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Abstrakt 
 

 

Det är allt fler elever som går ut grundskolan med betyg som inte ger behörighet 

till någon utbildning på gymnasiet. Ett IV-program på den skola undersökningen 

gällde hade startat en lärlingsutbildning med namnet LIV (Lärande I Verksamhet) 

för att hjälpa dessa elever till en utbildning. Syftet med studien var att undersöka 

vad som bidrog till att dessa elever uppfyllde målet med lärlingsutbildningen om 

att bli anställningsbar. Utifrån detta syfte söktes svar på lärlingselevers 

bedömning av möjlighet till anställning, för- och nackdelar med 

lärlingsutbildningen, vad avgör att ungdomarna är i skolan, lär sig och når 

uppsatta mål. Nio intervjuer genomfördes fördelade på tre elever och fyra lärare 

inom lärlingsprogrammet samt två representanter från lärlingsföretagen. 

Dessutom gjordes en kartläggning av de femton första eleverna som efter 

preparandåret fortsatte sina studier på LIV. Resultatet visade att mer än hälften av 

eleverna hade ett arbete efter avslutade studier. Resultatet indikerade även på en 

hög måluppfyllnad hos eleverna. Eftersom de hade uppnått en hög grad av 

anställningsbarhet samtidigt som de tillskansat sig en bra plattform att bygga sitt 

sociala liv och yrkesliv på. Båda informanterna från företagen var överens om att 

det inte fanns några nackdelar med lärlingsutbildning. Utifrån deras positiva 

erfarenheter av lärlingar valde de att enbart handleda lärlingar på sina företag. 

Resultatet indikerade även att lärlingsutbildning som utbildningsform hade 

motiverat eleverna till att lära sig. Alla lärare var eniga om att motivationsarbete 

var viktigt för inlärning och att mellanmänskliga relationer mellan elever och 

lärare var helt avgörande om eleverna skulle komma till skolan och lära sig. 

Resultatet visade slutligen att med rätt verktyg var det möjligt för alla att prestera 

utifrån om de upplevde något meningsfullt eller inte. 
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Inledning 
 

Det är allt fler elever som går ut grundskolan med betyg som inte ger behörighet till någon 

utbildning på gymnasiet. I Skolverkets (2010) rapport om slutbetygen i årskurs nio var en 

elev av tio inte behörig till gymnasieskolan våren 2010. Detta är den lägsta andelen behöriga 

sedan våren 1998 då slutbetyg efter det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för 

första gången. Det är av största vikt att fånga upp och hjälpa dessa elever in på rätt väg när 

de står på tröskeln in till vuxenlivet. Samhället har allt att vinna om skolan kan hjälpa till att 

slussa ut elever i arbetslivet, istället för att möta en framtid som arbetslösa utan utbildning. 

För att möta detta problem bedriver den skola som här är aktuell sedan fyra år tillbaka en 3-

årig specialutformad lärlingsutbildning inom det Individuella programmet (IV) på 

gymnasiet. Namnet på utbildningen är LIV som står för Lärande I Verksamhet. Målet med 

utbildningen är att forma en lärlingsutbildning för den elevgrupp som av olika orsaker 

misslyckats med grundskolan och ej nått fram till kunskapsmålen. Urvalet till utbildningen 

är elever som hamnar på IV med få eller inga poäng, men som har ett praktiskt handlag. 

 

I programmets policyformulering uttrycks att programmet vill göra det möjligt för elever 

med svårigheter att nå de nationella målen genom att hitta andra vägar till ett livslångt 

lärande genom att utgå från elevens förmåga och förtjänster. Eleven blir delaktig i sitt eget 

lärande mot en egen yrkesidentitet. Enligt Lpf 94 ska det i skolan bedrivas en likvärdig 

utbildning, där varje elevs förutsättningar, kunskapsnivå och behov ska tillgodoses och att 

särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Jag anser att skolan med denna lärlingsutbildning uppfyller 

dessa villkor för eleven. Vidare står det i Lpf 94 att gymnasieskolan med den obligatoriska 

skolan som grund ska fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för 

yrkeslivet eller fortsatta studier. Men vilken lösning finns det för elever som saknar en grund 

att utgå ifrån? Bergström och Wahlström (2008) visar på att gymnasiepolitiken är ett 

intressant område och det faktum att gymnasiet förväntas att sortera upp ungdomar i olika 

karriärvägar och samtidigt motverka en ojämlik eller sned uppdelning visar på hur komplex 

gymnasiepolitiken är. Gustavsson (2002) menar att skolan inte ska vara en isolerad eller 

frikopplad del från samhället, utan skolan ska verka i samhället och följa med de 

förändringar som sker utanför skolans väggar. Som det ser ut i dag har eleverna ett 

förhållningssätt i skolan och ett annat ute i samhället. Det är inte en hållbar utveckling då 

skolans roll gentemot samhället försvagas allt mer. Ett av skolans uppdrag är att förbereda 

eleverna för det blivande arbetslivet. För att stärka skolans roll i samhället måste skolan 

enligt Gustavsson bli mer öppen ut mot samhället. Den utbildning som bedrivs i skolan 

måste återspegla de kvalifikationer branschen och den övriga samhällsstrukturen efterfrågar. 

 

Jag har som yrkeslärare arbetat med lärlingsutbildning i fyra år varav två år på en fristående 

gymnasieskola och två år på en av kommunens gymnasieskolor med lärlingsutbildning inom 

det Individuella programmet. Under mina år i skolan har det visats på att åtgärder behövs för 

att hjälpa elever som inte lyckats med sin skolgång. Ett sätt att hjälpa elever som hamnat på 

IV till en yrkesutbildning blir att erbjuda alternativa utbildningsvägar. Som exempel på ett 

sådant alternativ är det lärlingsprogram IV bedriver på den lokala gymnasieskolan. 

Tillsammans med de övriga lärlingsutbildningar som nu erbjuds på nationella program är 

gymnasieutbildningen på väg mot en läroprocess med en större flexibilitet som bättre 

anpassar sig till de kvalifikationer som branschen efterfrågar. 
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Som framgår har denna lärlingsutbildning pågått i fyra år. Men hur gick det egentligen sen 

för dessa elever? Fick de anställning på sin lärlingsplats eller har de någon annan 

anställning? Lyckades utbildningen att fånga upp dessa elevers styrkor och forma dom till 

goda samhällsmedborgare? 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien var att beskriva och analysera vad som bidrog till att eleverna uppfyllde 

målet med lärlingsutbildningen om att bli anställningsbar. 

 

Utifrån detta övergripande syfte formulerades följande frågor: 

 På vilket sätt bedömer eleverna att lärlingsperioden påverkat deras möjligheter till 

anställning? 

 Vilka aspekter i verksamheten är enligt pedagogerna mest avgörande för att 

ungdomarna kommer till skolan, lär sig och når de uppsatta målen? 

 Vilka för- eller nackdelar med lärlingsutbildning har synliggjorts av de företag som 

har lärlingar? 

 

Bakgrund 
 

I de teoretiska utgångspunkterna redogörs för sociokulturellt lärande. Det fortsätter sedan 

med information om vad tidigare forskning säger om anställningsbarhet och 

lärlingsutbildning. Vidare görs en beskrivning av vad några relevanta offentliga utredningar 

redovisar om försöksverksamheten med lärlingsutbildning och om erfarenheter från de första 

åren med lärlingsförsöket. Sedan följer vad styrdokumenten säger om skolans ansvar för 

livslångt lärande. Kapitlet avslutas med en redogörelse för innehållet i ett lokalt 

specialutformat lärlingsprogrammet inom IV. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Den här studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och analyseras utifrån Vygotskijs 

och Säljös teorier och synsätt om sociokulturella metaforer för lärande. Säljö (2000) 

argumenterar för att mänskligt lärande ska förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt 

perspektiv. Kunskap lever först i samspel mellan människor för att sedan bli en del av den 

enskilde individen med eget tänkande/handlande, för att sedan återkomma i nya 

kommunikativa sammanhang. 
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En av Säljös utgångspunkter för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

tänkande och handlande, är att intressera sig för hur grupper och individer tillägnar sig och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Människan är en biologisk varelse med en 

uppsättning av fysiska och mentala resurser som mer eller mindre är givna av naturen och 

bestämda av vår art. För att förstå hur människor använder kognitiva resurser och hur de lär 

sig och bemästrar situationer, så går det inte att bortse ifrån att människan fungerar i samspel 

med artefakter anser Säljö. Situationer hanteras genom att utnyttja intellektuella och fysiska 

redskap. Genom dem går problem att lösa och sociala praktiker behärskas på ett sätt som 

annars inte vore möjligt. Det är några av de mest utmärkande dragen i den sociokulturella 

utvecklingen. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att de kunskaper och färdigheter som utgör 

samhälleliga erfarenheter inte kommer inifrån individen, utan de har utvecklats i samhället 

och mellan människor. Det är därför det skiljer sig mellan samhällena. Lärandet i ett 

sociokulturellt perspektiv förstås som en fråga om hur individer appropierar kunskaper och 

färdigheter man exponeras för. Det är viktigt att man betraktar kunskaper och lärande som 

situerande, det vill säga som något som växer fram i sociala praktiker. Alla mänskliga 

handlingar är situerande i sociala praktiker, där individen handlar med utgångspunkt i de 

egna kunskaperna och erfarenheterna. Den grundläggande analysenheten i en sociokulturell 

tradition är där handlingar och praktiker konstituerar varandra (Säljö 2005). 

 

Säljö menar att lärande sker i första hand genom deltagande i aktiviteter och som en 

konsekvens av deltagande, inte genom undervisning. Där lärandet ses som en fråga om hur 

människor bekantar sig med och approprierar kulturella redskap i sociala praktiker. Vi har 

tillgång till generella sätt att tänka och lösa problem, men vi måste hela tiden lära oss att 

tänka på vad som gäller just i den här situationen. Appropriering kan även ses som en 

gradvis process genom vilken individen bekantar sig och lär sig att använda redskap i olika 

verksamheter, där man gradvis skaffar sig allt större erfarenheter av hur de kan användas och 

brukas för ett produktivt ändamål. 

 

 

Tidigare forskning om anställningsbarhet och lärlingsutbildning. 
 

Olofsson (2005) säger att andelen elever som inte fullbordar sin gymnasieutbildning på 

utsatt tid har ökat dramatiskt under andra hälften av 1990-talet, och då framförallt inom de 

yrkesförberedande programmen. Enligt Olofsson är de som har endast grundskola som 

högsta utbildning mångdubbelt överrepresenterade bland arbetslösa och de som är beroende 

av försörjningsstöd, samtidigt som de är underrepresenterade bland personer med högre 

inkomster och som har sysselsättning. Internationella undersökningar visar att en svag 

utbildningsbakgrund är en påverkansfaktor som har starkt samband med inaktivitet, låga 

löner och arbetslöshet. Det har också uppmärksammats i flera svenska utredningar på senare 

tid. Skillnaden i sysselsättningsgrad uppgår idag till ca 20 procentenheter mellan de som har 

en utbildning och de som saknar gymnasial utbildning. Problemen har visat sig särskilt 

påtagliga inom det Individuella programmet (IV) där 70% av eleverna avbröt sina studier. IV 

har som program ökat i omfattning betydligt mer än vad som var avsett från början när 

programgymnasiet infördes.  
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Den svenska utbildningspolitiken står inför uppgiften att bredda elevrekryteringen till de 

yrkesförberedande programmen genom att öka dess attraktivitet i förhållande till de 

studieförberedande programmen, menar Olofsson vidare. Trots att en yrkesförberedande 

utbildning måste ha betydande inslag av allmänna ämnen, får detta inte ske på bekostnad av 

arbetslivsförankringen. Om kärnämnena får för stort utrymme på bekostnad av 

karaktärsämnena, riskerar utbildningen i ett arbetsmarknadsperspektiv att minska i värde. 

Utbildningen blir sekunda och generellt inriktad utan något innehåll av intresse för företagen 

menar forskaren. Arbetslivsförankringen spelar en viktig roll ur en pedagogisk synvinkel. En 

breddning av innehållet i gymnasieutbildningen mot en akademisk riktning får till följd att 

elever som inte är tillfreds med akademiska studietraditioner får svårare att hävda sig. Det 

resulterar i att en större grupp aldrig fullbordar sina studier i gymnasiet. 

