nielsen och Kvale, 2000). 

Inlärningsstrategier 
Hattie(2012) beskriver olika strategier för lärande. Dessa baseras på 35 framstående forskares 
resultat och avser att eleverna i inlärningssituationer har flera sätt att förstå, flera sätt att samverka, 
flera möjligheter till övning och vikten av att få genomtänkt återkoppling för att veta att de lärt sig.  
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Nedan presenteras fyra av Hatties (2012) inlärningsstrategier. 

När det gäller första strategin flera sätt att förstå menar Hattie(2012), att det måste finnas flera olika 
sätt att presentera material i anslutning till varandra. Han beskriver att kognitiv flexibilitet förbättras 
med flera synvinklar som kopplar samman fakta, förmågor, procedurer samt djupa konceptuella 
principer. Vidare menar han att den information som presenteras för eleven inte bör överbelasta 
arbetsminnet (Hattie, 2012).  

Andra inlärningsstrategin flera sätt att samverka handlar om att eleverna lär sig bäst genom att 
interagera med idéer, genom att medvetet omformulera idéerna och genom att hitta krokar som 
kopplar samman tidigare föreställningar, särskilt när det finns en spänning mellan det de vet och det 
nya de möter. Han menar att de flesta elever behöver träna sig på att självreglera sitt lärande och 
andra kognitiva processer(Hattie, 2012). 

Den tredje inlärningsstrategin som beskrivs är flera tillfällen att öva. Där menar Hattie, att de flesta 
av eleverna, både begåvade och mindre begåvade, behöver många tillfällen att lära sig nya idéer, 
helst över tid. De behöver också förstå syftet med målmedveten övning. Vidare skriver Hattie 
(2012), att fördela studierna över tid skapar bättre långsiktig minnesbehållning än en studieomgång. 

Den sista av Hatties inlärningsstrategier handlar om att veta att vi lär oss och handlar om att när 
eleverna lär sig kan de göra många misstag, gå i fel riktning, lära sig fel information och möta många 
utmaningar. Därför är eleverna ofta beroende av återkoppling ”i rätt tid just för mig” för att för att de 
ska kunna röra sig effektivt och ändamålsenligt mot framgångskriterier. Vidare menar Hattie, att 
återkoppling gör mest nytta när formen av återkoppling anpassas efter elevens kompetensnivå, från 
nybörjare till skicklig. Att göra fel är ofta nödvändigt för att inlärning ska ske. Elever behöver trygga 
miljöer där de kan gå utanför sina komfortnivåer, göra misstag och lära av dem och veta när de har 
gjort fel enligt Hattie (2012).  
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Metod	
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för metodval, urval, genomförande och analys. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion samt ett resonemang runt studiens tillförlitlighet. 

Metodval 
Målsättningen med denna studie är att bidra med kunskaper om hur APL-handledare ser på 
handelselevers yrkespraktik. För att uppfylla mitt syfte har jag valt att genomföra en kvalitativ 
semistrukturerad intervju med APL-handledare inom handels och administrationsprogrammet med 
inriktning handel och service. En semistrukturerad intervju handlar om en situation där intervjuaren 
har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas 
ordningsföljd varierar beroende på intervjuns fortskridande och vilken väg den tar i samtalet. 
Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid strukturerade 
intervjuer. Intervjuaren har då också möjlighet att ställa ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det 
som uppfattas vara viktiga svar (Bryman, 2011).  

Då kvalitativa studier syftar till att undersöka hur verkligheten kan uppfattas anser jag att detta var 
ett bra sätt för mig för att få veta handledarnas syn på det arbetsplatsförlagda lärandet. I min 
forskning blir det då jag själv som blir ett viktigt verktyg i att samla in och tolka de data som jag fått 
fram.  

Urval 
Elever som går på ett handels- och administrationsprogram genomför sin arbetsplatsförlagda 
utbildning på olika arbetsplatser. Hur denna planeras och organiseras ser olika ut på olika skolor. 
Planeringen beror på många faktorer då olika skolor har olika förutsättningar. APL utförs utifrån 
huvudman beslut och riktlinjer på varje enskild skola.  

Jag har valt att inrikta mig på handledare verksamma i 2 olika kommuner, en större kommun med en 
eller flera gymnasieskolor samt handledare verksamma i en mindre kommun med stort 
upptagningsområde men en förhållandevis liten skola, för att få in så många perspektiv som möjligt 
från handledarna. Inledningsvis skickade jag 10 förfrågningar till handledare i den större orten och 5 
till handledare i den mindre orten (bilaga 1). Jag valde att skicka mitt brev till APL-platser som har 
haft lång och frekvent erfarenhet av yrkespraktik. Anledningen till att jag inte skickade 10 
förfrågningar till vardera ort beror på att utbudet av APL-platser inte är så stort på den mindre orten, 
vilket gjorde att jag där hade ett begränsat urval. 

Jag fick svar från 5 intresserade handledare i den större orten och 3 intresserade från den mindre 
orten. Det föll sig så att de tre handledare som visade intresse på den mindre orten kom från 3 olika 
branscher. Detta fick då i sin tur styra valet av intervjuobjekt i den större orten, och tre handledare 
från respektive bransch valdes ut även i den större orten. Branscherna som är representerade i de 
båda orterna är konfektion, sport samt detaljhandel. Således har 6 intervjuer genomförts, 3 på vardera 
ort. Då jag själv valde ut vilka tre handledare som skulle representeras vid den större orten handlar 
mitt urval om ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). 
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Genomförande 
Jag har valt att genomföra mina intervjuer på handledarnas respektive arbetsplats. Det har varit 
lättare för mig att åka till de olika platserna än tvärtom. Intervjuerna har genomförts på dagtid utifrån 
handledarnas önskemål om tid. Olika tider passar bättre i olika branscher vilket jag har tagit hänsyn 
till. Vi har suttit i ett rum utvalt av handledaren, där den känner sig bekväm.  

I Intervjumallen har jag utgått från två områden. Det första området som vi behandlade i intervjuerna 
var samspelet mellan handledare och elev vid APL. Det andra området som behandlades var 
samspelet mellan handledare och skola med avseende på det arbetsplatsförlagda lärandet. I båda 
områdena kom vi även in på hur handledaren upplever sitt uppdrag och varför det är viktigt. 

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av två ljudinspelningsenheter, jag har spelat in på två 
enheter för att minimera risken för att materialet ska försvinna. Anledningen till att jag har valt att 
spela in intervjuerna är för att jag har velat vara fullt närvarande i intervjuerna då det är viktigt att 
vara koncentrerad och ställa följdfrågor för bättre resultat.  

Analys 
Vid ställande av öppna frågor måste svaren sovras och kodas för att den erhållna informationen ska 
kunna analyseras (Bryman, 2011). Jag har gjort en så kallad kvalitativ innehållsanalys, där texten 
kodas i termer av vissa teman och ämnesområden, enligt Bryman. Detta gjordes genom att 
transkribera och sammanställa intervjuerna ordagrant i ett dokument. Under tiden som jag 
transkriberade kodade jag svaren genom att ange nyckelord eller meningar i marginalen som var 
utmärkande för det vi samtalat om. Nyckelorden och meningarna kategoriserades sedan in i 
översiktsmatriser under områden som representerar mina forskningsfrågor: 

Ø Handledarens uppdrag 
Ø Samspel mellan handledare och elev 
Ø Samspel mellan handledare och skola 
Ø Nyckelfaktorer 

Samtidigt som denna process utfördes, utkristalliserades tankar och mönster från respondenterna 
vilka jag skrev ner i ytterligare ett dokument med minnesanteckningar. Detta för att jag inte ville gå 
miste om tankegångar som uppstod då jag var mitt uppe i processen med transkribering och kodning. 
Således så arbetade jag med tre olika dokument samtidigt. 

1. Transkribering 
2. Matriser - Översikt indelade utifrån forskningsfrågornas områden. 
3. Minnesanteckningar – med tankar, reflektioner och citat. 

Dessa dokument och matriser har hjälpt mig att på ett överskådligt sätt se huvuddragen av intervjun 
och arbetet med att koda intervjuerna blev lätthanterligt. Denna process var tidskrävande, men det 
medförde att respondenternas svar kodats och kategoriserats på ett enhetligt och överskådligt sätt. 
Detta torde även betyda att risken minskat för feltolkningar, beroende på att kodningen inte varierat 
över tid utan utförts parallellt (Bryman, 2011). 

I analysarbetet har jag utöver de ovan nämnda matriserna även använt mig av de teorier som 
presenterats under arbetets teoriavsnitt rörande, mästarlära, handledningsprocess samt 
inlärningsstrategier. Samtliga teorier har hjälpt mig att förstå och sätta ord på vad respondenterna 
uttryckt i relation till sitt uppdrag, samverkan mellan handledare och elev samt samverkan mellan 
handledare och skola. 
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Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer finns till för att skydda de personer som är direkt inblandade i en 
forskning, enligt Bryman (2011) samt Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 
samhällsvetenskap. 

Dessa delas in i fyra huvudkrav: 

1. Informationskravet  
Syftar till att forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens 
syfte. 

2. Samtyckeskravet 
Syftar till att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 
Syftar till att uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt så att 
obehöriga inte kan komma åt dem. 

4. Nyttjandekravet 
Syftar till att säkerställa att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamålet. 

Med utgångspunkt från dessa forskningsetiska principer har respondenterna avidentifierats i 
intervjumatriserna som ligger till grund för mitt resultat. Vidare nämns ej heller om arbetsplatsen är 
verksam vid en mindre eller större kommun. Däremot har jag valt att visa vilken bransch 
respondenten tillhör då det är av intresse vid analys av resultaten och beskrivningen av 
yrkespraktiken från respondenterna.  

Respondenterna blev informerade om forskningens syfte i förväg via brev (bilaga 1). De fick 
information om att de valfritt kunde delta i min undersökning samt att de var fria att avbryta 
intervjun när de ville om de så önskade. 

De inspelade intervjuerna har sparats åtskilda från mina arbetsdokument, för att ingen ska kunna 
återkoppla respondenterna till min forskning. När arbetet är klart kommer samtliga intervjuer att 
förstöras.  

