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Sammanfattning  

 

Lärlingsutbildningarna har länge varit en del av det tyska utbildningssystemet och är djupt integrerade 
i det tyska samhället. I Sverige har intresset för lärlingsutbildningar ökat under de senaste åren. 
Lärlingsutbildningarna ses som en möjlighet att överlätta övergången från skola till arbetsliv och 
därmed som en utväg ur ungdomsarbetslösheten. I den här uppsatsen undersöktes hur lärlingselever i 
Sverige och Tyskland ser på sin utbildningssituation. Bakgrund till studien var de diskussioner som 
har ägt rum i både Sverige och Tyskland angående integrationen av allmänutbildande och 
yrkesinriktande ämnen i utbildningen. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärlingseleverna 
själva ser på frågan om allmänutbildning och yrkesutbildning. Frågeställningarna fokuserade på varför 
lärlingseleverna valde just en lärlingsutbildning, hur de såg på praktiska och teoretiska kunskaper, 
vilken status de uppfattade att deras utbildning hade i samhället samt hur de såg på framtida 
jobbmöjligheter och vidare studier. Kvalitativa intervjuer användes som undersökningsmetod och i 
både Sverige och Tyskland genomfördes semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Resultaten visade 
att det både fanns likheter och skillnader mellan de svenska och tyska lärlingselevernas uppfattningar. 
Gemensamt för de svenska och tyska lärlingseleverna var att de hade valt en lärlingsutbildning 
eftersom de ville arbeta mer praktiskt samt att de var optimistiska när det gällde deras yrkesframtid. 
Skilda uppfattningar hade eleverna när det gällde skoltrötthet och värderingen av lärlingsutbildningen. 
Avslutningsvis diskuterades resultaten mot bakgrund av de diskussioner som har ägt rum i samband 
med skolutvecklingen i allmänhet och lärlingsutbildningarna i synnerhet. 

 

Nyckelord: jämförelse, lärlingsutbildning, praktik, skoltrött, status, utbildningsval 
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Inledning  

Vad ska utbildningen i gymnasieskolan leda till? Det är en fråga som har diskuterats av forskare och 
samhällsaktörer i både Sverige och Tyskland. Även om båda ländernas utbildningssystem har 
utvecklats på olika sätt har det funnits liknande diskussioner kring hur eleverna ska utbildas i skolan 
(Busemeyer, 2014; Nylund 2010). Det som gör frågan så omtvistad är att det egentligen handlar om 
vad som är syftet med skolan. Är syftet att ge eleverna en bred allmänutbildning så att de blir aktiva 
och kritiska samhällsmedborgare? Eller är målet med skolan att ge eleverna en specialiserad 
yrkesutbildning med kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden? Eller går det att förena båda 
målinriktningar i en och samma utbildning (Berglund, 2009; Nylund 2010)? 

Förespråkare för en mer allmänutbildande skola anser att alla elever har rätt till en allmän utbildning 
och att det är statens uppgift att bestämma vad som ska ingå i utbildningen och hur individerna i 
samhället ska utvecklas i skolan. De som förespråkar en mer yrkesinriktad skola anser att skolan måste 
anpassa sig till arbetsmarknaden och utbilda kompetenta arbetstagare. Här önskas ett tätare 
samarbete med arbetsgivarna. Frågan om allmänutbildning och yrkesutbildning påverkas till stor grad 
av det politiska styret och hur de regerande partierna ser på dessa frågor (Alexandersson, 2011; 
Busemeyer, 2014; Nylund, 2010; Wahlström, 2008). 

Det som försvårar diskussionen ytterligare är de djupt rotade föreställningar som finns när det gäller 
allmänbildning som förknippas med teori och yrkesutbildning som associeras med praktik. Teori anses 
ofta ha högre värde eftersom många förbinder det med högre utbildning, tänkande och mer inflytande. 
Praktik förknippas ofta med kroppsarbete och lägre utbildning (Berglund, 2009). 

En annan aspekt av frågan om allmänutbildning och yrkesutbildning är sambandet mellan föräldrars 
utbildningsnivå och elevers val av utbildning. Elever som har högutbildade föräldrar väljer oftare en 
högskoleutbilning och elever som har föräldrar som har gått en yrkesutbildning väljer oftare själva en 
yrkesutbildning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014b; Skolverket, 2012). Detta gör 
frågan om allmänutbildning och yrkesutbildning till en viktig politisk fråga eftersom det även handlar 
om sociala grupper och klasskillnader (Hedman, 2001; Nylund, 2010). 

Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige har lett till diskussioner kring hur yrkesutbildningarna ska 
struktureras. Svårigheterna för ungdomar att klara övergången mellan skola och arbetsliv gör att mer 
arbetslivsnära utbildningar efterfrågas. Här har lärlingsutbildningen kommit in som ett möjlighet för 
att underlätta övergången mellan studier och arbete. Under de senaste åren har det startats olika 
försök med lärlingsutbildningar i Sverige och det finns i dag ett flertal olika 
lärlingsutbildningsmodeller även om lärlingutbildningen än så länge bara utgör en liten del av 
yrkesutbildningen (SOU 2010:75; Olofsson & Wadensjö, 2012). I Tyskland har lärlingsutbildningen 
däremot en lång tradition och Tyskland har i dag en välutbyggd lärlingsutbildning. Mer än hälften av 
alla tyska elever väljer en lärlingsutbildning och lärlingsutbildningen anses ha en hög standard 
(Alexander & Pilz, 2004; Horn, 2014). 

Frågan om hur yrkesutbildningen ska struktureras diskuteras av olika aktörer som har olika 
uppfattningar när det gäller utbildningens syfte. Men än så länge har yrkesutbildningen enligt 
Berglund (2009) ingen stor ställning inom forskningen. Det krävs enligt Berglund därför mer 
undersökningar så att diskussionen om yrkesutbildningar kan basera mer på vetskap och mindre på 
olika uppfattningar om utbildningen. Det finns även väldigt lite forskning som tar upp vad eleverna 
själva tycker (Billett, 2014). Därför har jag valt att fokusera på elever i min uppsats och hur de ser på 
sin utbildning. En undersökning som fokuserar på ungdomarnas uppfattningar kan få fram vilka 
faktorer som spelar en viktig roll i det skede då ungdomarna bestämmer sig för en viss utbildning och 
öka förståelsen för hur elever ser på sin aktuella utbildningssituation.  

Lärlingselever har jag valt av den anledningen att lärlingsutbildningen har haft en lång tradition i 
Tyskland medan intresset för denna form av utbildning har ökat i Sverige först under de senaste åren. 
Efter försöksverksamheten med lärlingsutbildningar mellan 2008-2011 har lärlingsutbildningarna i 
Sverige etablerats som en regulär utbildningsform och det är en utbildningsform som är under 
uppbyggnad (SOU 2011:72). En jämförelse mellan lärlingselever i Sverige och Tyskland kan få fram 
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likheter och skillnader när det gäller uppfattningen om den egna utbildningssituationen. Resultaten av 
en sådan undersökning kan visa om ungdomars uppfattningar om den egna utbildningssituationen 
skiljer sig åt med tanke på lärlingsutbildningens olika ställning i de båda länderna. En jämförelse 
mellan båda länderna kan även ge perspektiv i diskussionen om allmänutbildning och yrkesutbildning 
samt i utformningen av lärlingsutbildningen i Sverige. 

 

Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i den pågående utbildningspolitiska debatten om skolans uppgift är syftet med 
denna uppsats att undersöka hur lärlingselever i Sverige och Tyskland ser på sin egen 
utbildningssituation inom yrkesutbildningen. Frågeställningar som jag vill söka svar på i min 
undersökning är därför: 

• Vilka faktorer spelade enligt lärlingseleverna en viktig roll i valet av utbildning? 

• Hur uppfattar lärlingseleverna kunskapskraven och kunskapsinriktningen under utbilningen? 

• Vilken status uppfattar lärlingseleverna att deras utbildning har i samhället? 

• Hur ser lärlingseleverna på deras framtida yrkesmöjligheter och vidare utbildning? 

 

Begreppet lärlingsutbildning  

 

Begreppet lärlingsutbildning i Sverige 

Begreppet lärlingsutbildning används i olika sammanhang och har inte alltid samma betydelse. Enligt 
Statens offentliga utredning (SOU 2011:72) används begreppet i Sverige för utbildningar med olika 
längd och med olika inslag av arbetsplatsbaserad utbildning. Detta skapar enligt utredningen ofta 
förvirring, då det inte alltid är helt klart vad som menas med en lärlingsutbildning. En 
lärlingsutbildning kan enligt utredningen klassificeras som en utbildningsform som fokuserar på 
arbetsplatsen. Detta skiljer lärlingsutbildningen från de yrkesprogram på gymnasiet som i huvudsak är 
skolbaserade. Ändå är det enligt utredningen skillnad mellan de lärlingsutbildningar där lärlingen är 
anställd i ett företag och där utbildningen drivs av arbetsgivaren och de utbildningar där skolan har 
huvudansvaret. Utredningen föreslår därför att kalla de lärlingsutbildningar som genomförs av en 
gymnasieskola för gymnasiala lärlingsutbildningar. 

Jag kommer i arbetet att använda begreppet lärlingsutbildning för de utbildningar som fokuserar på 
arbetsplatsen, det vill säga de utbildningar som till största delen äger rum på en arbetsplats. De 
yrkesutbildningar som i huvudsak är skolbaserade kommer inte att omfattas av denna benämning. Det 
går dock inte alltid att skilja mellan utbildningars längd och form, då detta inte alltid framgår av 
forskningslitteraturen. Där det är bekant vilken utbildningsform det handlar om samt där det är 
relevant kommer jag att precisera begreppet närmare. I mitt arbete kommer jag att intervjua elever 
som går en gymnasial lärlingsutbildning. 