 

En avbruten eller ej genomförd gymnasieutbildning behöver enligt Helldin (2002) i sig inte 

vara avgörande för möjligheten till arbete, men det har betydelse för vilken typ av arbete 

ungdomarna får efter gymnasietiden. Majoriteten av de elever som lämnade gymnasiet i 

förtid tillhör kategorin ”outbildad arbetskraft” vid 21 års ålder. Det visar på att skolgången 

mer påverkar det statussammanhang eleverna hamnar i efter skolan än om de får ett jobb 

eller inte. 

 

Den svenska skolan har satt höga uppnåelsemål för sin verksamhet. Av alla elever i den 

obligatoriska skolan ska 100% klara godkänd nivå i alla ämnen. Ansvaret ligger på 

kommunerna att uppfylla målen, men så högt ställda mål är svåra att uppnå inom den lokala 

skolverksamheten. Även inom den frivilliga skolan är det många elever som avslutar sina 

studier i förtid eller tvingas följa alternativa studievägar i form av ett individuellt program. 

Följaktligen finns det en problematiskt skillnad mellan de ideal som postuleras och den 

skolverklighet som är förhanden (Helldin). Helldin framhåller även att de elever som hamnat 

utanför skolsystemet är beroende av personer som argumenterar för och bevakar den 

sammanhållna utbildningen, och som i sin argumentation framhåller den universella goda 

viljan i en utbildning för alla. 

 

Lärlingsutbildningen har fått en naturlig plats i brytningen mellan arbetsliv och skola anser 

Höjlund, Göhl och Hultqvist (2005). Den har också uppmärksammats mycket mer nu än på 

många år, i sådan omfattning att man kan tala om en lärlingsutbildningens renässans. 

Ungdomsarbetslöshet från 1990-talet och framåt och då i kombination med ett svalt intresse 

hos ungdomar för lärlingsutbildning, gjorde att skolpolitiker riktade fokus mot det tyska 

lärlingssystemet med sin höga grad av antagning till lärlingsutbildning och efterföljande 

anställning. Men när också tyska ungdomars attityder till lärlingsutbildning förändrades 

uppstod en kris i lärlingssystemet för hela västvärlden. Höjlund et al. menar att krisen har 

medfört att man nu vid sekelskiftet konstruerar vad man kallar en ny eller modern form av 

lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen har också blivit intressant för den pedagogisk-

etnologiska forskningen i sin undersökning av professionella praktiker. 

 

En orsak till det nya intresset för lärlingsutbildningen är enligt Höjlund et al. att den anses ha 

en potential för nyckelkvalifikationerna; kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga 

och så vidare, som det moderna förändrade arbetslivet kräver, vilket inte kan utvecklas 

enbart genom formellt lärande.  Det anses att nyckelkvalifikationerna genereras och 

utvecklas genom informellt lärande och sedan förfinas genom formellt lärande. 
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Vidare menar Höjlund et al. att pedagogiska teorier om situerat lärande vunnit mark och gör 

anspråk på att vara modell för lärande generellt. Det situerade lärandet innebär att en del av 

lärandet i en situation är allmängiltigt och gångbart i olika sammanhang, men en del är unikt 

och bundet enbart till den aktuella situationen. En allt vanligare åsikt i dag är därför att 

någon sorts kontakt med arbetsliv eller samhällsliv borde finnas som en del i alla 

utbildningar på samtliga nivåer. Ur svenskt perspektiv har lärlingsutbildningen också 

aktualiserats genom ett missnöje med nuvarande gymnasieutbildning och speciellt genom 

svårigheter att hitta praktikplatser för alla elever. 

 

Lärlingssystemet har också blivit ett sätt att socialisera unga män. Det har inneburit en 

smidig övergång från skola till yrkesarbete. Genom arbete fostras de elever som inte kunnat 

påverkas av de andra av skolans fostrande åtgärder. Att sedan få anställning i det företag 

man varit lärling hos har varit ett naturligt och vanligt resultat av utbildningen (Höjlund et 

al). 

 

Hugo (2007) beskriver i sin avhandling om elever och lärares erfarenheter av 

gymnasieskolan under en period av tre år på det individuella programmet. Det mest 

framträdande i studien visar på vikten av mellanmänskliga möten mellan elever och lärare. 

Eleverna i studien har lämnat grundskolan med ofullständiga betyg och bär på mycket 

negativa erfarenheter av skolan och lärare. Det är då meningslöst att möta dessa elever med 

åtgärdsprogram, kursplaner, prov och läxor innan inställningen till skolan och skolarbete 

blivit mer positiv. Det handlar istället om att se den andres behov, att utgå ifrån elevernas 

tidigare erfarenheter och att se eleverna som resurser och kompetenta medmänniskor som 

vill och kan lära sig. Gemensamt för lärarna i studien är att de fokuserar främst på mötet med 

eleverna som individer och medmänniskor. 

 

Vidare anser Hugo att det inte i första hand handlar om att nå målen i en kursplan, utan att 

istället förstå vilka behov som varje elev har, och därigenom skapa ett meningsfyllt möte att 

bygga vidare på. Helt enkelt att utgå från elevernas individuella behov. Studien visar att 

mellanmänskliga relationer mellan lärare och elever är helt avgörande för att eleverna ska 

komma till skolan och lära sig. Den visar även på att med rätt verktyg kan alla prestera och 

att det handlar framförallt om huruvida eleverna upplever något som meningsfullt eller inte. 

Ett sätt att göra undervisningen verklig är att som pedagog själv vara delaktig och visa med 

hela kroppen direkt i situationen hur arbetet ska genomföras.  

 

Studien visar på två faktorer som tydligt framträder och Hugo menar är avgörande för att 

dessa ungdomar upplevt studietiden som meningsfull. Den första är lärares elevsyn och den 

relation som uppstår i mötet mellan eleven och läraren. Den andra är huruvida eleverna 

upplever innehållet i undervisningen som meningsfullt. För att lärande i kärnämnena skulle 

ske så var det en förutsättning att eleverna blev mer positivt inställda till skolarbete. Skolans 

innehåll blev meningsfullt när eleverna upplevde att lärandesituationer var på riktigt. Och 

när de samtidigt kände att innehållet var anpassat till dem, då släppte spärrarna för dem 

(Hugo). 
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Lärlingskommitténs uppdrag med lärlingsutbildningen 
 

Regeringen beslutade 2007 att starta en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 

inför hösten 2008 som skulle kunna ligga till grund för planerna på en lärlingsutbildning som 

en del av en större gymnasiereform gällande från hösten 2011. Regeringen tillsatte under 

2008 den Nationella lärlingskommittén i syfte att följa upp kvalitet och måluppfyllelse i 

försöksverksamheten samt att stödja den (SOU 2009:85). Kommittén har strävat efter ett 

öppet arbetssätt och har samarbetat med många branscher, huvudmän och skolor. Under 

utredningsarbetet har ett stort antal branschorganisationer också hörts. En särskild metodisk 

svårighet i kommitténs uppdrag ligger i att den främsta källan till kunskap om 

lärlingsutbildningen, nämligen det pågående lärlingsförsöket, bara pågått under relativt kort 

tid och där den ännu i hög grad sökt sin slutliga form. Detta innebär enligt lärlingskommittén 

svårigheter till att bilda sig en övergripande uppfattning om hur framgångsrik den varit. 

 

De redovisade resultat och bedömningar i lärlingskommitténs första delbetänkande grundar 

sig således på erfarenheter när högst två av lärlingsförsökets sex terminer är genomförda och 

verksamheten just påbörjat sitt andra år. Resultaten grundar sig dock på bedömningar som är 

gjorda av verksamhetens huvudintressenter som branscher, företag, huvudmän och skolor 

som visar på hur bl.a. elever, handledare, lärare och skolledare hittills har upplevt 

lärlingsförsöket. Det är viktigt så här i början av en försöksverksamhet att vara lyhörd för 

alla de små vardagsproblem som uppstår. Enligt tidigare forskning är just dessa 

vardagsproblem grunden för en fortsatt utvecklingsprocess. 

 

Begreppen lärling och lärlingsutbildning kan tydas på flera sätt för olika personer och ur 

olika perspektiv stå för olika företeelser. Ordet lärling är positivt värdeladdat och har 

kommit att bli ett samlingsnamn för flera olika utbildningsformer där man lär sig ett yrke ute 

på en arbetsplats genom att arbeta tillsammans med en erfaren yrkeskunnig person. Den kan 

vara baserad på ett rent anställningsförhållande men också vara en kombination av 

anställning och gymnasieutbildning eller vara en gymnasieutbildning med enbart elevstatus 

och då med skolan som huvudman (SOU 2009:85). 

 

I diskussionerna med arbetsmarknadens parter och de olika branscherna har det varit tydligt 

att man från nästan alla håll vill framhålla den skolförlagda modellen som huvudmodell för 

svensk yrkesutbildning. Nationella lärlingskommittén har i sin utredning bedömt att 

huvudinriktningen när det gäller grundläggande yrkesutbildning framöver kommer att vara 

en huvudsakligen skolbaserad yrkesutbildning med inslag av arbetsplatsförlagt lärande. Det 

är därmed inte sagt att den gymnasiala lärlingsutbildningen inte kan öka i omfattning mot 

vad den har i dag. De volymer som uppnåtts med  lärlingsutbildningen före 

försöksverksamheten, från åttiotalet och framåt med som mest ett par tusen elever, har varit 

mycket marginella. 

 

Ungdomar lär sig på olika sätt. För en del ungdomar fungerar en skolförlagd yrkesutbildning 

alldeles utmärkt. Men för andra utgör ett lärande huvudsakligen förlagt till arbetslivet ett 

bättre alternativ. Kommittén anser att med en sådan uppläggning kan det fungera bättre ur 

det sociala sammanhang som en arbetsplats utgör och underlätta den kunskapsprocess som 

utvecklas mellan handledare och lärling genom ett praktiskt deltagande i en realistisk 

produktionsprocess. En gymnasial lärlingsutbildning erbjuder således ett bra alternativ för 

dessa ungdomar. Det förutsätter naturligtvis att lärlingsutbildningen i alla avseenden håller 

samma kvalitet som de nationella programmen i övrigt. 
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Kommitténs uppfattning är att ett mer omfattande lärande på arbetsplats kombinerat med 

viss skolförlagd utbildning kan utgöra ett alternativ till skolförlagd yrkesutbildning om de 

rätta förutsättningarna finns. Det är angeläget att lärlingsutbildning kan utvecklas inom nya 

yrkesområden och branscher där en svag eller obefintlig lärlingstradition finns. Det kan t.ex. 

gälla yrkesområden som barnomsorg, vård och omsorg samt administration och handel. Den 

starkt växande tjänste- och servicesektorn lämpar sig också väl för lärlingsutbildning.  

 

Ur en jämställdhetssynpunkt är det också viktigt att öppna upp och utveckla möjligheterna 

till lärlingsutbildning inom traditionellt kvinnodominerade områden. De stora 

lärlingsländernas system vilar nästan alla på lång tradition. Det är därför angeläget att 

etableringen av lärlingsutbildning får ta tid. 

 

Gymnasiereformen 2011 utgår ifrån att alla nationella program ska erbjuda en 

lärlingsutbildning som alternativ till den skolförlagda utbildningen. Lärlingskommittén 

förutsätter att alla branscher är intresserade av att utnyttja försöksverksamheten för att 

förbereda ett lärlingsspår. 

 

En gängse uppfattning är enligt Lärlingskommittén att huvudmålgrupp för lärlingsspåret 

skulle vara de mindre studiemotiverade eleverna. Studerar vi vår omvärld är förhållandena 

ibland det helt motsatta. I många länder går de mest studiemotiverade yrkeseleverna på 

lärlingsspåret medan den skolförlagda utbildningen är till för de svagare och lågpresterande 

eleverna. En anledning är att lärlingsspåret lättare leder till fortsatt anställning. Det är svårt 

att generalisera då lärlingsutbildningen i många länder förutsätter att man först ingår en 

anställning, och att länder drabbats olika av lågkonjunktur och strukturomvandling i olika 

omfattning och tidsskeden. 