Metoddiskussion 
Jag känner mig nöjd med mitt val av metod. Att göra den här typen av undersökning på ett 
kvantitativt sätt hade krävt för mycket av mig som författare, att få till en enkätundersökning med 
fasta svarsalternativ som skulle täcka området på ett representativt sätt skulle varit alltför 
tidskrävande. Därför anser jag att mitt val av semistrukturerade kvalitativa intervjuer passade mitt 
syfte bättre. 

Urvalet av respondenter blev av jämställd art då 3 män och 3 kvinnor intervjuades. Valet av 
intervjuobjekt från tre olika branscher visade sig vara värdefullt då mönster och olikheter lättare 
kunde urskiljas. Vid ett tillfälle ändrades dock respondenten då det visade sig när jag väl var på plats 
att den respondent som svarat ja till att vara med i undersökningen inte hade handlett elever på 
många år men var den som skötte kontakten med skolan. Den tilltänkta respondenten 
vidarebefordrade det inledande brevet och informationen till en för mig ny handledare som 
intervjuades istället. Intresset för ämnet var stort både för mig och för respondenterna vilket visade 
sig tydligt under intervjuerna. Samtalen flöt på och tiden rann iväg, förutom hos en respondent som 
var väldigt stressad och det var svårt att få till ett flytande samtal. 
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Trovärdighet 
Bryman (2012) menar, att istället för reliabilitet och validitet, så använder man sig inom kvalitativ 
forskning av trovärdighet och överförbarhet. Detta för att kvalitativa studier bedöms och värderas 
utifrån andra kriterier än vad kvantitativa studier gör. Kvalitativa studier handlar om forskarens 
tolkningar. Min studie har syftat till att bidra med kunskap om APL-handledares syn på 
handelselevers yrkespraktik (Arbetsplatsförlagt Lärande). Jag ville beskriva hur APL-handledare 
beskriver sitt uppdrag samt hur samverkan mellan APL-handledare/skola/elev framställs. Resultatet 
visade att den valda metoden semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod var ett bra val 
för studien då det handlar om att tolka och undersöka intervjuobjektens personliga åsikter kring 
arbetsplatsförlagt lärande.  

Då allt material blivit analyserat endast av mig, skulle det kunna ge en mindre trovärdighet till 
studien. Mina förkunskaper beroende på att jag arbetat som handels- och administrationslärare under 
många år kan ha gjort att min undersökning, analys och tolkning kan ha gjorts med något färgade 
glasögon. Då jag använde mig av en semistrukturerad intervju så fick samtalet styra, men möjlighet 
att förtydliga frågor och svar gavs från båda parter om det var något som var oklart i intervjun. Jag 
anser dock att intervjuer var ett bra verktyg för att komma åt handledarnas beskrivningar utifrån 
mina frågor.  

För min studie har det handlat om att jag genom en semistrukturerad intervju med öppna frågor, 
samtalade med respondenterna och fick beskrivningar om hur de upplevde sitt uppdrag som 
handledare, samt samverkan med elev och skola. Tillvägagångssättet vid mina intervjuer förändrades 
något eftersom jag blev mer förtrogen med frågorna och lärde mig att ställa relevanta följdfrågor för 
att komma djupare i samtalet. Detta kan ha bidragit till att mitt sätt att fråga kan ha påverkats och 
blivit nyanserade utifrån de svar jag fått vid tidigare intervjuer. Framställandet av matriserna i 
samband med kodningen av intervjuerna visade sig vara värdefulla för analysen, jag anser att jag fick 
en mer heltäckande bild av varje intervju. Detta hjälpte mig och underlättade min analys av 
resultaten då en tydlig bild av resultaten framträtt. 
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Resultat		
Syftet med min studie var att bidra med kunskap om APL-handledares syn på handelselevers yrkes-
praktik. Redovisningen av mina resultat presenterar jag utifrån mina forskningsfrågor som handlar 
om APL-handledarens uppdrag samt hur samverkan mellan APL-handledare, skola och elev besk-
rivs. Utifrån dessa områden presenteras sedan ett antal nyckelfaktorer som respondenterna anser som 
betydelsefulla för samverkan runt elevers yrkespraktik. Dessa nyckelfaktorer p presenteras med hjälp 
av en översiktsmatris innehållande essensen information som lyfts fram av handledarna under inter-
vjuerna. Matrisen innehåller till övervägande del respondenternas egna ord men även sammanfattade 
meningar från längre resonemang. Matriserna som rör övriga frågeställningar kan läsas i sin helhet i 
(bilaga 3) till (bilaga 5). 

Handledarens uppdrag 
Studien visar att handledaruppdraget känns viktigt för samtliga respondenter. De ser uppdraget som 
en möjlighet att lära ut branschen och yrket samt att visa hur det ser ut. De flesta handledare vill 
framhäva att arbetet i butik innebär så mycket mer än det man som kund kan se i butiken. Det finns 
en genuin yrkesstolthet och vilja att lära ut hos samtliga respondenter. 

”För att få duktiga elever att vilja jobba inom handeln för det är ju ändå handeln som 
är en stor del av vårt samhälle. Att vi ska ha varor och tjänster och vi ska ha bra 
professionell hjälp.” 

”Jag tycker ju att det är ett roligt och viktigt yrke, så jag vill ju lära ut såklart för jag 
vill ju att folk ska vilja jobba inom handeln. Av någon anledning så har man ju varit 
kvar i 31 år” 

”Det är ju kul att lära och sen tycker jag att det är kul att ge människor en annan syn 
på arbetet, för många kan tänka att det är det dom ser bara när man går i en butik.” 

När det gäller handledaruppdraget och elevens lärande så nämner samtliga respondenter att 
handledning handlar om att få eleverna yrkeskunniga och förberedda för framtiden. De anser att de 
har lyckats bäst med sitt uppdrag då de ser att eleverna har gått ifrån det mer grundläggande arbetet 
till att bli självständiga individer som kan ta egna initiativ och ansvar. En av respondenterna menar 
att den känner en stor frihet till att forma eleverna. 

”Det som är mest konkret i våran verksamhet, så är det väl mer när dom självständigt 
har kunnat tagit en kund och har kunnat hjälpt kunden tills den är helt nöjd. Att liksom 
verkligen fångat upp kunden, hjälpt den med allt den behöver, varit proffsig med 
storlekar å jamen att arbetat självständigt då känner man ju att man har lyckats.” 

”När man ser att dom har liksom en egen rutin dom utvecklar sig själva, och inte, 
alltså man kan, man står ju inte och smygtittar på dom men man kan ju höra med ett 
öra vad dom säger till kunderna och så och då märker man att dom har utvecklat en 
egen stil att prata och tar hand om kunderna och det tycker jag är den bästa 
feedbacken jag kan få” 

”Ja framförallt om vi tar nånting som är rätt så svårt, å de e å sälja skor och se på 
fötter å sånt. När jag har haft elever som har suttit med och lyssnat på mig en par, två 
tre gånger fyra och så törs dom gå dit själv. Och när jag hör dom stå där så säger dom 
ju i princip samma som jag sa” 
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”En bra handledning är när man går från att visa en elev som sedan anammar 
kunskaperna för att sedan självständigt utföra dom” 

Studien visar även att introduktionen av eleverna är av yttersta vikt, så att eleverna kommer in i ett 
sammanhang och känner sig trygga. Det är då eleverna introduceras i arbetslaget och i de 
grundläggande arbetsuppgifterna i butiken. Respondenterna ser även vikten av att samarbeta runt 
elevens lärande och utbildning i butikerna. Samtliga respondenter vill träffa eleven innan 
praktikperioden börjar. En av dem beskriver att detta första möte med eleven är av yttersta vikt för 
att förbereda eleven, det är då den första beskrivningen av arbetet och dess innebörd ges. Medan en 
annan handledare beskriver det som att den inte känner sig delaktig i planeringen av att ta emot en 
elev eftersom denna kommunikation sker mellan skolan och respondentens chef.  

När det gäller handelarutbildning så har endast en av sex respondenter gjort skolverkets 
webbutbildning. En respondent önskar att få handledarutbildning men är osäker på hur formen för 
genomförandet skulle kunna se ut och refererar till tidsbrist. En av handledarna visste inte att det 
fanns en tillgänglig handledarutbildning på webben. 

”Kanske nån form av utbildning för handledare, det finns kanske säkert det är som 
vanligt, tidsbristen, det kanske ska förläggas på arbetsplatsen istället nån timme, så att 
oftast har vi inte tid att komma iväg.” 

”Det visste jag inte. Ja det skulle vara jättebra, jag har ju frågat om det, nu är vi ju 
inne på mitt jobb också, nämen att jag skulle vilja ha en sån utbildning inte bara för 
praktikanterna utan för dom flesta. Det är ju bra att du säger det så kan jag ju ta upp 
det, man har alltid rätt att utbilda sig tycker jag. Speciellt när man ska utföra ett arbete 
med praktikanten” 

”Jag går ju en sån handledarkurs på nätet då, som jag gjort 75% av nu så jag är ju 
strax klar med den, så där är det ju lite tips och råd och sånt också. Jag måste ju 
förbereda mig lite jag också som på skolan, det är ju vad eleven förväntar sig av mig.” 

Samverkan mellan handledare och elev 
När det gäller samverkan mellan handledare och elev så framgår det tydligt från samtliga 
respondenter att handledning handlar om att sätta elever i ett sammanhang och låta dem växa som 
individer. Handledarna är väl medvetna om att eleverna är olika individer och att de lär sig på olika 
sätt och olika fort. Detta ses dock generellt inte som ett problem, av erfarenhet har handledarna lärt 
sig att läsa av eleverna och därmed kan de individanpassa deras utbildning på arbetsplatserna utifrån 
den nivå eleven befinner sig på. Eleven går gå från enklare arbetsuppgifter till mer avancerade, blir 
pushade där det behövs och utmanade för att komma vidare i sin utveckling. 

”Det är ju så vi ser det, vi får ju både en person som vi förhoppningsvis kan ha nytta 
av också, både hon och vi drar ju nytta av varann. Så att det, nästan alla elever jag har 
haft har ju varit en väldig fördel i alla fall.” 