 

Begreppet lärlingsutbildning i Tyskland 

I Tyskland används begreppet ”Berufsausbildung”, som betyder yrkesutbildning, för att beskriva de 
arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningarna. Eleverna kallas för ”Auszubildende” som är ett substantiv 
och betyder något i stil med ”de som utbildas”. Ofta förkortas det och eleverna kallas och kallar sig 
själva för ”Azubis”. Det finns även ett tyskt ord som motsvarar det svenska ordet lärlingsutbildning och 
det är ”Lehrlingsausbildung”. Det ordet användes i Tyskland förr i tiden, i dag används det endast 
ibland inom hantverksyrken.  
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När jag i mitt arbete talar om tyska lärlingsutbildningar, är det de utbildningar som i Tyskland kallas 
för ”Berufsausbildung” som jag har i åtanke. Det är de utbildningar som i Tyskland även omämns som 
det duala utbildningssystemet, där eleven är anställd hos en arbetsgivare och går i yrkesskola. De 
skolbaserade yrkesutbildningarna som även finns i Tyskland tar jag inte upp i det här arbetet. 

Att jag väljer att jämföra utbildningar i Tyskland där eleven är anställd vid ett företag, med 
utbildningar i Sverige där utbildningen organiseras av gymnasiet, är ett medvetet val. Mitt mål är att 
jämföra de lärlingsutbildningar som är mest etablerade i båda länderna. I Tyskland är det systemet där 
lärlingen är anställd av en arbetsgivare och i Sverige är det den gymnasiala lärlingsutbildningen där 
eleven söker en lärlingsutbildning via skolan.  

 

Utbildningssystemen i jämförelse 

I både Sverige och Tyskland är utbildningen strukturerad på så sätt att den består av en 
allmänutbildning och en yrkesutbildning. Allmänutbildningen är en teoribaserad studieform som leder 
till fortsatta studier och högskolebehörighet medan yrkesutbildningen är en yrkesinriktad studieform 
som leder till en yrkesexamen. Både yrkesutbildningen och allmänutbildningen är utformade på olika 
sätt i Sverige och Tyskland. I Tyskland har dessutom lärlingsutbildningarna en lång tradition. I början 
av 1900-talet var lärlingsutbildningar även i Sverige en vanlig utbildningsform. Yrkesutbildningen 
integrerades efterhand i skolutbildningen och de ursprungliga lärlingsutbildningarna  försvann. Först 
under senare år har intresset för lärlingsutbildningar i Sverige återigen ökat. I motsats till Tyskland 
har den gemensamma allmänutbildande utbildningen funnits länge i Sverige. Detta har lett till en sen 
differentiering i utbildningssystemet medan eleverna i Tyskland väljer olika skolor redan på 
mellanstadiet.  

 

Det svenska utbildningssystemet 

I Sverige räknas, förutom den nioåriga grundskolan, de högskoleförberedande programmen på 
gymnasiet till allmänutbildningen. De yrkesinriktade programmen på gymnasiet och 
lärlingsutbildningarna räknas till yrkesutbildningen. För tillfället finns det 18 nationella program, 12 
program är yrkesinriktade och 6 är högskoleförberedande. De yrkesinriktade programmen är 
skolförlagda men eleverna som går utbildningen tillbringar minst 15 veckor på en arbetsplats. 
Lärlingsutbildningarna skiljer sig från de yrkesinriktade programmen på så sätt att den största delen 
av utbildningstiden äger rum på en arbetsplats. De högskoleförberedande programmen leder till 
grundläggande högskolebehörighet. På de yrkesinriktade programmen och lärlingsutbildningarna 
finns möjlighet att läsa extra kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet (Skolverket, 
2013). 

 

Lärlingsutbildningen i Sverige 

Ända sedan 50-talet har Sveriges yrkesutbildningar enligt Statens offentliga utredning (SOU 2011:72) i 
huvudsak varit skolbaserade. Under de senaste åren har vikten av en mer arbetsförlagt utbildning 
dominerat diskussionerna kring yrkesutbildningen och intresset för lärlingsutbildningar har ökat 
(SOU 2011:72).  

År 2008 startades en försöksverksamhet med lärlingsutbildningar där eleverna tillbringade minst 
halva utbildningtiden på en arbtesplats. I en rapport beskriver Skolverket (2012) hur eleverna 
upplevde utbildningen samt vilka slutsatser som kan dras efter försöksverksamheten. Eleverna själva 
var positiva till utbildningen, men många hoppade av och bytte till en annan utbildning. För att 
förbättra informationen om utbildningen föreslår Skolverket att eleverna måste vägledas bättre innan 
de påbörjar sin utbildning. Dessutom föreslår de att utbildningen ska anpassas mer till 
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arbetsmarknadens behov och att utbildningen ska vara mer skolförlagd i början och mer 
arbetsplatsförlagd i slutet av utbildningen. 