 

För att kunna dra slutsatser av lärlingsförsöket jämfört med den vanliga skolförlagda 

utbildningen avser därför Lärlingskommittén att göra vidare studier för att belysa 

lärlingselevernas bakgrund. Kommittén håller även på att genomföra en studie i samarbete 

med SCB och CSN för att synliggöra vilka elevgrupper som söker sig till lärlingsutbildning, 

deras meritvärde, antal år i utbildning etc. Tyvärr hinner kommittén inte under sin 

utredningstid med att få svar på den viktigaste och kanske mest intressanta 

uppföljningsfrågan, om hur lärlingseleverna går vidare till anställningar och jämföra detta 

med eleverna på den mer skolförlagda utbildningen, där får andra ta vid efter utbildningens 

slut. 

 

Hittills tycks en tendens vara att stora företag med många anställda är mer avvaktande 

medan småföretag ser mer positivt på att ta emot lärlingar. Den gymnasiala 

lärlingsutbildningen tillåter också en större flexibilitet att organisera yrkesutbildningar som 

annars troligen inte skulle starta upp. Det kan gälla en viss inriktning på ett nationellt 

yrkesprogram som inte finns på en specifik ort då elevunderlaget eller antalet apu-platser är 

för litet. Det kan också innebära ett alternativ när det gäller udda yrken där 

lärlingsutbildningen ger möjligheter. Sedan är det väl troligt att detta lärlingsalternativ inom 

vissa områden åtminstone till en början blir mindre frekvent. Ett avgörande blir företagens 

intresse att tillsammans med skolan utveckla lärlingsutbildning där behov finns. Genom att 

etablera två parallella alternativ för yrkesutbildning som leder till samma kvalitativa mål 

borde Sverige stå bättre rustat än de traditionella lärlingsländerna som periodvis har 

betydande problem med tillgång på lärlingsplatser. 
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I den historiska redovisningen av lärlingsliknande utbildningar i gymnasieskolan redovisas 

att inom det individuella programmet finns lärlingsutbildning som ett alternativ. Enligt kap 

5. §4b i skollagen får lärlingsutbildning fortfarande förekomma på det individuella 

programmet. Under de senaste åren har lärlingar inom individuellt program sett till antalet 

elever varit mycket litet. När nu en mer flexibel och modern lärlingsverksamhet införs 

permanent i skollagen kan det ifrågasättas om det finns behov av denna äldre form av 

lärlingsutbildning Detta pekar mot att lärlingsutbildning inom det individuella programmet 

bör avskaffas. Men ett möjligt skäl att behålla detta alternativ kan vara att det har visat sig 

vara en utbildningsväg för ungdomar för vilka andra utbildningsmöjligheter inte framstått 

som ett alternativ, även om lärlingsförsöket bör inrymma också dessa. Lärlingskommittén 

vill därför inte nu ta slutgiltig ställning i denna fråga. Frågan bör uppmärksammas i 

Kommitténs slutrapport i samband med att försöksverksamheten utvärderas. 

 

 

Erfarenheter från lärlingsförsöket 
 

Både inom Lärlingsråden och i skolornas och företagens kontakter finns en stark tilltro till 

det arbetsplatsförlagda lärandet inom försöksverksamheten (SOU 2009:85). Nedan redovisas 

villkoren för denna gemensamma uppfattning:  

 

 Det ställs krav på kvalitet på lärlingsplatserna och uppföljningen av elevernas lärande 

för att lärlingsutbildningen skall lyckas.  

 Det finns en uppdaterad och relevant kunskap inom yrket på arbetsplatserna som 

kommer eleverna till gagn.  

 Eleverna mognar snabbt på arbetsplatsen och blir mer självständiga. Detta är positivt 

för deras inlärning och utveckling under studietiden. 

 Tiden för yrkesträning blir mer omfattande genom att eleven följer arbetsplatsens 

tider. Detta ger i sin tur bättre kompetens i yrket.  

 Företagen bedömer att lärlingseleverna har större möjlighet att få jobb efter avslutad 

utbildning.  

 För fortsatt utveckling av lärlingsutbildningen behövs stöd och uppbackning från de 

centrala branscherna. 

 

Utifrån de arbetsuppgifter som Lärlingsrådet har och de önskemål som framkommit i 

kontakterna med skolorna krävs åtgärder för att främja utvecklingen inom 

lärlingsutbildningen (SOU 2009:85). Främst tas dessa behov upp: 

 

 Reglerna för intagning och urval måste specificeras. 

 De flesta önskar lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ. 

 Vidare måste det finnas tydliga regler kring urval av elever för att möjliggöra 

matchning mellan elev och lärlingsplatsen då denna fråga är viktig. 

 Skolornas och företagens arbetsmiljöansvar för eleverna under tiden på arbetsplatsen 

måste specificeras. 

 Skolorna behöver klargörande om vilka regler som gäller. 

 

Vidare anser kommittén att det krävs ett centralt utvecklingsarbete kring fördelningen av 

kurser mellan skolan och arbetsplatsen. Detta måste omfatta kursplanerna och dess 

omfattning. Även uppföljning av elevernas genomförande och uppdelningen av kurser/delar 

av kurser i förhållande mellan skolan och arbetsplatsen samt elevernas dokumentation av sin 

utbildning. 
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Avslutande kommentarer från Lärlingsrådet med intryck utifrån uppföljningen vid de skolor 

som ingått i uppföljningen är främst dessa: 

 

 Det är mycket engagerade skolledare, lärare och andra inom skolan som arbetar för 

att genomföra försöksverksamheten. 

 Företagen är positiva till lärlingsutbildningen och ställer upp med engagemang och 

lärlingsplatser som ger ett bra lärande i arbetslivet. Alla inblandade har stora 

ambitioner och tror på lärlingsutbildningen. 

 Handledarna är engagerade för sin uppgift och samarbetar bra med skolan.  

 Skolan och branscherna arbetar tillsammans för att förverkliga denna utbildning. 

 Det krävs omfattande kontakter och nätverkande för genomförandet. Alla möts i 

Lärlingsrådet men denna spelar ännu inte den centrala roll i samverkan mellan skolan 

och arbetsplatsen som förordningen förutsätter. 

 

En stor del av avnämarna bedömer att lärlingsutbildning endast kan utgöra en mindre del av 

den totala yrkesutbildningen(SOU 2009:85). De framhåller att kritik under en längre tid har 

riktats mot olika lärlingssystem för att de inte är tillräckligt flexibla utan tenderar att låsa fast 

ungdomar i det yrke och den specifika kompetens de redan valde i gymnasieåldern och 

ibland ännu tidigare. Det finns enligt Lärlingskommitténs mening skäl som talar för att en 

gemensam organisation av lärlings- och programmål finns. De båda uppläggen av 

utbildningen ska sikta mot samma kunskapsmål och mot en gemensam arbetsmarknad.  

 

Kommitténs studie visar att nyckeln till framgång ligger i hur skolorna bygger nätverk och 

de personliga kontakter som då etableras i anslutning till utbildningen. Det kan vara grunden 

för ett fortsatt utvecklingsarbete av lärlingsutbildningen. Den viktigaste och kanske mest 

intressanta frågan hinner kommittén dock knappast med att få ett svar på under sin 

”mandattid”, så där får andra ta vid. Det gäller lärlingselevernas anställningsbarhet, får de 

jobb inom utbildat yrke och hur förhåller de sig i detta avseende till elever som gått en 

huvudsakligen skolförlagd utbildning? 

 

Lärlingsutbildning utgör enligt SOU 2010:75 en möjlig vinst för både skola, individ och 

företag. Många företag, främst mindre efterfrågar fler medarbetare med yrkesinriktad 

utbildning på gymnasienivå. Behov av yrkeskunniga medarbetare finns inom flera sektorer 

och dessa har inte alltid kunnat täckas. Samtidigt har flera relevanta yrkesutbildningar haft 

svårt att fylla sina utbildningsplatser. Inom den specifika hantverkssektorn, förutom 

byggsektorn, finns ett stort behov av föryngring och nya medarbetare som behövs kan räknas 

i tusental. Högre kvalitet och status samt ett innehåll anpassat till företagens behov är därför 

av avgörande betydelse för att få bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan. Målen för 

utbildningen måste bli tydliga med ett starkt inslag av praktik och där de teoretiska inslagen 

har en tydlig koppling till den valda yrkesinriktningen. En lärlingsutbildning som har en stor 

del av utbildningen förlagd till en arbetsplats är då ett alternativ. 

 

När skolans lärare och handledaren på arbetsplatsen samarbetar mot samma mål blir 

sambandet mellan skola och arbetsliv tydligt. Införandet av en modern gymnasial 

lärlingsutbildning kan också ge en utbildning som är mera anpassad till arbetslivets behov. 

Framgången för gymnasial lärlingsutbildning kommer att bero på om det finns företag som 

vill utbilda. Därför måste förutsättningarna bli gynnsamma för alla inblandade parter. 

Företagets handledare måste få kunskaper om hur skolan arbetar och vilka mål som 

förväntas uppnås i utbildningen. 
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Yrkeslärarna måste ges möjlighet till besök på företaget, och gärna till egen yrkespraktik. 

Branscherna och företrädare för det lokala arbetslivet ska ingå i ett lärlingsråd tillsammans 

med skolans personal. Rådet ska ansvara för att kvaliteten i utbildningen upprätthålls. Rådet 

bör också vara delaktig i att ta fram en företagsbank som underlättar samarbetet med skolan 

och matchningen mellan företag och lärlingar (SOU 2010:75). 

 

Kommittén har under 2010 (SOU 2010:75) gjort en riktad uppföljning till de företag som 

medverkar i lärlingsförsöket. Uppföljningen som syftar dels till att kartlägga vilka företag 

och branscher som deltar har skett via enkäter och med djupintervjuer dels beskriva de 

medverkande företagens erfarenheter av försöksverksamheten så här långt. Enligt kommittén 

visar resultaten att nio av tio av de arbetsplatser som har tagit emot gymnasiala lärlingar är i 

huvudsak positiva till försöksverksamheten. Den enkät och intervjuundersökning som 

Nationella Lärlingskommittén låtit göra visar dock att företagens medverkan drivs och styrs 

av andra faktorer än de centralt fastslagna grundpelarna i lärlingsförsöket. 

 

De tre viktigaste drivkrafterna som identifierats hos företag och organisationer som tar emot 

lärlingar är behov av rekrytering, ett lokalt samhällsengagemang och viljan att medverka till 

en utbildning som möter upp mot branschens och arbetslivets kompetenskrav.  

 

SOU 2010:75 visar på att frågor om lärlingsråd, ersättning till företagen, branschkontakter 

och handledarutbildning generellt sett spelar en mindre roll för företagens beslut att delta i 

lärlingsförsöket och påverkar endast i begränsad omfattning den dagliga utbildningen på 

arbetsplatserna. Däremot är den dagliga kontakten mellan handledare, lärare och lärling 

desto mer avgörande för arbetsplatsernas upplevelse av lärlingsutbildningen. 

Undersökningen visar också på en tydlig efterfrågan på ett mer ansvarstagande från skolans 

sida att kontinuerligt driva, kvalitetssäkra, planera, kommunicera och följa upp 

lärlingsutbildningen. I vissa fall tyder undersökningens resultat på en viss försiktighet och 

tacksamhet från skolans sida, för att arbetsplatserna ställer upp och tar emot en lärling. 

Tacksamheten verkar ofta leda till ett passivt förhållningssätt från skolan. Många företag 

önskar därför en bättre kommunikation och samverkan med skolan och inte minst en 

tydligare dialog om innehållet i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och dess 

relation till den skolförlagda. 