”De är ju ändå ganska öppna med hur dom är, och så ser man ju att är dom lite mer 
försiktiga jamen då kanske man inte kastar dom in i nån situation som blir, eller 
liksom att man får pusha lite extra på dom. Det är ju så svårt att bedöma alla generellt 
när alla är så olika” 

”Dom lär sig under tiden, man får ta lite information i taget och liksom att man börjar 
med det här gör vi nu såhär gör man det och så när dom känner sig säker på det då går 
man vidare till nästa” 
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Viss fokus läggs också på elevens roll. Det är av vikt att eleven visar vilja, intresse och motivation 
för yrket samt viljan att utvecklas. En respondent framhäver vikten av att våga tala om vad som inte 
fungerar och menar att det är då eleven når utveckling. Samtliga respondenter är överens om att 
elever som gör yrkespraktik oftast blir yrkesvana och därmed blir de en resurs på arbetsplatsen. En 
respondent menar att generellt blir det flesta elever så yrkesvana att de får arbete. Fem av sex 
handledare anger att de har en eller flera elever anställda som har gjort sin APL på företaget. Studien 
visar också att handledarna visar stort intresse av att introducera eleven som en i arbetslaget och en 
potentiell framtida medarbetare. 

”Det ser man ju att det finns en drivkraft hos de eleverna att de har kanske valt det här 
för att de tycker att det är ju intressant. Så vi har ju haft nyttan av det som arbetskraft 
efter praktik, helger och sommarlov jul och på loven och sådär.” 

”En del elever som frågar själv om de får bygga exponeringar och grejer och det 
tycker jag är jättebra. Och sånt gillar jag själv också, egna initiativ då känner man att 
ja men det här är kanske nånting att satsa på i framtiden också.” 

”Ja när jag lyckas det är ju när jag känner själv att jag kan anställa dom för att de är ju 
så bra, sen har jag ju haft elever som jag absolut inte skulle anställa, och det är ju både 
dom och mig det är kanske fel på, jag har inte gett dem nog utbildning, men  jag 
känner att det stämmer inte riktigt va, men det bästa är ju när jag känner att dig skulle 
jag vilja ha att jobba här, det är ju det bästa de.” 

”Ja generellt blir de flesta klar, å dom flesta blir ju nästan anställda också när det finns 
behov” 

Samverkan mellan handledare och skola 
När det gäller samverkan mellan handledare och skola så är samtliga respondenter överens om 
att samverkan, kontakt och kommunikation med skolan i det stora hela fungerar bra. Skolan för-
bereder eleverna innan de går ut på APL. En respondent menar att eleverna lär sig grunder och 
fackspråk i skolan, men när de kommer ut i branschen så måste de lära om och lära nytt, då ar-
betsätt skiljer sig åt beroende på vilken bransch man befinner sig i. 
 

”Alltså jag är jättenöjd överlag, det funkar jättebra och så måste jag ju också säga att 
vi får jättebra hjälp av dom också. Så det är ju mycket att göra och dom har ju liksom 
två händer till då och få hjälp av så det är ju jättebra” 
 
”Jag tycker att lärarna är bra att komma och hälsa på å kolla så att allt funkar å det är 
ju viktigt både för handledaren och för eleven. Främst för eleven att se att dom inte är 
lämnade, utan att man ändå har lite koll på dom så. Och så skönt för handledaren, för 
mig som handledare att man har en bra kontakt så, och känna att det funkar och flyter 
på” 

”Jag tror nog att man ska fortsatta att samarbeta och ta emot elever för å se varandras 
möjligheter och olikheter, man ska inte vara rädd för att prova på lite nya grepp också. 
Oftast går man i samma gamla hjulspår och har skolan nåt nytt tänk så får de väl 
framföra det och så får man försöka ta sig till det. Ja i övrigt så har det fungerat 
jättebra, skolans engagemang är viktigt” 

”Där ligger mycket ansvar på butiken ändå tycker jag. För det är ju som när man får 
personal från en annan butik, man måste ju lära om dom nytt, och nytt sätt att tänka 
med försäljning å med kunderna och hur man tar dom, alla gör ju inte på samma sätt.” 
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Respondenterna har olika erfarenheter när det gäller hur länge en elev har APL på företaget. Detta 
varierar väldigt mycket på de olika arbetsplatserna. En del tar emot praktikanter mellan 3 till 6 hela 
veckor åt gången medan andra endast tar emot elever 2 dagar i veckan terminsvis. Respondenterna 
redogör för fördelar och nackdelar med båda uppläggen. Huvuddelen av respondenterna förordar 
dock en kombination av längre praktik terminsvis med något block i uppstartsperioden. En samman-
hängande period förordas för att eleven på bästa sätt ska uppnå yrkeskunskaper, få en röd tråd och att 
lättare komma in i gemenskapen på jobbet. 
 

”Just det här med när dom har praktik att det kanske är bättre att köra mer i tvåan och 
kanske köra två dagar i veckan för att avsluta med en intensiv period eller så att dom 
verkligen får komma in i det, eller börja med en intensiv. Men, för jag tror att en 
kombination av dem är bra för det är ju för och nackdelar med båda jag tänker 
kombinerar man dem så får man ju allt liksom” 

”Jag tror inte fullt ut på att en hel femdagarsvecka. därför då jobbar man ju 100% som 
praktikant å de e ju nästan ingen som gör det inom handels å då känner man ju inte 
rätt tempo liksom, väldigt svårt att få in rätt tempo” 

”Den yrkespraktiken som jag har att de, det tror jag ju på, det är ju en ändring som är 
just nu då, att dom är här fjorton dagar och sen 2 dagar resten av terminen då, det är ju 
en ändring mot vad det har varit förut, det tror jag är positivt” 

Vid intervjun framkom dock önskemål om förbättringsområden gällande vilka krav som gäller från 
skolans sida. Respondenterna uttrycker att de känner sig dåligt insatta i vilka krav som egentligen 
ställs och önskemål om tydligare instruktioner och förväntningar förekommer. Framförallt hänvisar 
några av respondenterna till att kunskapsmål och kunskapskrav är svåra att förstå och de önskar en 
tydligare struktur från skolans sida. En respondent talar om att de förväntningar och krav som ställs 
från skolan ibland kan vara svåra att uppnå på grund av tidsbrist på arbetsplatsen. 
 

”Ja det är ju vilka förväntningar och krav som skolan har på oss, vi kör ju oftast på i 
våra gamla rutiner och sånt och om skolan lägger på en massa uppgifter på eleven, det 
är oftast tidsbrist, å stöttning. Att vi inte hinner med eleven för vi har ju andra 
uppgifter, men vi har ju åtagit oss å hjälpa till så vi försöker att ställa upp så mycket vi 
kan” 
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Nyckelfaktorer för samverkan 
Nedan presenteras den översiktsmatris med essensen av respondenternas beskrivningar av vilka 
nyckelfaktorer som är betydelsefulla för samverkan runt elevers yrkespraktik.  

Intervju	 Nyckelfaktorer	
NR 1 
Bransch: 
Konfektion 
 

Matchning av elev/plats/period, genomtänkta perioder för bästa resultat mot yrkeskunskap och yrkesidentitet. 
Elev mer bekväm och naturlig vid APL under längre tid. Intensiv inlärning vid block. 
Bra praktik för eleverna kan ändra deras uppfattning och arbetet och branschen. 
Olika mycket att göra vid olika perioder – Sårbart för eleverna – Elever hinner förberedas vid längre APL. 
Sammanhängande APL i åk1 för att prova på branschen för att sedan i ÅK 3 fasas in i arbetslivet, då bättre med APL 
under en längre tid. 
Utvecklats som handledare till att fasa in eleverna som medarbetare på sina egna villkor 
Behovsprövning av praktikperioder – vilka tider passar bäst för att ta emot elever för olika butiker. 
Uppföljning och kontakt från skolan viktigt – ingen kritik utan en önskan om att det bibehålls 
Tydligare kvar från skolan i vad eleverna ska lära sig 

NR 2 
Bransch: 
Livsmedel 
 

En och En elev 
Sammanhängande perioder ger röd tråd 
Inledande planeringsmöte samt feedback och uppföljning viktigt 
Tid att hinna med är avgörande för resultatet 

NR 3 
Bransch: Sport 
 

Kombination av sammanhängande och längre period för djupare inlärning idealiskt 
Ärlighet – gentemot elev för att främja utveckling 
Möjlighet att vara fler perioder på en arbetsplats för elevers djupinlärning. Även viktigt att ha elevernas önskemål i 
åtanke – vem passar var. 
Att eleven själv tar kontakt och presenterar sig är viktigt. Introduktionen på arbetsplatsen avgörande 
Förståelse för mål och kunskapskrav – hur vi ska få in dom i vår butik 
Handledarutbildning – ger nya perspektiv på att man är på rätt väg 

NR 4 
Bransch: 
Livsmedel 
 

Tydligare struktur när det är möjligt 
Att eleverna går från att ta instruktioner till att kunna ta egna initiativ och se vad som ska göras.  
Tiden en nyckel – bra lärande förutsätter att eleven vill och själv kan se vad som behöver göras. 
Röd tråd vid något tillfälle för att få se en hel kedja (vecka) 
TID – svårt att hinna med att gå iväg på programråd, men handledarutbildning på plats nån timme skulle vara bra. 
Handledarutbildning – önskvärt men form osäkert 
Viktigt att ha tid med eleven samt att de får lärdomar om att klara sig själva och ta ansvar. 
Ärlighet från skolan, Matchning av elev och plats 
Avstämning och uppföljning av elev viktigt 
Oftast motiverade elever som vill ha yrkeskunskap 
Arbetsglädje både hos handledare och elev. Elever som växer som individer. Läsa av elever viktigt 
Förankra handledarskap i hela verksamheten 
Bra samverkan med skolan 

NR 5 
Bransch: Sport 
  
 

Bra med APL under en längre tid(utspritt) för då får man(eleven) tid för att reflektera. 
APL block ger heltid, och ingen inom handels jobbar heltid, gör att eleven inte känner av ”Rätt tempo” 
Viktigt med tid för feedback. Är du klar, har du förstått etc. 
En vecka med introduktion skulle vara positivt. Viktigt att göra eleverna bekväma så att de kommer in i gruppen 
TID för uppföljning och samtal med eleverna avsätts inte idag, men önskas 
Frekventa trepartssamtal för uppföljning av elevens utveckling önskas 
Att vara framåt och ta för sig viktig egenskap för lärande 
Val av praktikplats utifrån intresse, då kommer det mycket från eleverna och de har ett driv. 
Öka medvetenhet om handledarutbildning 
Samma APL fler perioder ger elever ökad trygghet i tillvaron och de kan fortsätta lärandet där de slutade och utvecklas. 
Kan även vara en nackdel om eleven känner sig för bekväm. Olika platser leder till att eleven får prova på olika tempon. 
Fler perioder positivt för rekrytering men negativt för eleven i utbildningssyfte, får ingen bredd på kunskaper 
Introduktionsperiod kan leda till helhet och förståelse och att eleven kommer in i arbetslaget och i sin tur skulle det leda 
till att alla i arbetslaget bli involverade i elevens lärande. 
Fungerande information och kommunikationskanaler i egen organisationen viktigt, avgörande för arbetet med eleven. 