Efter de tre åren med försöksverksamhet infördes lärlingsutbildningen 2011 som en reguljär 
utbildning i det svenska yrkesutbildningsystemet. Lärlingsutbildningen har samma mål som den 
skolbaserade utbildningen och leder till samma yrkesexamen. Lärlingsutbildningarna genomförs både 
i skolan och på en arbetsplats och minst 50 veckor av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagda (SOU 
2011:72). 

I OECD:s (2008) rapport om den svenska yrkesutbildningen (här tas all form av yrkesutbildning upp) 
framgår vilka styrkor och utmaningar som finns i det svenska utbildningssystemet. Som styrka ses de 
kompetenser som ungdomar uppvisar i jämförande internationella test. En annan styrka är att få 
gymnasieelever hoppar av utbildningen i jämförelse med andra länder. Även om yrkesutbildningen 
inte har samma status som en akademisk utbildning skriver OECD att det är en utbildningsform med 
relativt hög status. En fördel är även kommunernas självständighet och möjlighet att anpassa 
utbildningen till lokala behov och förutsättningar. 

Utmaningar ser OECD i den höga arbetslösheten som är ett tecken på att yrkesutbildningen inte 
anpassas till de behov som finns på arbetsmarknaden. En annan utmaning är att yrkesutbildningen är 
för skolbaserad. Skolan och arbetslivet är för långt från varandra och eleverna får inte samma 
möjlighet att tillägna sig kunskaper om aktuella arbetsprocesser som är särskilt viktiga i dagens 
snabbföränderliga samhälle. Detta leder enligt OECD till att elevernas kompetenser inte täcker de 
behov som arbetsgivarna har. 

 

Det tyska utbildningssystemet 

I Tyskland styrs utbildningen av förbundsländerna. Det betyder att alla förbundsländer har olika 
skolsystem. Skolsystemen liknar ofta varandra men det finns en del skillnader, till exempel när det 
gäller grundskolans längd som kan vara antingen fyra eller sex år. För att förenkla min undersökning 
kommer jag att utgå ifrån förbundslandet Nordrhein-Westfalens skolsystem. Nordrhein-Westfalen är 
det största förbundslandet i Tyskland mätt i invånare. Allmänutbildningen omfattas här av en fyraårig 
grundskola som åtföljs antingen av en 5-6-årig ”Hauptschule”1 , en 6-årig realskoleutbildning eller en 
8-9-årig gymnasieutbildning. Det finns även ”Gesamtschulen”2 där eleverna inte måste bestämma sig 
för en skolform redan från början, utan i ett senare skede har möjlighet att välja mellan alla tre 
examina. ”Gesamtschulen” har blivit en mycket populär skolform på senare år eftersom många 
föräldrar inte vill att deras barns skolgång ska läggas fast så tidigt.  

I Tyskland leder endast gymnasieutbildningen på ett gymnasium eller en ”Gesamtschule” till allmän 
högskolebehörighet. De som har en allmän högskolebehörighet är behöriga till alla universitets- och 
högskoleutbildningar samt till yrkesutbildningarna. Det finns även en möjlighet att uppnå en 
fackhögskolebehörighet genom att efter realskolan fortsätta två år på gymnasiet eller att gå en 
lärlingsutbildning som leder till fackhögskolebehörighet inom samma inriktning. En 
fackhögskolbehörighet ger endast behörighet till vissa utbildningar på högskola.  

Mer än hälften av eleverna som går ut ”Hauptschule” eller realskolan fortsätter med en 
lärlingsutbildning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014a). Resterande elever 
fortsätter med en skolbaserad yrkesutbildning, ett introduktionsprogram eller en 
högskoleförberedande utbildning på gymnasiet för att uppnå fackhögskolebehörighet eller allmän 
behörighet.  

 

                                                             

1 Kan översättas till huvudskola eller påbyggnadsskola och är den kortaste utbildningen efter grundskolan. 

2 Kan översättas till enhetsskola. 
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Figur 1. Skolsystemet i Nordrhein-Westfalen i förenklad form (Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes Nordrhein-Westfalens, 2015). 

 

Lärlingsutbildningen i Tyskland  

Lärlingsutbildningarna i Tyskland existerar sedan medeltiden och har därmed en lång tradition 
(Lipsmeier, 2014). Även om det finns skolbaserade yrkesutbildningar och yrkesförberedande program 
dominerar lärlingsutbildningarna och ungefär hälften av alla ungdomar som går ut den 
allmänutbildande skolan väljer en lärlingsutbildning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
2014). I Tyskland kallas lärlingsutbildningen för ”das duale System” [det duala systemet]. Det betyder 
att ungdomar som väljer en lärlingsutbildning utbildas på två ställen, hos arbetsgivaren och i 
yrkesskolan.  

Eleven måste själv ansöka om en lärlingsplats hos arbetsgivaren på samma sätt som en arbetstagare 
ansöker om arbete hos en arbetsgivare. På så sätt har eleven två övergångar från skola till arbetsliv. 
Den första övergången är den från skola till utbildningsplats och den andra är övergången från 
utbildning till arbetsplats (Alexander & Pilz, 2004). 