 

Kvalitetssäkringen och uppföljningen av lärlingsutbildningen är helt avgörande enligt 

kommittén för att nå en likvärdig och rättssäker utbildning anpassad till styrdokumentens 

krav och arbetsmarknadens behov. En central fråga hävdar kommittén blir en bedömning av 

vilken framtida reglering som fordras för att en gymnasial lärlingsutbildning med kvalitet 

ska kunna genomföras ute på arbetsplatser. En väl fungerande lärlingsutbildning förutsätter 

ett förarbete där kursplanens mål bryts ner till konkreta arbetsmoment som kan genomföras 

på arbetsplatser som är en förutsättning för en bra planering av utbildningen och för 

uppdelning av ansvar mellan skola och arbetsplats samt för den fortlöpande uppföljningen av 

lärlingens utbildning. Den ska också kunna tjäna som en utgångspunkt för arbetsplatsernas 

möjlighet att påverka innehållet i utbildningen och bidra till att de olika arbetsmomenten 

ligger i linje med yrkeslivets krav och behov. Det finns anledning att betona att handledning 

bör betraktas som en professionell insats som förutsätter gedigen kompetens hos handledarna 

(SOU 2010:75). 
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Det finns också anledning att tydligare fokusera på det sociala ansvaret när eleverna kommer 

ut på arbetsplatserna (SOU 2010:75). Många elever är inte vana vid de krav som ställs ute på 

en arbetsplats. Att skiljas från jämnåriga för att ingå i en miljö med övervägande äldre 

personer är inte heller alltid en lätt uppgift. Enligt kommittén finns det anledning att betona 

betydelsen av en mer genomtänkt introduktion av lärlingarna för att motverka mönstret med 

många avhopp med bland annat en mer omfattande skolförlagd period i början av 

utbildningen. Flera arbetslivsföreträdare har även uttryckt en önskan att eleverna borde få 

inleda med en mer allmänteoretisk och yrkesteoretisk period på skolan innan de kommer ut 

på arbetsplatserna. 

 

Lärlingsutbildning är en kvalificerad och krävande utbildningsform som inte bara ställer 

krav på elever och medverkande arbetsplatser utan också i allra högsta grad på skolornas 

insatser. Systemet med uppföljning och kvalitetssäkring kopplade till enskilda arbetsplatser, 

samt handledarutbildning, ställer stora krav på arbetstid, resurser och kompetens. 

Lärlingsutbildning ska inte uppfattas som en enklare och billigare utbildningsform. I 

kommitténs samtal med företrädare för arbetslivet framkommer det att skolorna ibland kan 

uppfatta lärlingsutbildning som en modell som ger möjligheter till besparingar. Ett sätt att 

motverka de incitament som kan finnas att utnyttja utbildningsformen på det sättet är att ge 

lärlingsråden ett större ansvar och befogenheter för att också fatta vissa beslut om 

resursfrågor och tilldelning av medel (SOU 2010:75). 

 

 

Utredningar om problem eller möjligheter med lärlingsutbildning  
 

All utbildning på gymnasial nivå ska uppfylla en rad olika mål (ESS 2006:4). Först ska 

eleverna förberedas för de krav som ställs i ett socialt och tekniskt allt mer komplext och 

svåröverskådligt samhälle. Det andra målet är att gymnasieskolan ska förbereda eleven för 

inträdet till arbetslivet. Det tredje målet är att utbildningen ska tillgodose elevens behov av 

självförverkligande och personlighetsutveckling. Oberoende av om elever väljer 

studieförberedande eller yrkesorienterande utbildning ska samtliga alla dessa dimensioner 

finnas med och prägla utbildningen. Det är en svår uppgift att tillgodose alla dessa mål inom 

en utbildning. Staten har ett övergripande intresse av att ungdomars kunskaper och 

färdigheter utvecklas men samtidigt har staten också ett intresse av att tillgodose 

näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft genom egna utbildningsinsatser, något som 

förutsätter yrkesutbildning. Det finns alltså starka skäl för att lyfta fram behovet av en 

högkvalitativ gymnasial yrkesutbildning. 

 

Erfarenheter sedan 1900-talets början är att arbetsmarknaden är mycket begränsad för 

personer som är utan gymnasial utbildning. I den statliga utredningen (ESS 2006:4) 

konstateras det att lärlingsutbildningen i Sverige har haft en svag ställning jämfört med de 

länder som har starka utbildningstraditioner i arbetslivet som t.ex. Danmark och Tyskland. 

Trots att det politiska intresset varit och är mycket stort för lärlingsutbildning i Sverige. 

Anhängarna av lärlingsutbildning har ifrågasatt det förhållande att skolförlagd utbildning 

värderas högre än arbetsplatsförlagd utbildning. I ett historiskt perspektiv finns det anledning 

att vara skeptisk till möjligheterna att utveckla en mer omfattande lärlingsutbildning i 

Sverige. Men det borde finnas möjligheter till att introducera en mer intensiv och effektiv 

samverkan mellan skolan och näringsliv. Den svenska yrkesutbildningen har av tradition 

varit skolförlagd och huvuddelen av utbildningen har organiserats och finansierats i offentlig 

regi. 
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Lärlingsutbildningen har uppfattats som ett effektivt sätt att motverka social utslagning av 

skoltrötta elever. Den stora orosfaktorn under den senaste femtonårsperioden är villkoren för 

den ungdomsgrupp som saknar fullgjord gymnasial utbildning. Mycket talar för att frånvaro 

av gymnasieutbildning har en varaktig stigmatiserade effekt när det stora flertalet genomgår 

sådan utbildning. Utvecklingen sedan 1900-talets början visar på att utrymmet på 

arbetsmarknaden för ungdomar mellan 16 till 19år i det närmaste har försvunnit helt. En 

betydande del av de resurser som avsätts idag för insatser till arbetslösa ungdomar via 

Arbetsmarknadsverket eller socialtjänsten, skulle istället sannolikt kunna utnyttjas mer 

effektivt om de istället kunde användas inom gymnasieskolan. Erfarenheterna från IV-

programmen visar också att det behövs ett närmare samarbete mellan skolan och 

arbetsförmedling för att följa upp elever som tvingas lämna skolan och sina IV-anknutna 

praktikplatser när de fyller 20 år (ESS 2006:4). 

 

Erfarenhetsmässigt visar att en närmare arbetslivsanknytning gör utbildningen mer 

användbar på arbetsmarknaden och underlättar rörlighet och ungdomars etablering i 

arbetslivet. Erfarenheterna från Danmark borde kunna inspirera till en diskussion om en mer 

flexibel samverkan mellan yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik i Sverige. I Danmark 

drar man nytta av arbetsmarknadsutbildningen inom den reguljära yrkesutbildningens ram 

och arbetsmarknadsmedel används för att finansiera reguljär yrkesutbildning (ESS 2006:4). 

 

 

Vad säger styrdokumenten om lärande och kunskap? 
 

Det är riksdagen som beslutar om Skollagen (SFS:2010:800). Där anges övergripande mål 

och riktlinjer för utbildning inom alla skolformer och hur skolans verksamhet ska utformas. 

Läroplanen Lpf 94 är en förordning som regeringen utfärdar. Den beskriver synen på 

kunskap, utveckling och lärande, men även riktlinjer och mål för skolarbetet. Det här säger 

styrdokumenten om elevernas rätt till kunskap och livslångt lärande.  

 

Enligt Skollagen (1kap. 4§) om grundskolan är syftet med utbildningen inom skolväsendet 

att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla 

elevers lärande och utveckling samt en livslång lust att lära. Hänsyn ska tas till elevers olika 

behov genom att ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För att 

tillgodogöra sig utbildningen ska en strävan vara att uppväga skillnad i elevernas olika 

förutsättningar för lärande. Samtliga elever ska ges den utbildning och stimulans de behöver 

för sin personliga utveckling och i sitt lärande (3kap.3§). Eleven ska utifrån sina egna 

förutsättningar kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningsmålen och har rätt 

till stöd om det framkommer att denne riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som 

minst ska uppnås. Det är rektors skyldighet att utreda behovet av stöd och om utredning visa 

att eleven är i behov ska särskilt stöd ges. För elev i grundskolan ska det särskilda stödet ges 

i den omfattning och på det sätt som behövs för att möjliggöra för eleven att nå de 

kunskapskrav som ska uppnås (3kap. 10§). 

 

Lpf 94 betonar att skolan ska genom studier ge eleverna en grund för ett livslångt lärande. 

Skolan ska sträva efter att eleverna ska kunna använda sina kunskaper för att reflektera över 

erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, samt lösa praktiska 

problem och uppgifter. Eleverna ska göras medvetna om att nya kunskaper och insikter är 

förutsättningar för personlig utveckling, i syfte att grundlägga en positiv inställning till 

lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter.  

 



 

 

 

13 

 

I Lpf 94 framgår det att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att 

se samband. Eleverna ska få möjlighet till att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa 

sina kunskaper. Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper till eleverna som de 

kommer att behöva. Därför ska skolan tillvarata de kunskaper och erfarenheter som eleverna 

har skaffat sig från bland annat arbetslivet och som finns i det omgivande samhället. Skolan 

ska sträva efter ett bra samarbete med arbetslivet som är viktigt för all gymnasieutbildning, 

men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet. 

 

Enligt Lpf 94 ska utbildningen anpassas till varje enskild elevs behov och förutsättningar. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika kunskapsnivå. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

 

 

Lokalt utformad lärlingsutbildning inom IV-programmet 
 

Orsaken till att en lokal variant av lärlingsutbildning utvecklades var att allt fler elever går ut 

grundskolan med betyg som inte ger behörighet till någon utbildning på gymnasiet. Det 

fanns inom skolan ett behov av ett lärlingsprogram som baseras på de färdigheter eleven har 

med sig, och erbjuda dessa eleven en möjlighet till en framtida yrkesutbildning. 

Utbildningen ska ses som ett komplement till övrig yrkesutbildning på gymnasieskolan. Som 

lärling får eleverna en unik möjlighet att visa sina färdigheter och att knyta kontakter ute i 

företagen. Lärlingarna får möjlighet att lära känna den nyaste tekniska utrustningen, lära sig 

arbeta i arbetslag och får en yrkesutbildning anpassad till företagens och branschens 

önskemål. Lärlingsutbildning har visat sig leda till arbete i större utsträckning än den 

skolförlagda utbildningen (SOU 2010:88). Företagen ser utbildningen som en värdefull 

investering för att säkra den framtida personalförsörjningen. Utbildningen anpassas till 

företagets behov och lärlingarna lär känna företagets utrustning, lokaler, rutiner, och 

personal. Vid nyrekrytering blir det oftare dyrare att söka arbetskraft externt, där har 

lärlingarna en fördel då de redan är kända av företaget. I nästa kapitel redogörs det för 

innehållet och upplägget i lärlingsprogrammet. Som grund utgör det treåriga 

lärlingsprogrammet IVLL-IV från Skolverket. 

 

 

Programinnehåll i det lokala Lärlingsprogrammmet LIV 
 

Målgruppen som programmet riktar sig till är elever från grundskolan som inte är behöriga 

till ett nationellt program och heller inte har möjlighet att nå behörighet inom det ordinarie 

individuella programmet. Det är elever som har dåligt självförtroende och inte trivs i 

klassrummet. De har hög frånvaro i skolan och få eller inga betygspoäng med sig från 

grundskolan, oftast mellan noll och fyrtio poäng. Det är elever med ett praktiskt handlag. 

Utbildningen har en tydlig yrkesinriktning och vänder sig till elever som vill arbeta praktiskt, 

men inte ser de nationella programmen som möjlighet att genomföra eller nå inom den 

ordinarie gymnasieutbildningen. Programmet utgår från elevens förtjänster och förmågor att 

bli delaktig i sitt eget lärande mot en yrkesidentitet och bygger på inlärningsstrategier som 

passar för den enskilde eleven. Målet är att göra elevgruppen synlig som en resurs för 

samhället och att eleverna når en anställning och social trygghet efter genomförd utbildning. 
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Lärlingsprogrammets syfte är att ge ungdomar som misslyckats i skolan en andra chans till 

utbildning. Det nås genom att höja elevens kompetens inom valt yrkesområde i samverkan 

med den lokale arbetsmarknadens part. Eleven får därigenom möjlighet att påverka sin egen 

utbildning och sitt framtida yrkesliv. 