NR 6 
Bransch: 
Konfektion 
 

Intensiv praktik gör det enhetligt för eleven, sammanhängande APL blir mer intensiv men man hinner inte lära sig lika 
mycket. 2 dagar i veckan i 2 terminer gör att eleverna lär sig allt. 
2 dagar i veckan är bäst, hela veckor blir för kort och intensivt om man som elev inte är vana blir dom inte 100%iga för 
dom blir trött i kroppen – förståeligt 
Första mötet förbereder eleven för ankomst och ger information över vad de kan vänta sig och hur det kan se ut 
Olika sätt att arbeta på i olika branscher 
Dialog vid frånvaro, tidsbrist gör att de kanske inte följs upp, kan skolan kontakta eller ligger allt ansvar på praktikplats 
Finns både fördelar och nackdelar med hela veckor och lång praktik – kombinerar man dom får man det bästa av allt. 
vissa lättlärda elever klarar det bra med två dagar i veckan, medans andra hinner glömma bort vad man gjorde förra 
veckan och man kommer inte vidare.  
8 timmars arbetsdag per dag är för mycket, 6h rekommenderas. Annars finns risk för att man ger en skev bild av 
arbetsplatsen – kan ge eleven en negativ bild för att det blir för jobbigt. 
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Det framkom många värdefulla synpunkter och tips från respondenterna med avseende på vilka 
nyckelfaktorer som kan vara av betydelsefulla för en ökad samverkan runt det arbetsplatsförlagda 
lärandet. De mest framträdande handlar om områden som rör kommunikation med skolan, elevens 
lärande i olika praktikperioders utformande samt handledaren och dess uppdrag. Vikten av att ge 
eleverna en introduktionsperiod som leder till helhet och förståelse samt att eleven då lättare kommer 
in i arbetslaget framhävs av flertalet respondenter. Respondenterna menar även att det skulle gynna 
alla om hela arbetslaget blev mer involverade i elevens lärande. 
 

”Delar upp perioden på lite längre och lite kortare praktik så att de får känna på lite 
olika format. Och även att man organiserar det på sitt jobb att vi involverar hela ar-
betslaget. Det försöker vi med men oftast blir det ju nån ansvarig. Men alla känner ju 
till vem som kommer hit och jag berättar för dom och dom kommer hit och presente-
rar sig så, men kanske lite mer introduktion av eleven och anställda att man samlas lite 
och talar om så att alla vet om det” 
	

Respondenterna visar på omtanke om eleven när de reflekterar runt hur de ska lära och utvecklas på 
bästa sätt. Studien visade även att man lägger stor vikt vid att få eleverna trygga i sitt arbete och i 
arbetslaget, något som även kopplas till elevens utvecklingsförmåga.		
 

”Att behovspröva vart de är när dom har som mest att göra, kanske, att de inte sätter 
dem på de tiderna som tex vid jul, eller senhöst jul. Ehhm det är väl egentligen den 
sämsta perioden. Så att man kanske måste behovspröva per butik, när passa praktiken 
bäst här. Det är kanske jättesvårt men, inom handeln så är det ju ganska, eller inom 
konfektion i alla fall och kläder så kanske linan ser ganska likadant ut men det kan ju 
va handel på så många sätt så det är väl svårt att generalisera vad som är bäst men, 
men jag tror att när praktiken ligger det är avgörande för hur mycket de hinner lära sig 
å hur mycket de utvecklas” 

”Trivs man någonstans, man är trygg med det man gör. Då har man också möjligheten 
att utvecklas och ta kanske lite större ansvar och utsvävningar än vad man gör när 
man är ny varje gång, jag vet inte med det är en tanke.”  

Handledarna anser även att kommunikationen med skolan är av yttersta vikt för elevens lärande. 
Rutiner för trepartssamtal och tydligare struktur efterlyses av en del respondenter. Men som tidigare 
nämnts så tycker de att samverkan fungerar bra även om det kan finnas vissa förbättringsområden i 
struktur och kommunikation. En del respondenter efterlyste matchning av elever och perioder. Det 
vill säga vid vilken tid passar praktikperioden bäst för branschen och rätt elev på rätt plats (passar 
eleven in i branschen och på arbetsplatsen).  
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Analys	och	diskussion	
Under denna rubrik kommer jag att diskutera de resultat som framkom vid intervjuerna med 
utgångspunkt från de forskningsfrågor jag ställt upp för att besvara mitt syfte. Handal och Lauvås 
(2000), resonemang om handledningsprocessen har hjälpt mig att tolka och sätta ord på vad 
respondenterna sa utifrån handledarperspektivet där man går från introduktion till självständiga 
individer. Även Nielsen och Kvales (2000), resonemang runt mästarlära har hjälpt till att synliggöra 
den processen där eleven lär i en social organisation (praxisgemenskap). Hatties (2012), 
lärandestrategier med utgångspunkt för hur lärande kan förstås i relation till elever som gör 
arbetsplatsförlagd praktik har bidragit med förståelse för hur elevernas lärprocess mot en 
yrkesidentitet ser ut. Resultat från tidigare forskning samt beskrivna kvalitetsgranskningar har gett 
mig möjlighetenen att göra jämförelser. 

Handledarens uppdrag 
Handal och Lauvås (2000), menar att skapa trygghet och bygga relationer är ett grundläggande 
uppdrag för handledaren. Detta är något som utmärktes väldigt väl i min studie, den yrkesstolthet 
som samtliga handledare besatt. Med detta menar jag att de uppenbarligen är stolta över sitt arbete 
och vill dela med sig av sin kunskap till eleverna. De betonar vikten av att eleverna ska känna sig 
bekväma och trygga, vara en del i gemenskapen på arbetsplatsen samt att de ska fasas in i yrket på 
sina egna villkor.  

Säljö (2000), menar att samtalet mellan den mer kompetente och nybörjaren alltid måste pågå och att 
det är just i den interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv, vilket är det 
som yrkespraktiken handlar om. Handledarna beskriver att de i de flesta fall genom sin handledning 
ser att eleverna går ifrån det mer grundläggande arbetet till att bli självständiga individer som kan ta 
eget initiativ och ansvar. 

Enligt skolverket (2015),består handledarens uppdrag i att handleda eleven i att succesivt bygga upp 
yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt att stimulera eleven att utveckla de förmågor som krävs 
för att hon eller han ska bli duktig inom yrket. Respondenterna i min studie visade en genuin stolthet 
över sitt uppdrag, de stöttar eleven i att ta egna initiativ utifrån de uppgifter och riktlinjer de fått från 
skolan. De menar att de har lyckats i sitt uppdrag när de känner att de kan anställa eleven eller att 
eleven blivit så självständig att den klarar av yrket och dess arbetsuppgifter. I vissa fall får de 
anställning, i andra fall inte. Detta betyder dock ej att examensmålen inte uppfylls då de hänvisar till 
att ”det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en 
yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en 
arbetsplats”(Skolverket, 2011b). Studien visar att en elev som inte får arbete får ändå med sig 
kunskaper om varför och vad som fattas eller krävs av dem i arbetslivet vilket i sin tur leder till att de 
har utvecklat och fått yrkeskunskap. En anställning föregås även av ett behov, och i vissa fall anses 
eleven anställningsbar men behovet finns inte hos arbetsgivaren. 

Skolverket (2015), betonar vikten av att handledarrollen är väl förankrad på arbetsplatsen och att 
berörda arbetskamrater är informerade. Något som även min studie visade. Att förankra 
handledarollen i arbetslaget för att eleven ska uppnå optimalt lärande var något som återkom hos 
flertalet respondenter. Respondenterna i min studie redogjorde för att handleraruppdraget handlar om 
att följa elevens utveckling och lärande samt ha regelbundna uppföljningssamtal med eleven och 
återkoppla elevens kunskapsutveckling till skolan. Även om att det fanns vissa förbättringsområden 
med avseende på tydliggörande av förväntningar och ansvar samt upprätthållande av den goda 
kommunikation som råder.	
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När det gäller handledarutbildning visar min studie samma linje som skolinspektionens (2011) 
kvalitetsgranskning av dvs. att handledarutbildningar erbjuds av skolorna. Men handledare på 
arbetsplatserna uppger att de inte har möjlighet att delta pga. tidsbrist eller andra omständigheter.  

Samverkan mellan APL-handledare och elev 
Min studie visade tydliga kopplingar till Handal och Lauvås (2000) sex olika handledningsfaser. 
Utifrån handledarnas beskrivningar av handledning som uppdrag så följs dessa olika faser på 
följande sätt: 

Ø Etableringsfasen 
Denna fas handlar i mångt och mycket om introduktionen och förberedelserna med eleverna, 
vikten av att de ska introduceras på ett bra sätt i gemenskapen och i yrket. Att praktiken 
förankras i hela verksamheten ansågs också viktigt. 

Ø Utformning av handledningsunderlaget 
Denna fas handlar om att handleda enligt skolans riktlinjer för elevernas utveckling mot en 
yrkesidentitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.  

Ø Förhandledningsfasen 
Denna fas beskrivs som att eleverna lär sig grunderna i yrket. Handledarna beskriver det som 
att de möter eleven där den står, för att de sedan ska vidareutvecklas i de följande faserna. 