Lärlingsutbildningen är en arbetsplatsförlagt utbildning där eleven är anställd vid ett företag och 
arbetar där 2-3 dagar i veckan. Eleven är på så sätt arbetstagare, får en utbildningspenning och har 
rätt till semester och sjukpenning. Utbildningslönen läggs fast i kollektivavtal mellan arbetsgivarna 
och fackföreningarna. Arbetsgivaren är ansvarig för att ge eleven de kompetenser som står i 
utbildningsplanen. Eleven går även i yrkesskola 2-3 dagar i veckan. I skolan tillägnar sig 
lärlingseleverna de teoretiska kunskaperna. Det finns också utbildningsmodeller där arbetstiden och 
skoltiden organiseras genom blockundervisning.  Det är arbetsgivarens skyldighet att anmäla eleven i 
en yrkesskola och eleven har skolplikt under hela utbildningen för att förhindra att arbetsgivaren låter 
eleven arbeta istället för att gå i skolan.  

Grundskola 4 år 

„Hauptschule“ 

5-6 år 

Realskola 

6 år 

Gymnasium 

8-9 år 

„Gesamtschule“ 

5-9 år 

Universitet/Högskola 
Yrkesutbildning 3 år 

Yrkesutbildning 3 år 
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Förutom de skolbetyg som eleven får i yrkesskolan testas elevens kunskaper i en ”Zwischenprüfung”3 
efter halva utbildningen. Hela utbildningen examinaseras genom skriftliga och muntliga prov efter tre 
år. Allt som allt finns det cirka 330 statligt erkända lärlingsutbildningar inom olika brancher 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014). 

I utbildningsdepartementets yrkesutbildningrapport från 2014 (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, 2014a) framhävs fördelen med att lärlingsutbildningarna har en nära anknytning till 
arbetsmarknaden. Arbetsgivare har på så sätt möjlighet att utbilda den personal de kommer att behöva 
i framtiden och ungdomarna får en utbildning med kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.  

Utbildningsdepartementet ser det duala systemet som ett utbildningssystem med hög kvalitet. Dock 
krävs det ständigt arbete för att bibehålla och höja kvaliteten. Den nuvarande regeringen vill göra 
lärlingsutbildningarna attraktivare och modernare samt öka jämlikheten mellan olika utbildningar och 
förbättra skolövergången mellan allmänutbildning och lärlingsutbildning. 

OECD (2010) ser flera styrkor i det tyska lärlingssystemet. Lärlingssystemet är väl förankrat i det tyska 
samhället och ses som en bra utbildningsform. En annan aspekt är uppdelningen mellan skola och 
utbildningsplats och att ungdomar genom den duala utbildningen kan tillägna sig kompetenser som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta anses vara förklaringen till den låga ungdomsarbetslösheten i 
Tyskland. En annan styrka är det engagemang som kommer från företagarnas och andra utbildares 
sida. Utbildningens reglering anses också vara väl utarbetad och förhindrar att arbetsgivares 
kortsiktiga önskemål angående utbildningsinnehållet förändrar utbildningens utformning. Tyskland 
investerar även mycket i yrkesutbildningarna och har grundat ett forsknings- och utbildningsinstitut 
(Bundesinstitut für Berufsbildung) som ägnar sig åt forskning och utveckling kring yrkesutbildningen. 

Utmaningarna i det tyska yrkesutbildningssystemet är enligt OECD bland annat att det saknas 
studievägledning. Detta är särskilt viktigt då eleverna väljer olika skolor och inriktingar i ett tidigt 
skede i Tyskland. En annan utmaning är de låga skolresultat som eleverna som går ”Hauptschule” 
uppvisar och svårigheten för dessa elever att klara övergången från skola till yrkesutbildning. Även om 
Tyskland till viss del har öppnat vägen för elever med en yrkesutbildning till högskolestudier väljer 
ytterst få elever denna väg och detta ses som en av utmaningarna enligt OECD. 

 

Elevernas utbildningsval 

I Sverige valde cirka 53% av alla ungdomar som fortsatte på gymnasiet hösten 2014 ett 
högskoleförberedande program. Ett yrkesprogram valdes av cirka 27 % av eleverna och 20 % valde ett 
introduktionsprogram (Skolverket, 2014). Under hösten 2014 började enligt ett pressmeddelande 
7300 elever en lärlingsutbildning. Det var 1000 elever mer än året innan. Antalet elever som valde ett 
yrkesprogram samma år var 100 000 (Skolverket, 2015).  

I Tyskland väljer mer än hälften av alla elever i varje årskull en lärlingsutbildning (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, 2014a). De övriga eleverna väljer mellan en skolbaserad yrkesutbildning, 
ett introduktionsprogram eller en högskoleförberedande gymnasieutbildning.  