 

Utbildningens upplägg är på fyra år, där första året är inne på skolan för att bygga på de 

styrkor eleven har för att visa upp en bra lärlingselev för företaget. De övriga tre åren baseras 

på lärlingsutbildning, där veckan delas med fyra dagar ute på arbetsplats och en dag inne på 

skolan med teori inom kärnämnen. 

 

Första året är ett preparandår. Då sker praktisk utbildning i skolans verkstadslokaler där 

möjlighet ges att prova på olika arbetsmoment genom olika kurser enligt kursplanen, allt i 

syfte att få eleven att komma till insikt i sitt yrkesval för att hitta sin lärlingsplats inför 

lärlingsutbildningen. Kärnämnen läses parallellt med mål mot godkända grundskolebetyg i 

svenska, engelska och matematik. Eventuella inlärningsproblem kartläggs och verktyg tas 

fram för att kompensera dessa behov samt åtgärdsplan upprättas. Närvaro förs noggrant på 

all undervisning för att se om det finns trovärdighet för ett lärlingsupplägg hos eleven. 

Elevsamtal och coachning mot eleven görs regelbundet i syfte att vägleda och styrka eleven. 

 

En fyra veckor lång praktik ute på ett företag förläggs till slutet av terminen för en sista 

avstämning att eleven har valt rätt inriktning, och att eleven fungerar som lärling ute på ett 

företag. Den sammanlagda bilden av år ett utvärderas och blir avgörande för en eventuell 

fortsättning till lärling. 

 

Andra året startar lärlingsutbildningen där eleven knyts till en lärlingsplats med handledare. 

Det finns en möjlighet att byta yrkesinriktning under första året. Täta besök görs ute på 

lärlingsplatsen av yrkesläraren för att säkerställa att allt fungerar. Lärlingen är ute på 

företaget fyra dagar i veckan, och inne på skolan en dag för studier i kärnämnen. Beroende 

på utbildningsbehovet hos eleven, så anpassas teorin så att den samspelar med arbetsplatsen 

så långt det är möjligt. 

 

Tredje året fortsätter lärlingsutbildningen. Eleven har nu valt yrkesområde klart och 

avstämningar av tidigare kursplaner genomförs. Teoridelen inne på skolan utgör som mest 

20 % av utbildningstiden och resterande tid är eleven ute på lärlingsplatsen. Handledare får 

en större roll i utbildningen som regelbundet följs upp med täta besök av yrkesläraren. 

 

Fjärde året är sista året på lärlingsutbildningen, nu med ännu mera fokus på 

utbildningsmålen. Dokumentation och betygsättning av uppnådda kurser inom kärnämnen 

och yrkesämnen görs. Lärlingsutbildningen på arbetsplatsen slutförs, och ett samlat 

betygsdokument sammanställs tillsammans med yrkesbevis och arbetsintyg från företaget. 

Skolan hjälper eleven med att skriva ett CV med sammanfattning av åren med tydlig 

inriktning på social kompetens. 
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Metod 
 

Här redogörs inledningsvis för vilken metod och metodval som valts. Därefter redovisas 

urval och genomförande. Kapitlet avslutas med källkritiska- och forskningsetiska aspekter. 

 

 

Metodval  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker se och förstå världen utifrån informanternas 

synvinkel och erfarenheter enligt Kvale och Brinkmann (2010), där kunskap skapas i 

interaktionen mellan den intervjuade och intervjuaren. Den bygger på ett ömsesidigt intresse 

inom ett bestämt tema. Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett 

privilegierat tillträde till andra människors upplevelser av den levda världen. 

 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka elever, lärare och handledares 

upplevelser av lärlingsutbildning valdes att göra en studie som byggde på kvalitativa 

forskningsintervjuer, som möjliggjorde tolkning och analyser av de svar som handledare, 

lärare och elever lämnade under intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann är syftet med 

kvalitativa intervjuer att få informanterna att lämna så uttömmande svar som möjligt. Som 

metod för att samla in ett underlag valdes halvstrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna (se 

bilagor 2,3 och 4) bestod till största delen av strukturerade frågor där jag fokuserade på 

ämnet för studien. Där informanterna svarade kortfattat användes följdfrågor för att svaren 

skulle få en djupare innebörd. 

 

 

Intervju som metod 
 

Forskningsintervjuns öppna struktur kan både vara ett problem och en tillgång i 

undersökningar. En nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande och inte ger några 

kvantitativa svar. Den öppenhet som råder i en intervju kräver en skicklig intervjuare och 

noggranna förberedelser för att få så uttömmande svar som möjligt. Inspelning av 

intervjuerna är en fördel, men kan i vissa fall verka hämmande på informanterna när de 

svarar. De känner sig inte bekväma i den uppkomna situationen. Enligt Kvale och 

Brinkmann kan det i den kvalitativa forskningsintervjun vara en fördel att ställa ledande 

frågor i syfte att följa upp och verifiera informanternas svar. En fördel med intervju som 

metod är att informanternas kvalitativa beskrivningar av upplevelser och synpunkter 

kommer fram. Intervjuaren kan genom följdfrågor direkt få informanterna att utveckla och 

förtydliga sina svar ytterligare. En kvalitativ forskningsintervju har likheter med ett 

terapeutiskt samtal, som enligt Stensmo (2002) innebär att intervjuaren måste ägna 

uppmärksamhet på de etiska implikationer som detta kan medföra.  
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Urval 
 

Urvalet baserades på de elever och lärare som är knutna till det lokalt utformade 

lärlingsprogrammet på den aktuella skolan. Underlaget hämtades från de två klasser som 

genomfört hela utbildningen för att få en helhetsbild av resultatet. Totalt 15 elever fanns i 

klasserna, alla var killar. Vid kartläggningen kontaktades 14 elever. Bortfallet utgör en elev 

som flyttat och ej kunnat kontaktas. Tre elever valdes ut för intervjuer där urvalskriteriet var 

att de valt utbildning inom tre olika branscher. De tre eleverna som intervjuats har alla gått 

ett år på vanliga IV först innan de erbjöds plats och började på LIV. Alla tre slutförde sin 

utbildning i juni 2010. Det fanns fem lärare som arbetade inom programmet varav fyra var 

tillgängliga för intervjuer. De som intervjuats är en kvinna och tre män, tre är ämneslärare 

och en är yrkeslärare. För att skydda deras identiteter har alla fått fingerade manliga namn i 

redovisningen. För att få erfarenheter från företag som tar emot lärlingar valdes två företag 

ut där en representant från varje företag intervjuades. Båda företagsrepresentanterna var män 

som äger mindre företag och varit handledare för skolans lärlingar. 

 

 

Genomförande  
 

Studien började med att kartlägga de 15 första avgångseleverna. Jag fick god hjälp av en 

lärare på LIV som tog fram underlag för eleverna tillsammans med kontaktuppgifter. Sedan 

kontaktades eleverna per telefon för att följa upp hur det gått sedan de slutat på LIV. 

Endast en elev gick ej att få kontakt med. Tre elever valdes sedan ut för intervjuer. Valet av 

elever var inte slumpmässigt utan gjordes utifrån deras yrkesval inom tre olika branscher. 

Dessa elever kontaktades per telefon där jag förklarade mitt ärende och syftet med mitt 

arbete och tid bestämdes för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett klassrum på 

skolan där vi satt mitt emot varandra med ögonkontakt. Samtalen inleddes med en 

presentation av vad materialet skulle användas till och informationsbladet (bilaga 1) lästes 

upp samt överlämnades. En genomgång av innehållet i de forskningsetiska principerna 

gjordes och alla godkände sitt deltagande i mitt arbete. Intervjuerna började med allmänna 

samtal som gick över till frågeställningarna. Totalt pågick mötena i ca 20 minuter vardera. 

Jag påpekade efteråt att de fick kontakta mig om det var något de funderade över eller ville 

tillägga. 

 

Lärarna kontaktades genom besök på skolan där tid för intervjuerna bestämdes. Mötena 

genomfördes i arbetsrummet runt ett bord med en lärare för varje tillfälle. Då lärarna redan 

kände till mitt forskningsarbete inledde jag mötena med att förklara de forskningsetiska 

principerna och frivilliga deltagande för att fortsätta med intervjufrågorna. Mötena varade i 

20-30 minuter. 

 

Representanterna från företagen kontaktades genom besök på företagen där jag presenterade 

mig och mitt ärende. Tidpunkt för mötena bestämdes och bokades in. Mötena genomfördes 

ute på respektive företag för att så lite som möjligt av deras arbetstid skulle användas. Som 

lokal användes deras arbetsrum. Inledningsvis började jag med allmänt samtal som övergick 

till intervju där syftet med studien och de forskningsetiska principerna förklarades först 

innan jag gick över till frågeställningarna. Totalt pågick varje möte i 20-25 minuter. 

 

Under alla intervjuer har jag antecknat samtidigt som intervjuerna pågått. 

I direkt anslutning till varje intervju avsatte jag tid för att gå igenom och reflektera över den 

information som kommit fram. 
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Bearbetning av data 
 

Jag började med att kategorisera data från intervjuerna. Sammanställningen gjordes med de 

tre forskningsfrågorna som utgångspunkt, där data samlades under respektive frågeställning. 

Data som inte var relevant för studien sorterades bort. Därefter har all data analyserats i 

strävan att hitta strukturer och mönster i materialet. Det handlar om resultatens relevans i 

förhållande till de ursprungliga forskningsfrågorna och de praktiska och teoretiska 

konsekvenserna av resultaten (Kvale och Brinkmann 2010). Resultaten redovisas i 

resultatdelen under respektive forskningsfråga. 

 

 

Källkritiska aspekter 
 

Källkritik handlar mycket om att skapa sig en uppfattning om den helhet där den 

presenterade uppgiften ingår. Med utgångspunkt i denna uppfattning kan man sedan fördjupa 

metoden för källkritik. När det handlar om ett så pass stort och omskrivit ämnesområde som 

lärling är det naturligtvis av extra stor vikt att försöka anlägga en källkritisk ansats. 

 

Källkritik där det gäller historiskt material och användandet av empiriskt material som redan 

existerar och där någon annan har samlat in material och givit upphov till data måste 

källgranskas (Stensmo 2002). Forskaren måste avgöra autenticiteten hos källmaterialet. Det 

görs en skillnad mellan primär- och sekundärkällor inom historieforskningen. 

 

En primärkälla är när en upphovsman varit närvarande och är direkt berörd av det som 

skildras i källan. En sekundärkälla är när en upphovsman tagit del av källan indirekt och i 

efterhand tagit del av det som skildras (Stensmo).  

 

Jag har i min studie gjort en granskning i vilken grad data härrör ur primär- eller 

sekundärkällor. I första hand har primära källor använts för att upprätthålla validiteten i 

insamlad data.  

 

 

Forskningsetiska aspekter 
 

I vetenskapsrådet (2003) tas det upp om de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer i 

förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. För att vid en eventuell konflikt utgöra en 

god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Enligt vetenskapsrådet 

finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till innan man forskar. Dessa krav kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet: Innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen 

om deras uppgift i forskningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte ska också framgå. De ska därvid informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt till att avbryta sin medverkan. 
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Samtyckeskravet: Alla deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskaren skall inhämta alla deltagares samtycke med studien. Under vissa 

omständigheter bör även samtycke inhämtas av föräldrar/vårdnadshavare. Det är speciellt 

viktigt om deltagarna i studien är under 15år och innehållet i undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär. De som medverkar i undersökningen skall ha rätt till att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar. De kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att riskera några negativa följder.  

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla deltagare i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall dokumenteras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter på deltagare skall hanteras på ett sådant sätt 

att all identifiering av utomstående personer omöjliggörs. 

 

Nyttjandekravet: Alla insamlade uppgifter får endast användas till forskningsändamål. 

Inga insamlade uppgifter får lämnas ut till kommersiellt bruk eller övriga icke-vetenskapliga 

ändamål. 

 

Dessa krav har jag tagit hänsyn till under intervjuerna och jag har även informerat alla 

deltagare i studien om detta. I resultatdelen kommer därför ingen av informanterna att 

skrivas ut vid sina riktiga namn. Inga lärlingsföretag eller kontaktpersoner presenteras med 

namn. Även skolans namn och kommunen är dolda för att uppfylla kravet på 

konfidentialitet. 