Ø Observation 
Observationsfasen handlar i mångt och mycket om att eleverna efter observationer och 
handledning går från de mer grundläggande i arbetsuppgifter till att bli mer självständiga och 
säkra i yrket. Många av mina respondenter menar att de lyckats i sitt uppdrag när de ser att 
eleverna tar efter och utvecklar ett eget sätt att arbeta på utifrån arbetsplatsens 
förutsättningar. 

Ø Efterhandledningsfasen 
Förhandledning, observation och efterhandledning är tre faser som går in i varandra i en 
process, elevens lärprocess. Eleven får instruktioner, eleven utför arbetsuppgifter, eleven får 
feedback och utvecklas. Detta rullar på tills eleven uppnår de yrkeskunskaper som avses. 
Processen för elevernas inlärning gynnas om eleven får lära sig under en längre tid, då den 
ges möjlighet och reflektera och försöka igen (Hattie 2000). 

Ø Evalueringsfasen (Utvärdering) 
I denna fas kommer samverkan med yrkesläraren in. Tillsammans med eleven utvärderas de 
kunskaper och färdigheter som uppnåtts. Denna fas och kontakten med skolan upplevdes 
som värdefull och fungerade bra enligt respondenterna. 

Eleverna lär sig grunder i skolan för att sedan komma ut till arbetsplatserna för att sätta sina 
kunskaper i ett sammanhang. Eleverna utvecklas från att ha grundläggande kunskaper till att bli 
yrkesvana. Hattie (2000) menar, att eleverna lär sig bäst genom att interagera sina idéer, genom att 
medvetet omformulera idéerna och genom att hitta krokar som kopplar samman tidigare 
föreställningar. Vi det arbetsplatsförlagda lärandet sker detta när eleverna går från att bli visad och 
instruerad för att sedan anamma kunskaperna för att till slut självständigt utföra arbetsuppgifterna. 
Vidare menar Hattie, att eleverna behöver många tillfällen att lära nya idéer, helst över tid. Detta 
styrks i min studie av det faktum att flertalet respondenter förordar en längre praktikperiod. De 
betonar risken av att praktik i block kan bli för intensiv för eleverna. Praktik i en längre period ger 
eleverna möjlighet att reflektera över sitt lärande över tid. Min studie visar att även på att man som 
handledare inte ska vara rädd för att tala om för eleven om den gör något som inte är rätt, det är det 
som gör att eleven utvecklas i sitt yrkeskunnande. Att få feedback och återkoppling är av yttersta vikt 
för elevens lärande.	



	

22	

	

Nielsen och Kvales (2000), aspekt av Praxisgemenskap, beskriver att praktiken sker i en social 
organisation som en yrkesmässig gemenskap. Min studie visar att eleven tillägnar sig gradvis yrkets 
väsentliga färdigheter, kunskaper och värden genom att delta i arbetsplatsens gemenskap och 
produktiva aktivitet. Studien visar enligt handledarnas beskrivning att eleven rör sig från ett perifert 
deltagande till att bli en fullvärdig medlem av yrket. Respondenterna betonar att elevernas inlärning 
av yrkets många färdigheter de facto är ett steg på vägen för att behärska yrket och är därför 
avgörande för att etablera yrkesidentitet, vilket även styrs av Nielsen och Kvales (2000) andra aspekt 
av mästarläran Tillägnelse av yrkesidentitet. Övervägande andelen av respondenterna anser att 
eleverna uppnår yrkeskunnande innan avslutande praktik. Även aspekten Lärande utan formell 
undervisning lyfts fram av handledarna som känner sig stolta när eleven efter observationer, 
feedback och handledning utför arbetsuppgifter självständigt och själva utvecklar en egen stil.  

Samverkan mellan APL-handledare och skola 
Ett steg för att främja samverkan runt APL är så kallade programråd. (Gy förordn 1kap 8§) 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning gällande samverkan för bättre arbetslivsanknytning från 2016 
visar att de lokala programråden inte utgör aktiva forum för samverkan mellan skolan och arbetslivet 
då många aktörer i det lokala arbetslivet väljer att inte delta i programrådet. Min studie visar till viss 
del även den på detta faktum, en av respondenterna angav tid som orsak till att man inte deltog. Detta 
är synd då respondenterna även efterlyste mer struktur och återkoppling från skolans sida, och 
lämnar öppet för att uppföljning och utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet måste ske på 
annat sätt.  

I likhet med Skolverkets nationella kartläggning och analys av det arbetsplatsförlagda lärandet på 
gymnasieskolans yrkesprogram från 2016 visade även min studie att det finns variationer i hur de 
olika gymnasieskolorna organiserar sin APL-verksamhet. I tillägg till detta uppgav handledarna i 
min studie att kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet förmodligen skulle öka om man 
kombinerade längre praktikperioder med en uppstartsvecka där eleverna blir introducerade på 
arbetsplatsen, vilket i sig skulle gynna lärandet då eleverna snabbare skulle komma in i arbetet och 
dess villkor. Enligt handledarna lär sig de flesta eleverna relevanta yrkeskunskaper och yrkeslivets 
villkor under APL. 

Kristmanssons (2016), avhandling visade, att det finns brister vid det arbetsplatsförlagda lärandet. 
Han menar att det råder ett glapp mellan kursplanerna och det faktiska innehållet i den 
arbetsplatsknutna utbildningen. Han menar vidare att APL handlar om vad arbetsplatsen kan erbjuda 
snarare än vad som sägs i kursplanen och att det då blir det som avgör innehållet i praktiken. Även 
detta är något som jag sett i min studie då respondenterna refererar till det arbetsplatsförlagda 
lärandet som en del av den dagliga butiksdriften. I studien nämns även att elever som väljer att 
praktisera fler perioder på samma praktikplats når djupare i sitt yrkeskunnande och då får ta del av 
mer avancerade arbetsuppgifter. I min roll som yrkeslärare och den kontakt som jag har haft med 
APL-handledare och dess elever kan jag se att eleven får fördjupade kunskaper om eleven väljer att 
vara på samma praktikplats under flera perioder. Kristmansson (2016), menar även att 
arbetsuppgifter av det mer avancerade slaget inte alltid hör den tilldelade handledarens ansvar. Av 
min erfarenhet att döma så är handledarna duktiga på att utveckla eleven utifrån elevens nivå, och 
detta kan då bero på att eleven inte har varit tillräckligt kompetent för att gå vidare till nästa nivå av 
avancemang. En del respondenter har dock uttryckt att det finns förbättringsområden här, att de vill 
att alla på arbetsplatsen ska vara en del av och medvetna om eleven och dess utbildning. 
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Betydelsefulla nyckelfaktorer som främjar samverkan 
I min studie har det kommit fram många faktorer som främjar samverkan runt eleverna yrkespraktik. 
Jag har valt att fokusera på nyckelfaktorer inom områden som rör handledarens uppdrag, samverkan 
mellan handledare och elev samt samverkan mellan handledare och skola. 

Det första området och dess nyckelfaktorer som främjar samverkan runt elevers yrkespraktik är för 
det första handledarutbildning. En del av respondenterna utryckte svårigheterna att förstå 
kunskapskrav och mål, något som kanske skulle kunna avhjälpas med handledarutbildningar. 
Skolverkets handledarutbildning skulle kunna avhjälpa detta i mångt och mycket, men när det 
kommer till kritan så ställs tid mot tid och det är svårt för handledarna att ta sig den tiden. Detta 
skulle enligt mig kunna avhjälpas med att yrkesläraren mer aktivt introducerade handledar-
utbildningen i högre utsträckning på arbetsplatserna. Utbildningen skulle även bidra till att stärka 
handledarna i sitt uppdrag med eleven, samt att ge dem en förståelse för vilka krav som ställs från 
skolans sida.  

Min studie visar att handledarna är kompetenta och duktiga på att läsa av eleverna och anpassa 
uppgifterna utifrån individen. De ser inte elevernas olikheter som något problem utan snarare som en 
utmaning för att de ska bli förberedda för yrket. Samtliga handledare visar på en yrkestolthet där man 
vill och sätter en ära i att lära eleverna yrkeskunnande. De jobbar för att göra dem självständiga, 
vilket är ytterligare en av nyckelfaktorerna. 

Nästa betydelsefulla nyckelfaktor handlar om samverkan runt handledaren och eleven. 
Respondenterna betonar vikten av att eleverna får en bra introduktion till arbetsplatsen och dess 
arbetsuppgifter. Denna introduktion skulle gynnas om eleverna fick möjlighet till en samanhållen 
period i början av en längre praktikperiod. Då skulle eleverna beredas möjlighet att snabbare komma 
in i gemenskapen och få en förståelse för verksamheten för att sedan kunna utvecklas genom att 
bygga vidare på kunskaper under en längre tid. Respondenterna lyfter även vikten av att möta eleven 
innan praktikperiodens början för att kunna informera om praktiken, vilket i sig leder till att både 
APL-platsen och eleverna och ges en möjlighet att känna om det är rätt. Detta första möte är av 
yttersta vikt då det blir en första förberedelse för eleven innan de kommer till APL. Då förklaras 
arbetets förutsättningar för eleven, hur arbetet ter sig inom den givna branschen samt vad de kan 
vänta sig. Detta är något som i stor utsträckning sker redan idag, men det är något som tåls att 
reflektera runt och utvecklas där det behövs.  
 