Av de elever som påbörjade en lärlingsutbildning i Tyskland 2013 hade 29,5 % en 
„Hauptschulexamen“, 42,3 % en realskoleexamen och 25,3 % högskolebehörighet. Andelen elever med 
högskolebehörighet som väljer en lärlingsutbildning har ökat konstant under de senaste åren. Men det 
är stor skillnad mellan olika brancher. Inom hantverksyrken var andelen elever med 
högskolebehörighet 10 %, inom handel och industri 31,2 % och inom offentlig sektor 50,6 % 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015). Inom offentlig sektor kan eleverna välja 
mellan lärlingsutbildningar som till exempel förvaltningstjänsteman, socialförsäkringstjänsteman och 
skattetjänsteman. Inom handel och industri finns det utbildningar som till exempel industriköpman 
och informatikköpman (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015). 

                                                             

3 Kan översättas till mellanprov. 
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Tidigare forskning  

I följande kapitel tas tidigare forskning upp som berör temat allmänutbildning och yrkesutbildning 
och de utbildningspolitiska diskussioner som har förts i båda länderna. Forskning kring faktorer som 
påverkar elevers utbildningsval samt diskussioner kring lärlingsutbildningarna i båda länderna är 
även ett underlag för denna studie. Det finns endast ringa forskning inom yrkesutbildningsområdet 
och en studie om hur lärlingselever uppfattar sin utbildningssituation har inte hittats. 

 

Samhällets syn på teoretiska och praktiska kunskaper 

I många samhällen anses teoretiska kunskaper vara av högre värde än praktiska. Yrken med en 
praktiskt inriktad utbildning såsom lärlingsutbildningen har ofta låg status (Billett, 2014). Faktorer 
som spelar en roll när det gäller ett yrkes status är till exempel inflytande, lön, karriärmöjligheter, 
samhällsnytta och utbildningens längd (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Billett (2014) visar att 
det kan finnas fler förklaringar till varför olika yrken har olika status och att det är djupt rotade 
uppfattningar. Enligt Billett finns förklaringen till skillanden mellan hur ett samhälle ser på teoretiska 
och pratiska kunskaper att hämta i antikens Grekland. Platon delade in medborgarna i tre grupper, där 
den arbetande gruppen hade lägre status än de som styrde samhället. De som styrde samhället 
tillskrev Platon egenskaper såsom intelligens och rationellt tänkande medan han betraktade de 
arbetande som lägre individer som inte hade dessa förmågor. Den lägsta formen av utbildning fick de 
som arbetade med händerna till skillnad från de som arbetade med huvudet.  

Även Aristoteles betraktade enligt Billett arbetare som lägre individer. Aristoteles ska även ha skapat 
ordet hantverkare och detta ledde enligt författaren till att yrkesutbildningar än i dag förknippas med 
praktiska färdigheter och manuellt arbete snarare än visdom och vetenskap. Denna koppling mellan 
yrkesutbildningarnas låga status och antiken gör även Hedman (2001) som skriver att en fri man inte 
skulle behöva arbeta i antikens värld. Hedman pekar också på att denna uppdelning lever kvar än i 
våra dagar och leder till att teoretiska och praktiska kunskaper värderas på olika sätt. Enligt Berglund 
(2009) har antikens uppdelning av teoretisk och praktisk kunskap lett till att teoretisk kunskap 
förknippas med skola och abstrakt tänkande. Teori förknippas enligt författaren även med begåvade, 
teoretiska människor och är överordnad praktisk kunskap. Praktik kopplas däremot ihop med en 
arbetsplats och manuellt arbete och människorna som utför detta arbete uppfattas som praktiska men 
obegåvade.  

 

Utbildningens syfte 

Uppdelningen av människor i samhället är en fråga som är aktuell än i dag och utbildningens 
betydelse för olika medborgarroller diskuteras av många forskare. Alexandersson (2011) menar att det 
finns olika åsikter om vad utbildningen ska leda till. En del menar att skolans uppgift är att förse 
samhället och arbetsmarknaden med kompetenta arbetstagare för att främja ekonomisk tillväxt och 
välfärd. Andra menar att skolan främsta uppgift är att utbilda eleverna så att de blir kompetenta 
samhällsmedborgare samt att alla elever ska ha samma tillgång till utbildning. Enligt Berglund (2009) 
är detta frågor som har följt yrkesutbildningens utveckling i Sverige. En fråga är enligt författaren om 
utbildningens primära mål ska vara socialpolitiskt eller arbetsmarknadpolitiskt eller om det går att 
förena båda målsättningar i en och samma utbildning. Andra frågor som Berglund tar upp är huruvida 
utbildningen ska vara smal eller bred och om den ska genomföras i skolan eller på arbetsplatsen.  