Resultat 
 

Resultaten av studien presenteras utifrån de tre forskningsfrågorna. Först presenteras 

kartläggningen och utfallet av de första lärlingarna som studerat på IV-LIV. Sedan redovisas 

resultaten från intervjuerna utifrån forskningsfrågorna. 

 

Så här gick det för de första 15 lärlingarna som efter preparandåret fortsatte sina studier på 

lärlingsprogrammet LIV. Lärlingarna har utan inbördes ordning fått löpnummer ett till 

femton. 

 

1.  Fast anställning på en mekanisk verkstad. 

2.  Hoppade av utbildningen och är arbetssökande. 

3. Anställning på bilreservdelsfirma. 

4.  Flyttat till annan ort. Går nu på Komvux. 

5.  Började på nationellt program, lantbruksutbildning och blir klar juni 2011. 

6.  Anställd som kock på en av stadens större hotell. 

7.  Vikariat inom verkstadsindustrin på lärlingsföretaget. 

8.  Flyttat till annan ort, ingen ytterligare information tillgänglig. 

9.  Anställd som vaktmästare och banskötare på ortens travbana. 

10. Anställd som snickare på annan ort. 

11. Anställd som ställningsbyggare på annan ort. 

12. Är på praktik inom småmaskiner ordnad av Arbetsförmedlingen. 

13. Avslutade lärlingsutbildningen efter första året. Går på nationellt program; barn och fritid  

14. Anställd som industrismed. 

15. Flyttat till annan kommun och bytt gymnasieskola. 
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Figur 1 

Som framgår i figur 1 av resultatet på lärlingsutbildningen på LIV, har mer än hälften av 

eleverna anställning och arbete idag. Bortfallet utgör en elev som ej kunnat kontaktats och 

som placerats under stapeln flyttat till annan ort. 

 

 

Lärlingselevernas bedömning av möjlighet till anställning 
 

Här redovisas resultaten från intervjuer med de tre eleverna. Eleverna har fått namnen 

Sonny, Sven och Sune i redovisningen. 

 

Vilka erfarenheter har du av lärlingsutbildningen? 

Alla är överens om att lärlingsutbildningen är ett bra sätt att lära sig på. Sonny tycker att 

upplägget med mycket praktik ute på företaget var bra och att han lärde sig mycket mer än 

på skolbänken. Sven svarar att det var bra med en stor del av utbildningen på företaget där 

han fick lära sig skruva med bilar i tre år och även kundkontakten när bilar skulle lämnas in 

och hämtas. Sven tycker att fördelningen mellan teori och praktik i utbildningen var lagom. 

Sune svarar att mycket praktik i utbildningen är bra, men är missnöjd då han känner sig 

utnyttjad av företaget. Han tycker att lärlingar utför lika mycket arbete som de anställda men 

får ingen ekonomisk ersättning för arbetet. Det borde finnas någon ersättning till lärlingar, 

det är ”surt” att jobba gratis. Han var på samma företag i tre år, kanske skulle praktiken vara 

på flera företag då det kan vara olika hur företagen fungerar. Sonny menar också på att 

någon ersättning borde finnas under praktikperioden. Alla tycker det är svårt att lära sig 

teoretiskt och att man lär sig bättre praktiskt ute på ett företag än inne på skolan. 

 

Vilka möjligheter har utbildningen inneburit för dig? 

Sven svarar att vara lärling har betytt mycket för honom, utan LIV hade han inte varit där 

han är idag. Hans målsättning var att jobba upp betygen för att komma in på 

fordonsprogrammet, men blev kvar på LIV då målen var för svåra att nå. Tack vare LIV har 

han en utbildning idag. Sune svarar att han har en färdig utbildning idag och att han kände 

sig nöjd och stolt när han fick ta emot slutbetygen. Sonny svarar att han fixat en utbildning 

och lärt sig mycket tack vare de praktiska momenten på företaget.  

Lönearbete Annan utbildning Avhoppare Flyttat till annan 
ort

Arbetssökande

Utfall på de 15 första lärlingarna
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Utbildningens påverkan till jobb? 

Sven har jobbat extra på loven och somrarna på bilverkstan hos lärlingsföretaget. Efter 

utbildningen har han med hjälp av referenser från lärlingstiden och lärlingsföretaget blivit 

anställd som säljare på ett företag med bilreservdelar. Sune svarar att till viss del har 

utbildningen hjälpt till att få jobb. Han har jobbat lite på loven och så på verkstan hos 

lärlingsföretaget. Efter utbildningen har han fått fortsätta med några vikariat hos 

lärlingsföretaget, men är inte anställd. Sonny svarar ja, absolut så har utbildningen hjälp mig 

att få ett jobb. Han har fått jobba extra under utbildningen på loven som kock och har idag 

ett vikariat hos lärlingsföretaget som kökschef som sträcker sig fram till september 2011. 

 

Hur hade din situation sett ut idag om inte LIV hade funnits som utbildningsväg? 

Sune tror att han gått kvar på IV tills han blev 20 år och sen kanske Komvux eller något 

liknande. Han skulle inte ha tillräckligt med betyg för att komma in på något program. Sven 

vet inte men troligen jobbat med betygen på IV för att komma in på Fordonsprogrammet 

men kanske inte nått målen. Sonny tror att han blivit kvar på IV tills han fyllt 20 år sen vet 

han inte, troligen försökt få ett jobb utan utbildning. 

 

Inom vilken bransch gjorde du din utbildning? 

Sonny var inom hotell och restaurang och gjorde lärlingsutbildningen  som kock på ett 

hotellföretag. Sune var inom industrin och gjorde lärlingsutbildningen mot svets, 

bearbetning och montering på ett industriföretag med tillverkning av komponenter. Sven var 

inom fordonsservice och gjorde lärlingsutbildningen på ett företag med bilverkstad. 

 

Framtidsplaner, vad gör du om fem år? 

Sven vet inte vad han gör men funderar mot något inom bygg. Sonny tänker fortsätta som 

kock men skulle kunna tänka sig att vidareutbilda sig inom konditori. Sune vet att han inte är 

kvar på samma företag i alla fall och tror att han kommer att jobba som bilmekaniker då han 

har ett intresse av bilar och skruva i dem. 

 

 

För- och nackdelar med lärlingsutbildning enligt företagen  
 

Här redovisas resultaten från intervjuer med företagarna. Företagarna har fått namnen Hans 

och Herman i redovisningen. 

 

Är det skillnad mellan elever som är ute på APU och lärlingar? 

Informanterna svarar båda att de föredrar lärlingar framför elever som gör APU-praktik. 

Lärlingarna är ute på företaget mer frekvent och under en längre tid av utbildningen vilket 

gör att de jobbar in sig i företaget. Herman tillägger att eleverna också lär sig rutinerna på 

företaget och lär känna personalen bättre som lärling. Hans menar att APU-eleverna från 

industriprogrammet inte fungerat lika bra då många saknat motivation och drivkraft till 

arbete ute på ett företag. Tack vare de erfarenheter de gjort har båda informanterna i 

dagsläget valt att enbart handleda lärlingar. Hans säger med kraft att det är lärlingarna som 

ger mest respons tillbaka då de är mycket mera motiverade till att lära sig. 

 

För- och nackdelar med lärlingsutbildning 

Ingen av informanterna hade upplevt några nackdelar med lärlingsutbildningen, allt var 

positivt med eleverna, läraren och lärlingsupplägget från skolan. Kommunikationen med 

skolan fungerade bra under hela lärlingsperioden.  
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Vilka faktorer påverkar att en elev blir anställningsbar? 

På frågan om vad som gör en elev anställningsbar var informanterna överens om att 

egenskaper som hade betydelse var att eleven fungerar socialt, visar upp kompetens, passar 

in i arbetslaget, tar för sig och känner till arbetsplatsen. Hans beskrev en egenskap han 

eftersökte vid anställningsintervjuer till verkstadsarbetare, han brukar ställa frågan om deras 

erfarenhet att bygga med Lego. Hans menade att konstruktivt tänkande och 

problemlösningar har tränats med Lego och därför brukar de bli bra arbetare på hans 

verkstad. 

 

Har elever med svag skolbakgrund svårare att anpassa sig till arbetslivet?  

Hans svarade bestämt att det är precis tvärtom, då dessa elever har lättare att finna 

motivation i arbetet när de får jobba praktiskt. De får en bekräftelse att de duger efter år av 

misslyckanden i skolan. Herman svarade att det är väldigt olika från individ till individ, då 

eleverna har så olika förutsättningar. Om det är elever med svårigheter att läsa och skriva så 

tar det längre tid att arbeta in sig när det gäller att läsa arbetsinstruktioner och skriva ned 

arbetet de gjort. I det praktiska arbetet fungerade dessa elever väldigt bra. 

 

Både Hans och Herman har haft lärlingar som blivit anställda direkt efter utbildningen. En 

lärling fick anställning på det företag han genomförde utbildningen hos. Den andra lärlingen 

fick anställning via referenser från lärlingsplatsen på ett annat företag. 

 

 

Vad avgör att ungdomarna är i skolan, lär sig och når uppsatta 
mål? 
 

Här redovisas resultaten från intervjuer med lärarna. Lärarna har fått namnen Lage, Lars, 

Leif, och Leo i redovisningen. 

 

Av vilka anledningar kommer eleverna till er på LIV? 

Alla svarar att det är elever med hög frånvaro i skolan eller elever med svårigheter som inte 

klarat kraven för att bli behöriga till program. Leo säger vidare att de inte har klarat skolan 

eller kunnat ”stå ut” med de krav grundskolan ställt. Lars tillägger att det är elever som inte 

har möjlighet att läsa upp betygen på vanliga IV. Leif och Lars påpekar att LIV inte är 

sökbart för eleverna utan de väljs ut efter sina praktiska handlag som tydliggjorts under den 

kartläggning som utförs under vårterminen på alla elever som saknar fullständiga betyg i 

åk9. Kartläggningen görs för att hitta rätt utbildningsform för alla obehöriga elever. 

 

Vilka erfarenheter har eleverna med sig från grundskolan? 

Alla är överens om att det följer med många negativa upplevelser från grundskolan, ofta i 

samband med misslyckanden som resulterat i att de skolkat mycket. Lars svarar att praktiska 

inslag har saknats för inlärningen då många är praktiker. Leo säger att eleverna jobbat upp 

ett skolhat av alla misslyckanden i skolan. Leif svarar att en del elever inte alls varit i skolan, 

de har helt enkelt inte passat in i skolan. Lage menar att eleverna haft ”ett rent helvete” med 

misslyckanden i skolan. 
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Vilka förväntningar tror du eleverna har på lärlingsutbildningen? 

Leo svarar att få ett jobb i slutändan, att få jobba praktiskt. Lage och Leif säger att det 

varierar mycket mellan eleverna, alla är inte medvetna om vad lärlingsutbildning och 

lärlingar är för något när de börjar här. Leif säger vidare att fyra år är en lång tid att planera 

och ofta saknas den framförhållningen hos ungdomar i den åldern, de brukar vakna till i 

slutet på utbildningen och då blir fokus på att hinna allt klart. Många av eleverna kommer 

från nio år av misslyckanden och saknar självförtroende. Lars svarar att dom stöttar eleverna 

i de frågor som dyker upp och ”pratar” in dom på lärling för att vända det negativa till något 

positivt. Pedagogerna på LIV får alla att tro på en anställning och förmedlar ”vill man så kan 

man” till eleverna. 

 

Hur klarar ni på LIV av att höja elevernas kunskapsnivå och ofta till godkänt i 

kärnämnen när när grundskolan misslyckats? 