Nästa nyckelfaktor för att främja samverkan mellan handledare och elev är att ta hänsyn till 
elevernas önskemål med avseende på lärande. Fler perioder på samma APL ger djupare inlärning och 
tryggare tillvaro vilket i sig blir positivt för företagens rekrytering. Studien visar även att det i vissa 
fall skulle kunna vara negativt för eleverna i utbildningssyfte då de går miste om möjligheten att 
prova på arbete i olika branscher med olika tempon. Elever som är snabblärda och som fått möjlighet 
till arbete på sin praktikplats kanske ska rekommenderas att prova på en annan bransch för att 
ytterligare stärka sina yrkeskunskaper, medan det kan vara till fördel för elever som inte lär sig så 
snabbt att vara fler perioder på en och samma plats för djupare inlärning då de redan känner sig 
trygga i den miljön. 
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Nästa område, samverkan mellan APL-handledare och skola, har jag identifierat några olika nyckel-
faktorer. Den första handlar om vikten av information och kommunikation. Inte bara mellan skola 
och arbetsplats utan även inom verksamheten. Min studie visar på vikten av att förankra handled-
ningen i hela verksamheten, att information om krav som ställs från skolans sida även kommer med-
arbetarna på arbetsplatsen tillkänna, inte bara handledarna. Tid för uppföljning av elever är ytterli-
gare en faktor där majoriteten av respondenterna anser att tiden som läggs ner på att lära och ut-
veckla eleverna ger arbetsplatsen fördelar i form av potentiell framtida arbetskraft. Det nämns även 
att det periodvis är svårt att hinna med uppföljning av elev då det är mycket att göra i butiken men 
över tid anser handledarna att de fullföljer sitt uppdrag. Den tredje och sista nyckelfaktorn inom om-
rådet är planeringen av APL-perioderna. För att främja samverkan runt yrkespraktiken är responden-
terna överens om att en kombination av blockpraktik och praktik under en längre period är att före-
dra. 
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Slutsats	
Syftet med studien är att bidra med kunskap om APL-handledares syn på handelselevers 
yrkespraktik (Arbetsplatsförlagt Lärande). Genom att studera detta har det visat sig att det är en 
utmaning för skolan att planera och organisera elevernas arbetsplatsförlagda lärande på ett sätt så att 
det passar och blir optimalt för handledarna och elevernas lärande. Rätt elev på rätt plats vid rätt tid 
framstod som ett önskemål, men inte som en förutsättning för arbetsplatsförlagt lärande med god 
kvalitét. APL-handledarna var nöjda med den samverkan som sker med skolan idag, även om det 
finns förbättringsområden. Det har kommit fram flera betydelsefulla nyckelfaktorer rörande 
samverkan runt handelselevers yrkespraktik inom följande områden: 

Ø Handledarens uppdrag 

Ø Samverkan mellan handledare och elev 

Ø  Samverkan mellan handledare och skola  

Min studie visar att få av mina respondenter har gjort eller kommit i kontakt med skolverkets 
handledarutbildning. Även att önskemål om förbättringsområden gällande vilka krav som gäller från 
skolans sida kom fram i undersökningen. Respondenterna uttrycker att de känner sig dåligt insatta i 
vilka krav som egentligen ställs och önskemål om tydligare instruktioner och förväntningar 
förekommer. Framförallt så hänvisar några av respondenterna till att kunskapsmål och kunskapskrav 
är svåra att förstå och de önskar en tydligare struktur från skolans sida. Jag anser att skolan och 
arbetsplatsen skulle kunna närma sig varandra genom en ökad dialog runt handledarutbildningarna. 
Skolan behöver hitta en form för att informera om handledarutbildningens värde och dess innehåll 
utifrån arbetsplatsernas förutsättningar. Kanske genom att hela eller delar av den genomförs 
tillsammans med handledare och elev på arbetsplatsen vid praktikens introduktion. Detta skulle även 
bidra till att lösa många av handledarnas frågor rörande struktur, förväntningar och krav. 
 
När det gäller samverkan mellan handledare och elev så tar handledarna på sig uppdraget att lära 
eleverna utifrån varje individs nivå och förutsättningar med en genuin yrkesstolthet och vilja att lära 
utifrån den egna branschen och dess arbetsuppgifter. Detta gör handledarna genom att läsa av 
eleverna, ge feedback samt få dem väl insatt i yrkets natur och väl förberededda för kommande 
arbetsliv. Handledarna beskrev praktiken som arbete utifrån arbetsplatsens vardag. Även 
Kristmansson (2016), såg detta i sin avhandling, han menar att det råder ett glapp mellan kursplaner 
och faktiska innehållet i APL, att det blir vad arbetsplatsen kan erbjuda snarare än vad som sägs i 
kursplanen som blir det avgörande innehållet i praktiken. Jag anser att skolan och arbetsplatsen 
faktiskt har olika roller, och arbetsplatsens roll är att bidra med att eleven utvecklar yrkeskunskaper. 
I och med den komplexitet av olika förutsättningar som råder inom olika branscher så är det just 
elevens utveckling mot yrkeskunskaper som torde vara det viktigaste. Att påverka arbetsplatserna i 
för stor utsträckning skulle snarare missgynna än gynna eleverna i detta anser jag.  
 
Samverkan mellan APL och skola handlar om tidigare nämnd information och kommunikation där 
en ökad dialog runt handledarutbildning skulle öka samverkan på ett positivt sätt. Det skulle även 
bidra till ett forum för diskussion runt förväntningar och struktur. Att förankra handledningen i hela 
verksamheten är även det av yttersta vikt enligt respondenterna och det håller jag med om. En väl 
förankrad introduktion medför att eleven gynnas i dess lärande och därmed når djupare utveckling. 
Något som även Kristmansson (2016), var inne på och detta är något som vi i skolan tillsammans 
med arbetsplatsen måste arbeta och sträva mot. Detta i kombination med att ge eleverna möjlighet 
till en kombinerad praktikperiod med möjlighet till en eller två introduktionsveckor i början av 
perioden skulle ytterligare förbättra samverkan runt elevernas yrkespraktik i rätt riktning mot ett 
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arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet. En introduktionsvecka skulle medföra att eleverna 
snabbare kommer in i arbetet och yrkets gemenskap, yrkesläraren hinner komma ut i verksamheten 
och samtala runt krav och riktlinjer och handledaren i sin tur får möjlighet att förankra elevens 
praktik i hela verksamheten. Vilket då också skulle medföra att eleverna får större möjlighet att 
utveckla ett bredare yrkeskunnande samt att eleverna får god möjlighet att lära över längre tid, en av 
Hatties (2000) inlärningsstrategier. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att det här har varit en fantastisk upplevelse och möjlighet. I min 
yrkesroll har jag utvecklats väldigt mycket då jag har fått en större insikt och förståelse för hur 
lärande sker när eleverna är ute på praktik. Jag har fått många erfarenheter och anledningar till vidare 
diskussion i framtiden runt just detta. En idé om fortsatt forskning skulle kunna vara att göra samma 
undersökning fast då utifrån yrkeslärares och rektorers perspektiv. Kanske skulle man kunna hitta 
ytterligare former för samverkan och tydliggörande i en sådan undersökning. 



	

27	

	

Litteraturförteckning	
Böcker 

Bryman, A (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga2, Stockholm: Liber 

Handal, G och Lauvås, P (2000) På egna villkor – En strategi för handledning, Lund: 
Studentlitteratur 

Hattie, J (2012) Synligt lärande, för lärare, Stockholm: Natur & kultur 

Kristmansson, P (2016) Gymnasial lärlingsutbildning på handels och administrationsprogrammet. 
Umeå: UmU-tryckservice, Umeå universitet  

 

Nielsen, K och Kvale, S (2000) Mästarlära-Lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur 
 
Skolverket (2011b) Gymnasieskola 2011, Västerås: Edita 

Säljö, R (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

Rapporter, kvalitetsgranskningar samt artiklar 

Skolinspektionen (2014:05) Undervisning på yrkesprogram, Dnr 400-2013:2457 

Skolinspektionen (2011:2) Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, Dnr 40-2010:0482 

Skolinspektionen (2016) Kvalitetsgranskning, Samverkan för bättre arbetslivsanknytning, Dnr400-
2015:3299 

Skolverket (2011a) Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, Skolverket 2011 

Skolverket (2015) Lathund för Arbetsplatsförlagt lärande 15-09.30.pdf 

Skolverket (2016) Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram, Stockholm: 
Skolverket 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer – inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. 
ISBN:91-7307-008-4 

Elektroniska källor 

Gymnasieförordningen  
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039#K1 (hämtad 2016-10-03) 

Webbsidor: 

Skolverket (2017)  
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/apl-utveckling/nationell-
handledarutbildning/apl-handledarutbildning-innehall-1.223925 (hämtad 2016-10-03) 

	



	

1	

	

Bilagor	

Bilaga 1 -Brev till Handledare 
Umeå	Universitet	

Valutbildningen	

Katarina	Salomonsson	

Till	APL-handledare	för	elever	med	yrkespraktik	

	

Hej!	

Mitt	namn	är	Katarina	Salomonsson	och	jag	jobbar	som	handelslärare	vid	en	gymnasieskola.	För	

närvarande	gör	jag	mitt	examensarbete	på	VAL	utbildningen	vid	Umeå	universitet.	Val	står	för	

vidareutbildning	av	lärare	och	syftar	till	att	verksamma	lärare	utan	examen	ska	kunna	validera	sina	

tidigare	utbildningar	och	läsa	till	det	som	fattas	för	att	få	en	lärarexamen.	

Som	examensarbete	i	min	utbildning	kommer	jag	att	göra	en	studie	över	hur	Du	som	APL-handledare	ser	

på	elevers	yrkespraktik	på	handel	och	administrationsprogrammet	med	inriktning	handel	och	service.		

Min	studie	syftar	till	att	belysa	handledarens	tankar	rörande	yrkespraktik	och	dess	

utförande/organisation.	Den	vill	belysa	vilka	problem	och	möjligheter	det	kan	finnas	för	att	elever	ska	få	

den	yrkeskunskap	och	yrkesinsikt	som	efterfrågas	i	examensmålen	vid	sin	APL.		

Du	har	blivit	utvald	att	delta	i	denna	studie	för	att	du	har	erfarenhet	av	att	ta	emot	elever	med	

yrkespraktik.	Som	handledare	spelar	du	en	viktig	roll	och	samspelet	mellan	skola	och	näringsliv	är	av	

yttersta	vikt.	Därför	är	jag	intresserad	av	vad	Du	anser	samt	hur	en	yrkespraktik	borde	organiseras	för	

ett	optimalt	utförande.	I	förlängningen	leder	detta	förhoppningsvis	till	att	näringslivet	i	större	

utsträckning	får	inflytande	över	det	sätt	som	yrkespraktiken	utformas	och	genomförs.	Dina	erfarenheter	

och	synpunkter	kommer	att	belysa	samverkan	mellan	skola	och	näringsliv	utifrån	ditt	perspektiv	som	

handledare.	