Abrahamsson (2007) diskuterar allmänutbildning och yrkesutbildning och pekar på att det finns lika 
goda skäl för en bredare allmänutbildning som för en mer yrkesinriktad utbildning. Argument för en 
allmänutbildning är att samhället förändras snabbt och generella kunskaper är nödvändiga. Det är 
även viktigt att kunna kommunicera i ett internationellt sammanhang och därför är språkkunskaper 
nödvändiga. Allmänutbildning främjar även livslångt lärande samt ger alla i samhället en liknande 
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grundutbildning. Argument för en mer yrkesinriktad utbildning är enligt Abrahamsson att det behövs 
mer djupgående kompetens, att eleverna lär sig bättre i en reell arbetsmiljö och att tanken om att alla 
ska lära sig samma saker ibland leder till att elever inte slutför sin utbildning i brist på andra 
alternativ. 

Att gymnasieskolans uppdrag är väldigt komplext visar Lundahl (2008) som skriver att flera olika 
delar som till viss del strider mot varandra ska integreras i gymnasieutbildningen. Gymnasiet ska 
erbjuda elever olika vägar men samtidigt ge alla elever samma chans till utbildning. Lundahl tar även 
upp problematiken kring att gymnasiet ska ge elever en grundläggande utbildning för att främja 
fortsatta studier men samtidigt anpassa utbildningen till arbetsmarknaden.   

 

Det politiska styret och kampen om utbildningens syfte 

Att utbildningens olika målsättningar hänger ihop med det politiska styret visar bland andra 
Alexandersson (2011) som beskriver hur det långa socialdemokratiska styret i Sverige under 1900-talet 
ledde till att den obligatoriska och därmed allmänutbildande skoltiden förlängdes. Att skolpolitiken i 
Tyskland har genomgått liknande diskussioner visar Busemeyer (2014) som beskriver den stora debatt 
som ägde rum på 70-talet och som handlade om huruvida allmänutbildningen skulle utvidgas. 
Tysklands regeringar har efter andra världskriget främst dominerats av konservativa partier. Under 
70-talet var regeringen dock socialdemokratisk och tillsammans med fackföreningarna kämpade 
regeringen enligt Busemeyer för att integrera yrkesutbildningen i allmänutbildningen. Motståndet blev 
hårt, arbetsgivarna och de konservativa partierna ville inte förändra lärlingsutbildningen och 
regeringen lyckades inte driva igenom sina planer. Även i Sverige ägde enligt Nylund (2010) en 
liknande kamp rum på 70- talet mellan LO och SAF. SAF kämpade för mer konkurrens mellan skolor, 
större anpassning till arbetsmarknaden, större valfrihet för eleverna och mer baskompetenser. LO 
menade enligt Nylund att uppdelningen mellan allmänutbildning och yrkesutbildning skulle minska, 
att skolans uppgift var att utbilda samhällsindivider och att minska klyftor mellan sociala grupper.  

Flera forskare i Sverige är kritiska till alliansregeringens gymnasiereform. Nylund (2010) tar i sin 
artikel upp konsekvenserna av alliansregeringens proposition som lämnades in 2009 angående 
reformen av gymnasieskolan. Nylund menar att förslagen i propositionen leder till att eleverna på 
gymnasiet fostras in i olika medborgarroller beroende på om de väljer en högskoleförberedande 
utbildning eller en yrkesutbildning. De som väljer en högskoleförberedande utbildning kommer att få 
en mer omfattande utbildning i allmänutbildande ämnen som lättare gör dem till aktiva 
samhällsmedborgare. De som väljer en yrkesutbildning fostras in i rollen som passiv arbetskraft då 
den allmänutbildande delen av utbildningen minskas. Även Lundahl (2008) tar upp alliansregeringens 
gymnasiereform och menar att utbildningens politiska mål var att fostra elever i olika samhällsroller, 
då gymnasiets olika inriktningar skulle komma att skilja sig mer från varandra. De 
högskoleförberedande programmen skulle ha en stark teoretisk inriktning medan de 
yrkesförberedande programmen skulle fokusera mer på yrkes- och kärnämnen. Lundahl pekar även på 
att lärlingsutbildningen med sin fokusering på arbetslivet är en utbildningsform som följer de 
utbildningspolitiska mål som borgerliga partier har.  

 

Utbildningspolitiska diskussioner 

I Sverige har diskusionen om gymnasieskolan i mångt och mycket handlat om vilket syfte utbildningen 
ska ha och i vilken utsträckning skolan ska förmedla allmänutbildande eller yrkesinriktande 
kompetenser (Abrahamsson, 2006; Nylund, 2010). I Tyskland har liknande diskussioner ägt rum 
(Busemeyer, 2014) och även elevers tillgång till utbildning oberoende av social bakgrund diskuteras 
(Horn, 2006). En annan fråga som diskuteras i Tyskland är de teoretiska och praktiska 
utbildningarnas värde. Enligt Alexander och Pilz (2004) krävde det tyska yrkesutbildningsinstitutet 
BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) redan 1984 att yrkesutbildningarna och de 
högskoleförberedande utbildningarna skulle få samma ställning i samhället. Likvärdigheten mellan 
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yrkesutbildning och allmänutbildning är enligt Pütz enbart en politisk fråga och uppnås den inte har 
det med det politiska motståndet att göra (Pütz, i Alexander & Pilz, 2004).  