Alla är överens om att negativa skolerfarenheter måste vändas till något positivt och det sker 

framför allt genom motivationsarbete. Lars svarar att motivationen hos eleverna kommer 

inifrån, de får en tilltro till sig själv genom vårt gemensamma arbete på LIV. Vi använder 

oss av tillämpad matematik med praktiska moment i undervisningen. Leo, Lage och Lars 

påpekar att eleverna kan jobba med ett ämne i taget till skillnad från övriga skolan där många 

ämnen läses samtidigt. Leif svarar att eleverna får helheten förklarad för sig, att allt hänger 

ihop med både teori och praktik för att få en utbildning. Leo säger vidare att de ser eleven 

utifrån vad han faktiskt kan och får chans att visa vad den redan kan! Pedagogerna bygger 

upp ett förtroende gentemot eleven, de synliggör eleven. Alla elever når inte upp till godkänt 

men kan nå de kunskaper som krävs för att fungera ute i samhället. Lars tillägger att det 

handlar om förhållningssätt, inte kunskapen. Det är helheten som gör utbildningen och att 

eleverna påverkar varandra positivt. 

 

Hur påverkar motivationsarbete elevernas möjlighet till studieframgångar? 

Att all inlärning bygger på motivation är alla inne på. Lars och Leif svarar att allt bygger på 

motivation, eleverna måste finna mening i allt som ska göras, och är du motiverad så fixar 

du det som behöver göras. Lars fortsätter ”vi får eleverna att drömma genom positivt 

tänkande”. Lage svarar att upprätthålla motivation kan vara svårt, då eleverna är ojämna och 

det beror på dagsformen just den dagen. Leo svarar att motivationsarbete har en positiv 

inverkan på eleverna som han hänvisar tillbaka till för att nå målen.  

 

Kan du som pedagog genom din inställning och beteende, påverka svagpresterande 

elevers resultat? 

Alla är överens om att deras inställning och beteende i högsta grad påverkar eleverna. Leif 

svarar att alla elever har olika behov och bakgrund och att de får närma sig individerna på 

det sätt som passar just den eleven. Leo svarar ja, då vi har dom elever vi har och arbetar 

utifrån detta. Vi måste tro på eleven och jobba med självförtroende, visa förståelse, lyssna, 

se , ”känna in” och ställa krav. Lars svarar att du måste känna för eleverna och visa att de 

duger. Som pedagog måste du vara dig själv på ett naturligt sätt utan distans till eleverna. 

Eleverna har ofta ett stort behov av vuxenkontakt och de rättar sig efter de lärare/vuxna som 

finns i deras närhet.  
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Diskussion 
 

I metoddiskussionen diskuteras först underlag och metod för studien. Därefter följer 

resultatdiskussionen som utgår ifrån de resultat som framkommit i undersökningen. Den 

följer samma struktur som redovisats i resultatet och görs med de tre forskningsfrågorna som 

utgångspunkt. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatta studier. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Grunden till studien bygger på den litteratur och tidigare forskning som redovisats om 

lärlingsutbildning och elevers sätt att tillägna sig kunskaper för sitt lärande. Jag började med 

att söka relevant litteratur i syfte att fördjupa mig inom ämnet inför datainsamling. För 

insamling av data gjordes kvalitativa intervjuer som enligt Kvale och Brinkmann (2010) är 

en metod som får informanternas kvalitativa beskrivningar av upplevelser och synpunkter att 

komma fram. Underlaget för intervjuerna utgjordes av tre elever, fyra lärare och två 

företagsrepresentanter. Ansatsen med intervjuerna och intervju underlagen var att få 

tillräckligt med underlag till de tre forskningsfrågorna. Studiens generaliserbarhet kan 

diskuteras då den är utförd vid en specialutformad yrkesutbildning och endast visar vilka 

erfarenheter informanterna har av lärlingsutbildningen som finns på denna specifika lokala 

skola.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Jag kommer att diskutera utifrån studiens syftesfrågor för att få en god struktur i 

resultatdiskussionen. Intervjuresultaten, kartläggningen, litteraturen från bakgrunden samt 

mina egna åsikter kommer att diskuteras under respektive rubrik. Under rubriken 

lärlingselevernas bedömning av möjlighet till anställning diskuteras elevernas resultat, under 

rubriken för- och nackdelar med lärlingsutbildning diskuteras företagarnas resultat samt 

under rubriken vad är avgörande för att ungdomarna är i skolan, lär sig och når uppsatta 

mål diskuteras lärarnas resultat. 

 

 

Lärlingselevernas bedömning av möjlighet till anställning 

Något som blev synligt vid den kartläggning jag gjorde med de 15 första lärlingarna på LIV, 

är att lärlingsutbildningen gett dessa elever en yrkesutbildning och att flertalet har ett arbete 

idag. Även intervjuerna som gjordes med de tre eleverna visar på att de har synliggjorts för 

arbetsmarknaden. Eleverna var överens om att lärling som utbildningsform varit bra och att 

av LIV har dom bara bra erfarenheter. Sven säger i intervjun att ”lärlingsutbildningen har 

betytt mycket för honom” och att ”utan LIV hade jag inte haft någon utbildning eller 

anställning idag”. Alla tre eleverna har haft möjligheten att jobba extra på loven under 

utbildningstiden. Sven har nått målet och är anställd idag. Sune och Sonny har vikariat på de 

företag de genomförde sin lärlingsutbildning hos med möjlighet till en fortsättning.  

 

Alternativet om LIV inte funnits som utbildningsalternativ är att de blivit kvar på IV tills de 

fyllt 20 år för att sedan försöka få ett arbete trots avsaknad av yrkesutbildning. Risken för 

arbetslöshet hade varit överhängande. Den uppfattningen delar Olofsson (2005) som 

konstaterar att elever som inte fullbordar sin gymnasieutbildning är mångdubbelt 

överrepresenterade bland arbetslösa och är de som är mest beroende av försörjningsstöd. 
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Helldin (2002) menar att en avbruten eller ej genomförd gymnasieutbildning inte behöver 

vara avgörande för möjligheten till arbete, men att det har betydelse för vilken typ av arbete 

eleverna får efter gymnasietiden. Erfarenheter sedan början av 1900-talet är att 

arbetsmarknaden är mycket begränsad för ungdomar som saknar utbildning. 

 

Utvecklingen visar på att utrymmet på arbetsmarknaden i det närmaste har försvunnit helt 

för ungdomar som är mellan 16 år till 19 år (ESS 2006:4). Erfarenheterna från IV visar att 

det behövs ett närmare samarbete mellan skolan och arbetsförmedlingen för att följa upp de 

elever som fyllt 20 år och tvingats lämna skolan. Det är också främst inom IV som problem 

med avbrutna studier visat sig, där 70% av eleverna hoppat av (Olofsson 2005). På IV-

programmet LIV visar resultatet av min kartläggning (figur 1) att endast 5% avbrutit 

studierna. Det är en anmärkningsvärd skillnad i resultat där mycket kan härledas till det 

motivationsarbete och förhållningssätt som framkom under intervjuerna inom programmet 

LIV. 

 

Resultatet av intervjuerna visar på en hög måluppfyllnad hos eleverna och med en 

framtidstro hos de som genomfört en utbildning på LIV. De har uppnått en hög grad av 

anställningsbarhet samtidigt som de tillskansat sig en bra plattform att bygga sitt sociala liv 

och yrkesliv vidare på. 

 

För-och nackdelar med lärlingsutbildning enligt företagen 

Båda informanterna är överens om att de föredrar lärlingar framför elever från program som 

gör sin APU ute på företagen utifrån de erfarenheter de har av att handleda elever. 

Informanterna motiverar sina val med att lärlingarna är ute på företaget mer frekvent och 

under en längre tid av utbildningen. Det innebär att de lär sig företagets rutiner, lär känna 

personalen och jobbar in sig i företaget. Hans säger med kraft i rösten att ”det är lärlingarna 

som ger mest respons då de är mera motiverade till att lära sig”. Enligt Höjlund, Göhl och 

Hultqvist (2005) är en orsak till det nya intresset för lärlingsutbildning att den anses ha en 

utvecklingspotential för nyckelkvalifikationer som det moderna samhället kräver och som 

inte kan utvecklas enbart genom formellt lärande. Att pedagogiska teorier om situerat 

lärande vunnit mark och gör anspråk på att utgöra modell för lärande generellt, där en del av 

lärandet är allmängiltigt och gångbart i flera olika sammanhang men en del är unikt och 

bundet enbart till en speciell situation. 

 

Enligt Nationella lärlingskommittén (SOU 2009:85) tycks tendensen i lärlingsförsöket vara 

att stora företag med många anställda är mer avvaktande medan småföretag ser mer positivt 

på att ta emot lärlingar. Några erfarenheter som Lärlingskommittén gjort är att det finns en 

uppdaterad och relevant kunskap inom yrket på arbetsplatserna som kommer eleverna till 

gagn, eleverna mognar snabbare på arbetsplatsen och blir självständiga som är positivt för 

deras inlärning och utveckling under studietiden, tiden för yrkesträning blir mer omfattande 

genom att eleven följer arbetsplatsens arbetstider som i sin tur ger bättre kompetens i yrket 

samt att företagen bedömer att lärlingselever har större möjlighet att få jobb efter avslutad 

utbildning. Ingen av informanterna ansåg att elever med svag skolbakgrund har svårare att 

anpassa sig till arbetslivet. Herman ansåg att det är skillnad på individnivå hos eleverna, då 

de har så olika förutsättningar. Att elever med svårigheter att läsa och skriva tar längre tid att 

arbeta in sig i företaget när det gäller såna uppgifter, men att i det praktiska arbetet fungerade 

de mycket bra. Hans är inne på att elever som kommer från år av misslyckanden i skolan har 

lättare att finna motivation när de får jobba praktiskt och får en bekräftelse på att de faktiskt 

duger. 
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Nationella lärlingskommittén säger i sin rapport (SOU 2009:85) att ungdomar lär sig på 

olika sätt och för en del utgör ett lärande huvudsakligen förlagt till arbetslivet ett bättre 

alternativ. Kommittén anser att med ett sådant upplägg kan det fungera bättre ur ur det 

sociala sammanhang som en arbetsplats utgör och underlätta den kunskapsprocess som 

utvecklas mellan handledare och lärling genom ett praktiskt deltagande i en realistisk 

produktionsprocess. Att en gymnasial lärlingsutbildning således erbjuder ett bra alternativ 

för dessa ungdomar. 

 

Att visa upp kompetens, vara socialt fungerande, ta för sig och känna till arbetsplatsen är 

några faktorer som är av betydelse som en elev bör ha för att vara anställningsbar är 

informanterna överens om. Båda informanterna har haft lärlingar som nått en anställning 

direkt efter lärlingsutbildningen. Hans anställde sin lärling som verkstadsarbetare på 

verkstaden. Herman lämnade ut referenser på sin lärling som ledde till anställning på ett 

annat företag. Det stämmer överens med det Höjlund, Göhl och Hultqvist (2005) säger om 

att lärlingssystemet också har blivit ett sätt att socialisera unga män. Det innebär en smidig 

övergång från skola till arbetsliv. Eleverna fostras genom arbete ute på ett företag istället för 

av skolans fostrande åtgårder. Att sedan bli anställd i det företag man varit lärling hos är ett 

naturligt och vanligt resultat av utbildningen. 

 

Vad är avgörande för att ungdomarna är i skolan, lär sig och når uppsatta mål? 

Enligt de pedagoger som intervjuats på skolan jobbar LIV med elever som har haft hög 

frånvaro i skolan och elever med svårigheter som gör att de inte klarat kraven i skolan. De 

har enligt Leo inte kunnat ”stå ut” med de krav grundskolan ställt. Lars tillägger att det är 

elever som inte klarar av att läsa upp betygen på vanliga IV. Alla informanter är överens om 

att dessa elever har med sig många negativa upplevelser från grundskolan, ofta i samband 

med misslyckanden som lett till skolk. Leo säger att eleverna jobbat upp ett skolhat till följd 

av alla misslyckanden. Utbildningen på LIV är inte sökbar utan en kartläggning görs i åk9 av 

specialpedagoger och rektorer från IV på alla elever som saknar fullständiga betyg för att 

söka in på program. Kartläggningens syfte är att hitta rätt utbildningsform för dessa elever.  