Intervjun	kommer	att	spelas	in	men	materialet	från	intervjun	kommer	att	avidentifieras	och	förvaras	

säkert.	Kodnycklar	och	data	kommer	att	sparas	åtskilda	från	varandra.	De	data	som	samlas	in	ska	endast	

användas	i	forskningsändamål	för	mitt	examensarbete.		

Deltagandet	är	helt	frivilligt	och	datainsamlingen	sker	så	att	inga	obehöriga	får	ta	del	av	det	insamlade	

materialet.	Det	är	också	alltid	möjligt	att	närsomhelst	avbryta	medverkan	i	studien.		

Har	ni	några	frågor	om	mitt	arbete	är	ni	välkomna	att	ringa	till	mig.	

Tack	för	att	du	tog	dig	tid	att	läsa	denna	information.	

Med	vänliga	hälsningar	

Katarina	Salomonsson	

070-	646	59	56	
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Intervjuguide	

Kort	introduktion	om	syftet	med	intervjun	och	studien	

Yrkespraktik(APL)	15	veckor	under	3	år,	utförande	avseende	elevers	yrkespraktik.	Organisering-

avseende	sättet	man	planerar	APL	perioderna.	

Forskningsetiska	principer:	Avidentifiering,	Möjlighet	att	avsluta	närsomhelst.		

Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	APL-handledares	syn	på	utförande	och	organisering	av	

handelselevers	yrkespraktik.	

Utförande	av	yrkespraktik(elev/handledare)	

§ Berätta	om	hur	en	typisk	yrkespraktik	hos	er	ser	ut	

o Kan	du	ge	exempel	på	möjligheter	och	begränsningar	som	kan	förekomma	

o Hur	tror	du	att	en	Idealisk	yrkespraktik	skulle	se	ut?	

§ Vad	innebär	det	för	dig	att	vara	APL-handledare,	berätta	

o Beskriv	vad	du	tycker	om	ditt	uppdrag	och	varför	det	är	så	viktigt.	

o Berätta	om	när	du	känner	dig	som	mest	stolt	som	handledare	

§ Beskriv	en	situation	när	du	som		handledare	känner	att	du	lyckas	extra	bra	med	att	få	eleven	att	

utveckla	yrkeskunskaper	och	yrkesidentitet	

o Kan	du	ge	exempel	på	när	du	känt	dig	riktigt	nöjd/missnöjd	med	vad	du	och	eleven	pre-

sterat.	

§ Om	du	finge	ändra	på	något	när	det	gäller	utförandet	av	yrkespraktiken,	vad	skulle	du	ändra	på.	

Organisering	av	Arbetsplatsförlagt	lärande(skola/handledare)	

§ Om	du	var	ansvarig	för	att	organisera	APL-perioderna,	berätta	hur	det	skulle	se	ut	då?	

o Berätta	om	en	välorganiserad	APL-period	där	du	tycker	att	resultatet	varit	extra	lyckat	

o Kan	du	ge	exempel	på	vilka	möjlighet	och	begränsningar	som	kan	tänkas	finnas.	

§ Beskriv	hur	du	gör	när	du	planerar	för	att	ta	emot	en	elev?	

o Kan	du	ge	några	exempel	på	vad	som	är	viktigt	att	tänka	på	

§ Vilka	råd	skulle	du	vilja	ge	skolan	angående	organisering	av	APL.	

o Om	du	skulle	tipsa	skolan	om	3	saker	att	tänka	lite	extra	på	vid	organiseringen,	vad	

skulle	det	vara	

§ Om	du	finge	ändra	på	något,	hur	skulle	en	15	veckors	yrkespraktik	organiseras?	

	

Avslutningsvis	

§ Finns	det	något	annat	som	du	skulle	vilja	belysa	i	dessa	sammanhang,	berätta.	

o Önskemål	

	

Avsluta	med	frågan	om	det	är	ok	att	kontakta	handledaren	om	igen	ifall	jag	behöver	ställa	

kompletterande	frågor.	

	

	 	



	

3	

	

Bilaga 3 – Intervjumatris: handledarens uppdrag 
Intervju	 Handledarens	uppdrag	
NR	1	

Bransch:	

Konfektion	

Vill	visa	sitt	arbete,	servicekedjan,	från	hälsning	–följa	upp	kund	–	hjälpa	–	till	kvitto	i	påsen.	

Bra	handledning	utifrån	butikens	inriktning	som	leder	till	att	eleven	själv	vågar.	

En	utlösande	faktor	när	elev	vågar	ta	kontakt	med	kunden	i	butiken.	

Viktigt	för	att	få	duktiga	elever	att	vilja	jobba	i	handeln	och	för	att	visa	hur	arbetet	i	butik	faktisk	fungerar	om	

de	vill	in	i	branschen.	

Lyckats	bra	när	eleven	själv	hittar	jobb,	att	de	har	förstått	”våran	lina”,		och	att	de	ha	de	ifrågasätter	jobbet.	

Lyckad	handledningssituation	mot	elevernas	utveckling	mot	yrkeskunskap	är	när	eleverna	vågar	ta	steget	

mot	kund.	

Ser	snabbt	vilka	som	har	det	i	sig	–	omsätta	teori	till	praktik	

Göra	eleverna	bekväma,	att	de	ska	känna	sig	som	en	i	gänget	–	familjärt	

Viktigt	att	se	till	att	elev	alltid	har	något	att	göra,	det	ska	vara	en	meningsfull	praktik.	

Alla	i	butiken	hjälps	åt	med	eleven,	gör	eleven	delaktig	i	alla	moment.	

Viktigt	att	eleven	blir	sedd	och	känna	att	det	är	meningsfullt	

Tiden	har	gjort	att	jag	blivit	tryggare	som	handledare,	man	fasar	in	eleverna	till	att	bli	medarbetare,	dom	får	

vara	med	på	sina	egna	villkor.	

Ge	alla	elever	samma	chans	oavsett	om	de	är	intresserade	eller	har	anlag	
NR	2	

Bransch:	Livsmedel	

	

Vill	lära	ut	

Teamwork	i	att	utbilda	eleven	

Elever	som	vill	lära	och	blir	självgående	ger	lyckat	resultat	och	i	slutändan	jobbmöjlighet	

NR	3	

Bransch:	Sport	

	

Yrkesstolthet	–	när	lyckad	praktik	leder	till	anställning	

Framtida	arbetskraft	i	butiken	

Bra	handledning	utifrån	butikens	inriktning	som	leder	till	att	eleven	själv	vågar	

Stimulera	elever	utifrån	deras	nivå	

Introdukton	viktigt	

• Presentation	

• Praktikant/lärlingsbricka	för	att	sedan	få	arbetströja	som	resten	av	personalen.	

Håller	på	att	genomföra	handledarutbildning	–	positiv	
NR	4	

Bransch:	Livsmedel	

	

Stöttar	eleven	att	ta	egna	initiativ	utifrån	skolans	riktlinjer	

Svårt	med	en	struktur	på	APL	i	butiken	–	man	behöver	hoppa	in	där	det	behövs	men	det	är	en	önskan	

Från	att	visa	eleven	grunder	till	att	dom	tar	egna	initiativ	och	blir	yrkesvana	

Elevintroduktion	på	arbetsplatsen	i	större	utsträckning.	Inte	bara	en	ansvarig	utan	”experter”	på	sitt	område.	

Ej	fler	samtidigt	–	viktigt	att	ha	tid	för	den	elev	som	finns.	

Eleverna	kommer	in	i	ett	sammanhang	och	mår	bra	

Erfarenhet	att	läsa	av	elever	i	dess	lärande	

Handledarutbildning	önskvärt	–	men	svårt	att	finna	tid.		
NR	5	

Bransch:	Sport	

	

Vill	utbilda	elever	inte	bara	”sätta	dom	i	arbete”	

Länk	mellan	praktikant	och	chef,	svara	på	frågor	vara	ett	stöd,	och	förenkla	ingången	till	jobbet.		

När	eleverna	får	en	egen	rutin	och	utvecklar	sig	själva	har	jag	lyckats	bäst	som	handledare.	

Frihet	att	forma	eleven	som	vi	vill	

Handledare	ej	delaktig	i	planering	för	att	ta	emot	elev.	Chefen	planerar	för	att	ta	emot	elev.	Information	från	

skolan	angående	kunskapskrav	och	mål	kommer	inte	handledaren	tillhanda.		

Man	lär	eleverna	i	olika	takt	utifrån	person	till	person	

Ej	medveten	om	att	handledarutbildning	finns	men	har	önskat	

Varje	gång	jag	är	handledare	vill	jag	börja	från	början	och	köra	rakt	ut	
NR	6	

Bransch:	

Konfektion	

	

Kul	att	lära	

Ge	människor	en	annan	syn	att	på	arbetet	som	innebär	så	mycket	mer	än	det	man	ser	

När	eleven	blir	självständig	och	bekväm	med	att	hjälpa	kunder		-	lyckad	handledning	

Läser	av	elever	–	ok	att	vara	olika	–	anpassa	uppgifter	utifrån	individen	

Första	mötet	med	elev	viktigt	för	att	förbereda	eleven	innan	ankomst	

Ger	lite	information	i	taget	och	lär	eleven	eftersom	

Handledares	upplevelser	är	individuella	och	de	arbetar	på	olika	sätt,	anpassa	APL	utifrån	den	enskilda	eleven	

–	en	del	är	snabblärda	andra	inte.	

Bra	betyg	till	handledare	när	elever	kan	erbjudas	arbete	
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Bilaga 4- Intervjumatris: samverkan mellan handledare och elev 
Intervju	 Samverkan	mellan	handledare	och	elev	
NR	1	

Bransch:	

Konfektion	

Självständighet	och	kundbemötande	

Elever	olika	–	en	del	blyga	och	en	del	framåt	

APL	under	längre	tid	gör	eleven	mer	bekväm,	intensiv	inlärning	under	hela	veckor.	

Stolt	när	eleven	ger	feedback	att	de	trivs	och	är	glada	att	få	vara	här.	

Hög	närvaro	på	praktik	

Aktivt	val	av	elever	göra	att	vi	känner	positiv	feedback	–	självvald	bransch	

Rekrytering	–	Finns	en	drivkraft	hos	elever	och	de	har	valt	jobbet	av	intresse	

Yrkesunskap,	när	elever	vågar	ta	kundkontakt	och	fullfölja	kunden,	de	löser	uppgiften	själva.	

Gå	från	att	känna	sig	trygg	till	att	följa	med	ut	på	golvet	och	våga	ta	ett	första	steg	mot	kundbemötande.	Då	

ser	man	också	om	de	är	intresserade.	

Finns	viss	risk	för	att	elever	som	varit	på	samma	praktikplats	fler	perioder	tror	att	det	vedertaget	fungerar	

lika	på	alla	ställen,	de	går	miste	om	att	kunna	jämföra.	
NR	2	

Bransch:	Livsmedel	

Elev	som	resurs	

Egna	initiativ	ger	möjlighet	i	framtiden	

Vissa	elever	anställningsbara	andra	inte	
NR	3	

Bransch:	Sport	

	

Elev	som	medarbetare	inte	praktikant	

Elev	som	resurs	

Potentiella	framtida	medarbetare	

Vissa	elever	anställningsbara	andra	inte	

Våga	tala	om	vad	som	inte	fungerar	–	leder	till	utveckling	

Självständighet	och	kundbemötande	

Lyckad	handledning	när	elev	går	från	instruktion	till	lärande	och	användandet	av	nya	kunskaper	mot	kund	

Utveckling	från	teori	till	praktik	

Elev	kontaktar	företaget	och	presenterar	sig	

Att	lära	sig	att	sälja	är	det	som	är	viktigt	för	då	kan	man	nästan	hoppa	på	vilken	bransch	somhelst.	

NR	4	

Bransch:	Livsmedel	

Introduktion	–	lära	känna	butiken	

Praktik	ger	yrkesvana	och	sköter	man	sig	får	man	jobb	

Att	elev	visar	är	de	är	intresserade	av	yrket,	punktlighet,	noggranhet,	trevligt	uppträdande,	bemötande,	

social	kompetens	serviceinriktad	är	viktigt	

De	flesta	blir	snabbt	yrkesvana	andra	inte	

Sammanhängande	period	i	början	skulle	gynna	lärandet	och	yrkeskunskapen	och	eleven	skulle	lättare	

komma	in	i	gemenskapen	

Elevers	utveckling	från	blyg	till	deltagande	

Elever	rekommenderar	varandra	om	arbetsplatsen	–	positivt	

Motiverade	elever	som	vill	jobba	

Språkkunskaper	ibland	ett	hinder	för	kommunikation	mot	kund	

Arbetsglädje	hos	elever	

Elever	i	ett	samanhang	växer	som	individer	
NR	5	

Bransch:	Sport	

	

Eleven	ska	utbildas	inte	”bli	satt	i	arbete”	

En	introduktionsvecka	skulle	vara	positivt	

Lattja	med	praktikanterna	och	förenkla	ingången	till	jobbet.	

Elever	från	gymnasiet	får	ofta	jobberbjudande	till	skillnad	från	praktikanter	från	arbetsförmedlingen	

Bästa	feedbacken	är	när	eleverna	utvecklar	en	egen	stil	och	pratar	med	kunderna	

Prioriterar	praktikanterna	så	att	de	alltid	har	något	att	göra	–	men	detta	faller	ibland	mellan	stolarna	pga	tid	

Att	vara	framåt	och	ta	för	sig	är	grundläggande	för	lärande	–	utifrån	det	så	matas	det	på	med	information	

Det	märks	på	eleverna	när	dom	har	valt	ett	område	som	dom	är	intresserade	av	–	driv	

Går	från	enklare	arbetsuppgifter	till	mer	avancerade	

Prova	på	olika	tempon.	
NR	6	

Bransch:	

Konfektion	

	

Från	att	packa	uppvaror	till	att	bli	bekväm	i	sortimentet	till	att	hjälpa	kunder.	

Inlärning	personberoende	–	snabblärda	elever	har	lärt	sig	”allt”	efter	en	termin,	bör	då	gå	vidare.	

Rekryterad	elev	rekomenderas	byta	APLplats	för	att	bredda	sin	kompetens	för	att	inte	slösa	tid.	

Fångat	upp	kunden,	varit	proffsig	och	hjälpt	tills	den	är	helt	nöjd	–	jobbat	självständigt	och	bli	bekväm	

Olika	individer	lär	sig	olika	snabbt	

Elever	inte	vana	att	stå	och	gå	hela	dagar	

Mest	fokus	i	åk2	och	kan	ta	till	sig	mer,	visa	framfötterna	och	möjlighet	till	extrajobb	

Möta	eleven	innan	praktik	viktigt,	för	att	känna	om	den	passar	och	förklara	vad	det	innebär	

Självständigt	arbete	måste	läras	fort	

Nytt	fackspråk	beroende	på	vilken	bransch	man	hamnar	på	

Elev	kan	gynnas	av	att	synas	på	olika	praktikplatser	samtidigt	som	de	kan	gå	in	på	mer	avancerade	saker	

nästkommande	termin	om	de	är	på	samma	plats	

Generellt	blir	de	flesta	elever	så	yrkesvana	att	de	får	arbete.	Med	avseende	på	behov	förstås.	
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Bilaga 5- Intervjumatris: samverkan mellan handledare och skola 
Intervju	 Samverkan	mellan	handledare	och	skola	
NR	1	

Bransch:	

Konfektion	

Fördel	med	längre	APL,	eleven	blir	mer	naturlig	i	sitt	arbetssätt,	nackdel	–	det	hinner	hända	mycket	i	butiken	

när	eleven	ej	är	där.	

Vet	inte	så	mycket	om	själva	utförandet	av	yrkespraktiken,	vi	går	på	våran	bana	och	försöker	göra	praktiken	

till	vad	faktiskt	en	arbetsdag	är	här.	

Olika	mycket	att	göra	under	olika	perioder		

Sårbart	med	komprimerad	praktik	om	eleven	blir	sjuk	eller	om	det	skulle	hända	något.	

Fler	perioder	på	samma	arbetsplats	skapar	tryggare	elever	–	är	man	trygg	i	det	man	gör	då	har	man	också	

möjligheten	att	utvecklas	och	ta	kanske	lite	större	ansvar	och	utsvävningar	än	vad	man	gör	om	man	är	ny	

varje	gång.	

Behovspröva	praktiken	–	vilka	perioder	är	bäst	för	vilka	butiker	

Uppföljning	och	kontakt	av	och	med	skolan	är	bra	och	vill	bibehållas	

Tydligare	krav	från	skolan	över	vad	de	ska	lära	sig	
NR	2	

Bransch:	Livsmedel	

Bra	samarbete	

Skolan	förbereder	eleverna	innan	de	kommer	

	
NR	3	

Bransch:	Sport	

	

En	del	elever	förberedda	för	arbetet	när	de	kommer	andra	inte.	

Dåliga	kunskaper	i	att	räkna	tillbaka	pengar	

Om	eleverna	skulle	vara	fullt	förberedda	när	de	kom	skulle	de	kanske	inte	behöva	vara	här(vikten	av	

lärandeprocess)	

Längre	period	ger	eleven	möjlighet	att	vara	med	om	olika	säljperioder	

Besök	av	skolans	handledare	positivt	

Svårt	att	förstå	mål	och	kunskapskrav	

NR	4	

Bransch:	Livsmedel	

	

Olika	upplägg	olika	skolor	

Varierad	längre	praktik	med	någon	sammanhängande	period	för	optimalt	lärande	

Lite	kunskap	om	vad	eleverna	läser	och	gör	i	skolan.		

Handledarutbildning	på	arbetsplatsen,	nån	timme	

Förväntningar	och	krav	från	skolan	kan	vara	begränsande	ibland	pga	tidsbrist	

Vara	ärlig	om	elever	och	dess	problematik	

Introduktion	av	eleven	så	att	man	inte	får	fel	person	på	fel	arbetsplats	

Besök	av	lärare	,	spontana	samtal	om	hur	det	går.	

Förankrat	handledarskap	hos	alla,	kanske	fler	än	en	handledare	

Samverkan	med	skolan	fungerar	bra,	men	man	ska	inte	vara	rädd	för	att	ta	nya	grepp	

NR	5	

Bransch:	Sport	

		

	

APL	en	till	två	terminer	

Önskar	tydligare	krav	från	skolan	

Att	tid	för	handledning	ska	avsättas	på	arbetsplatsen	för	uppföljning	av	praktikanterna	för	att	besvara	frågor	

och	fylla	i	luckor,	något	som	chefen	inte	prioriterar	

Bättre	struktur	inom	organisationen.	Det	är	inte	handledaren	som	har	kontakt	med	skolan.	Det	är	chefen	och	

informationen	stannar	ofta	där.	Det	blir	stopp	i	ledet	

Skolan	har	bra	koll	

Introduktionsperiod		

Uppstartsvecka	

NR	6	

Bransch:	

Konfektion	

	

Kombination	av	hel	termin	och	block	i	slutet	

Åk1	förberedelse	i	skolan	och	kanske	nån	lättare	praktik	

Åk	2	mest	praktik	här,	då	är	elever	mest	fokuserade	kan	få	möjlighet	till	extrajobb	i	åk	två	och	tre	

Åk	3	bör	ligga	på	hösten,	fokus	på	student	och	stress	över	gymnasiearbete	

Skolan	kan	förbereda	eleverna	på	hur	det	kan	vara,	bra	skor	och	kläder,	tufft	att	stå	och	gå	första	när	man	är	

van	att	sitta	vid	skolbänken	

Det	funkar	bra	

Bättre	dialog	vid	frånvaron	elev	är	borta	mycket,	ligger	allt	ansvar	på	oss	eller	kan	skolan	kontakta	oss	när	det	

händer	

Kombination	av	block	och	hel	termin,		

Det	funkar	bra,	lärarna	är	duktiga	på	att	komma	och	hälsa	på,	vilket	gynnar	både	elev	och	mig	som	

handledare	

	