 

All utbildning på gymnasial nivå ska uppfylla en rad olika mål (ESS 2006:4). Först ska 

eleverna förberedas för de krav som ställs i ett socialt och tekniskt allt mer komplext och 

svåröverskådligt samhälle. Det andra målet är att gymnasieskolan ska förbereda eleven för 

inträdet till arbetslivet. Det tredje målet är att utbildningen ska tillgodose elevens behov av 

självförverkligande och personlighetsutvecklande. Oberoende av om eleven väljer 

yrkesförberedande eller studieförberedande program ska samtliga dessa dimensioner finnas 

med och prägla utbildningen. Enligt Lpf 94 ska utbildningen anpassas till varje enskild elevs 

behov och förutsättningar. Hänsyn ska tas till varje elevs olika kunskapsnivå. Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Enligt Skollagen är syftet med skolan och utbildningen att alla 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  

 

Utbildningen ska främja alla elevers lärande och utveckling samt en livslång lust att lära. 

Eleven ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt 

utbildningsmålen. I Lpf 94 betonas att skolan ska genom studier ge eleverna en grund för ett 

livslångt lärande. 
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Alla pedagoger som intervjuats är överens om att alla de negativa skolerfarenheter eleverna 

har med sig måste vändas till något positivt och då framförallt genom motivationsarbete. 

Lars anser att motivationen hos eleverna kommer inifrån, att de får en tilltro till sig själva 

genom det gemensamma arbetet på LIV. Leif säger att eleverna får helheten med lärling 

förklarad för sig, att allt faktiskt hänger ihop med både teori och praktik för att få en 

utbildning. Pedagogerna på utbildningen bygger upp ett förtroende gentemot eleven och 

synliggör eleven. Lars tillägger att det handlar om förhållningssätt inte kunskapen i första 

hand. Och att det är helheten som gör utbildningen, där eleverna påverkar varandra positivt 

till ett lärande. Helldin (2002) framhåller att elever som hamnat utanför skolsystemet är 

beroende av personer som argumenterar för och bevakar den sammanhållna utbildningen, 

och i argumentationen framhåller den universiella goda viljan i en utbildning för alla. I Lpf 

94 framgår det att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 

samband. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 

kunskaper. 

 

Alla informanter är inne på att motivationsarbete är viktigt för inlärningen. Att allt bygger på 

motivation, då eleverna måste finna mening i allt som ska göras. Och är du motiverad så 

fixar du det som ska göras svarar Lars och Leif. Lars tillägger ”vi får eleverna att drömma 

genom positivt tänkande”. Det kan vara svårt att upprätthålla motivationen över en längre tid 

då eleverna är ojämna och det beror på dagsformen just den dagen säger Lage. Att 

motivationsarbete har en positiv inverkan på eleverna är något Leo använder sig av i mötet 

med eleven och hänvisar tillbaka till för att nå målen.  

 

Framträdande faktorer för lärande 
I studien av Hugo (2007) framträder två faktorer tydligt som Hugo menar är avgörande för 

att dessa elever upplevt studietiden som meningsfull. Den första är lärares elevsyn och den 

relation som uppstår i mötet med lärare och elev. Den andra är huruvida upplever innehållet i 

undervisningen som meningsfullt. För att det skulle finnas en förutsättning för lärande i 

kärnämnen krävdes det först att eleverna blev mer positivt inställda till skolarbete. Skolans 

innehåll blev meningsfullt när eleverna upplevde att lärandesituationerna var på riktigt och 

anpassade för dem. 

 

Att pedagogens inställning och beteende påverkar eleven i allra högsta grad är alla 

informanter överens om. Leif säger att de utgår från elevernas olika behov och bakgrund, 

och att de får närma sig varje individ utifrån det sätt som passar just den eleven. Leo säger 

att pedagogens inverkan på eleven är stor och att vi har dom elever vi har och får arbeta 

utifrån detta. Vi måste tro på eleven och jobba med självförtroende, visa förståelse, lyssna, 

se, och ”känna in” men ändå ställa krav. Lars säger att du som pedagog måste känna för 

eleverna och visa att de duger. Att vara dig själv på ett naturligt sätt utan distans till eleverna. 

Eleverna ofta har ett stort behov av vuxenkontakt och de rättar sig efter de vuxna/lärare som 

finns i deras närhet. 

 

Mellanmänskliga relationer mellan elever och lärare är helt avgörande 
Hugo (2007) har skrivit en avhandling om elever och lärares erfarenheter inom IV. Det mest 

framträdande i studien är vikten av mellanmänskliga möten mellan elever och lärare. 

Eleverna i studien bär precis som eleverna i min studie på mycket negativa erfarenheter av 

skolan och lärare. Det är då meningslöst att möta dessa elever med åtgärdsprogram, 

kursplaner, prov och läxor innan inställningen till skolan och dess arbete blivit mer positiv. 

Det handlar istället om att se den andres behov, att utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter 

och se eleverna som resurser och kompetenta medmänniskor som vill och kan lära sig. 
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Gemensamt för lärarna i studien som Hugo gjort och den studie jag gjort är att lärarna främst 

fokuserar på mötet med eleverna som individer och medmänniskor. Att det inte i första hand 

är kursmålen som är i fokus utan att istället förstå vilka behov varje elev har för att skapa ett 

meningsfyllt möte att bygga vidare på. Resultaten av båda studierna visar på att 

mellanmänskliga relationer mellan elever och lärare är helt avgörande för att eleverna ska 

komma till skolan och lära sig, och att med rätt verktyg kan alla elever prestera utifrån om de 

upplever något som meningsfullt eller inte. Ett sätt att göra undervisningen verklig är att som 

lärare själv vara delaktig och visa med hela kroppen direkt i situationen hur arbetet ska 

utföras.  

 

Begränsning på tillgång av lärlingsplatser 
En svårighet som dock kan uppstå nu när allt fler utbildningar erbjuder lärlingsutbildning är 

begränsningen av handledare och lärlingsplatser. Det finns många aktörer inom 

utbildningsmarknaden som slåss om platserna, och då framförallt kommunal utbildning, 

arbetsförmedlingar, vuxenutbildningar och friskolor. Men erfarenheter från andra länder 

visar på att det går att lösa om lärlingssystemet får växa in sig i företagen i lämplig takt och 

utvecklas i samarbete med skolan. 

 

Lärlingsutbildning som utbildningsform motiverar eleverna 
Jag anser att min studie gett svar på i vilken grad eleverna uppnått målet med att bli 

anställningsbar inom lärlingsprogrammet LIV. Studien visar på lärlingselevernas positiva 

utveckling och mognad som människor, där de visat att de kan ta ansvar för sig själva och 

skolarbetet men även sköta en lärlingsplats till fullo. Det tyder på att lärlingsutbildning som 

utbildningsform motiverar eleverna till att lära sig, och att undervisningen ska vara 

verklighetsnära då det bidrar till att eleverna upplever det som meningsfullt och kan se en 

helhet. Eleverna tillgodogör sig kunskaper som de sedan kan använda i ett sammanhang som 

är relevant. Inga nackdelar med lärlingsutbildning har visats sig i studien som gjorts, det är 

glädjande att konstatera att detta med lärlingsutbildning tas emot positivt både hos skolan, 

eleverna och från företagen som deltagit i studien. 

 

 

Fortsatta studier 
 

Studien visade på att det går att hjälpa skoltrötta och omotiverade elever till ett lärande och 

en utbildning. En fråga jag ställer mig är hur skolan ska klara av att hjälpa alla dessa elever 

som inte erbjuds en utbildning motsvarande LIV utan fastnar inom skolans ramar på ett 

vanligt IV-program. Enligt rapporter från Skolverket är det allt fler ungdomar som går ut 

grundskolan med betyg som inte ger behörighet till utbildning inom gymnasieskolan. Skolan 

klarar inte av att fånga upp och hjälpa dessa elever i tid. Där fortsatta studier skulle vara om 

hur och inom vilka tidsaspekter skolan bättre kan hjälpa dessa elever som inte passar inom 

skolans normer och ramar. Hur ska gymnasieskolan kunna möta de mest utsatta 

elevgrupperna och ge dem en meningsfylld gymnasieutbildning och en framtidstro. 
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Bilagor 
 

       (Bilaga 1) 

Till dig som går/gått IV-LIV 

 
Hej! 

 

Jag är en lärarstudent som går min sista termin på lärarutbildningen i Umeå. I 

utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete och jag har valt att skriva om 

lärlingsutbildningen inom Individuella programmet. 

 

För att samla information till min studie vill jag intervjua personer som går/gått på 

Individuella programmet. 

 

 Du är en av dem som valts ut att delta i undersökningen vars syfte är att belysa 

Individuella programmet ur ett elevperspektiv dvs. vilka tankar, funderingar och 

erfarenheter har eleverna kring detta program. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för arbetets kvalitet att de 

som blivit tillfrågade vill och kan medverka. 

 

Jag är därför tacksam för att du ställer upp på denna intervju. 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut så att det kan ligga som underlag 

i examensarbetet. 

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ 

kommer att kunna identifieras i slutrapporten. Om intervjuerna spelas in kommer 

materialet att raderas efter mitt arbete har slutförts. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

Om det är något du vill fråga eller diskutera efter intervjun får du gärna ringa mig. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mats Andersson 

070-XXX XX XX 



 

 

 

 

Intervjuguide lärlingar 
 (Bilaga 2) 

 

Vilket år slutade du skolan ? Alt. Vilken klass går du i nu? 

Vilka förväntningar hade du på lärlingsutbildningen? 

-Stämde dessa? 

-Vad var bra resp. dåligt med utbildningen? 

På vilket sätt har arbetsplatsen påverkat din möjlighet till lärande? 

-Varför? 

Vilka möjligheter har utbildningen gett dig? 

-Påverkat dina möjligheter till jobb? 

Är det viktigt att gå en utbildning som ger en yrkesutbildning? 

-Finns det några alternativ för dig? 

Hur var det att göra en så stor del av utbildningen på en arbetsplats? 

-Fördelar? 

-Nackdelar? 

Inom vilken bransch gjorde du utbildningen? 

-Var det rätt val? 

Vad gör du idag? 

-Jobb genom lärlingstiden? 

-Studerat vidare? 

Vad hade du gjort idag tror du om inte lärlingsutbildningen funnits? 

Om du tänker dig fem år framåt, vad gör du då? 

-Vad har du mer för framtidsplaner? 

Är det något mer du vill berätta om? 

  



 

 

 

 

        (Bilaga 3) 

Intervjuguide till lärare på IV-LIV 
 
Av vilka anledningar kommer eleverna till LIV? 

Hur mycket vet eleverna om LIV innan de kommer hit? 

Hur tror du att de elever som går här har haft det tidigare i skolan? 

Anser du att skolan kunde gjort på något annat sätt för att hjälpa och fånga upp dessa elever som inte 

blev behöriga för gymnasiet? 

Hur tror du att eleverna reagerade när de fick veta att de skulle börja på LIV? 

Vilka förväntningar tror du att eleverna har på lärlingsutbildningen? 

Vad tror du att dessa elever gjort om lärlingsutbildningen inte funnits? 

-Framtid? 

Har lärlingsutbildningen påverkat elevernas möjlighet till anställning? 

-På vilket sätt? 

Hur kommer det sig att ni klarar av att höja flera av elevernas kunskapsnivå till godkänt i många 

ämnen när inte grundskolan klarat av det? 

På vilket sätt tror du att lärlingsutbildningen påverkar eleverna? 

På vilket sätt påverkar motivationsarbete elevernas möjlighet till framgång i sina studier? 

Hur kan du som pedagog genom din inställning och beteende till svagpresterande elever påverka deras 

resultat? 

Finns det något som du vill tillägga? 

 

  



 

 

 

 

       (Bilaga 4) 

Intervjuguide Bransch 
 

Vilken bransch är företaget verksam inom? 

Vilken yrkesroll har du på företaget? 

Hur länge har ni haft lärlingar? 

Hur fungerar kommunikationen mellan företaget och skolan? 

Hur upplever handledaren sin uppgift? 

Är det skillnad på elever som har APU-praktik och lärlingar? 

-På vilket sätt? 

För- och nackdelar med lärlingsutbildning? 

Har en elev med svag skolbakgrund svårare att anpassa sig till arbetet? 

Vad gör en elev anställningsbar? 

-Vilka egenskaper? 

Är det något mer du vill berätta om? 