Frågan är enligt Alexander och Pilz (2004) särkilt viktigt med tanke på att allt fler elever i Tyskland 
väljer en högskoleutbildning. Alexander och Pilz skriver att en lärlingsutbildning i Tyskland anses vara 
en bra utbildning som ger goda chanser till arbete. Men även om det är så, väljer enligt författarna 
många ungdomar, som har de rätta förutsättningarna, att läsa vidare. Den direkta vägen med en 
gymnasieutbildning som ger högskolebehörighet räknas fortfarande som ”Königsweg” [kungaväg], det 
vill säga den väg som anses vara bäst. Författarna menar att en förändring måste ske när det gäller 
värderingen av yrkesutbildningar. Under en yrkesutbildning tillägnar sig eleverna kompetenser av hög 
kvalitet och får möjlighet att utveckla andra potential än i en allmänutbildning. Detta borde enligt 
författarna diskuteras i en utbildnings-, men även i en ekonomisk kontext. 

Tyskland kritiseras enligt Horn (2006) i olika undersökningar för det starka sammanhanget mellan 
elevers skolresultat och den sociala grupp de kommer ifrån. I Tyskland har diskussionen om sociala 
skillnader och likvärdiga chanser för alla elever enligt Horn ägt rum under de senaste årtiondena. Även 
om diskussionen har pågått under en längre tid menar många att det fortfarande inte har skett några 
större förändringar. Horn pekar även på att det inte endast handlar om föräldrarnas utbildningsnivå 
utan även hur eleven påverkas av familjelivet och förhållandet till föräldrarna. Därför borde enligt 
Horn forskning kring sociala orättvisor i utbildningsystemet även inbegripa familjen.  

 

Elevers utbildningsval och faktorer som påverkar dessa val 

Olika faktorer påverkar elevernas utbildningsval och det är ofta en kombination av olika faktorer som 
får eleverna att göra ett visst val. Faktorer som enligt Skolverkets rapport (2012) påverkar elever som 
väljer en lärlingsutbildninng är bland andra elevernas betyg, tidigare studier och elevernas 
socioekonomiska bakgrund.   

 

Elevernas val av lärlingsutbildning 

I Skolverkets (2012) rapport om försöksverksamheten med gymnasiala lärlingsutbildningar 
undersöktes varför eleverna hade valt just en lärlingsutbildning. Eleverna fick välja mellan olika 
svarsalternativ och huruvida de instämde i de olika alternativen.  
 

Figur 2.  Orsaken till att eleverna valde en lärlingsutbildning (efter Skolverket, 2012, s. 42) 
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Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

En aspekt som förstärker frågan om medborgarrollen ytterligare är det samband som finns mellan 
elevers sociala bakgrund och val av utbildning. Siffror från Skolverket (2012) visar att det finns ett 
direkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers val av gymnasieprogram. Sambandet 
mellan elevers utbildningsval och föräldrarnas utbildningsnivå får även konsekvensen att samhället 
reproducerar sig. Elever från en social grupp förblir i samma sociala grupp genom de utbildningsval de 
gör. På så sätt sker ingen förändring mellan olika sociala grupper och ojämlikheter mellan grupperna. 
Utbildningssystemet får därmed en avgörande roll i skapandet och upprätthållandet av sociala grupper 
(Hedman, 2001; Nylund, 2010). 

Andelen elever i Sverige vars föräldrar båda har en högskoleutbildning är fyra gånger så hög på 
högskoleförberedande gymnasieprogram än på yrkesprogram. Det finns även en skillnad mellan elever 
som läser ett yrkesförberedande program och lärlingselever. Av lärlingseleverna hade färre elever en 
förälder som var högskoleutbildad jämfört med alla elever på yrkesprogram. Dessa siffror omfattar 
dock både lärlingselever som direkt väljer en gymnasial lärlingsutbidning och elever som är äldre och 
påbörjar en lärlingsutbildning senare. De lärlingselever som direkt väljer en gymnasial 
lärlingsutbildning har föräldrar med en högre utbildningsnivå jämfört med de elever som blir lärlingar 
senare (Skolverket, 2012). 

Även i Tyskland finns ett liknande samband mellan eleverna och föräldrarnas utbildningsbakgrund. 
Andelen elever i Tyskland med minst en förälder med akademisk bakgrund var fyra gånger högre på en 
högskoleförberedande gymnasieutbildning än på en yrkesutbildning (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, 2014b).  

 

Elevernas syn på lärlingsutbildningen 

I Skolverkets (2012) utvärdering av lärlingsutbildningarna i Sverige fick eleverna ta ställning till hur 
nöjda de var med utbildningen.  

Ungefär 80 % av eleverna angav att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med utbildningen. 
Eleverna fick även frågan vilken utbildning de skulle välja om de fick välja på nytt. Ungefär 20 % 
svarade att de skulle välja en annan utbildningsform än lärlingsutbildning. På frågan hur de trodde att 
de var rustade inför arbetslivet svarade 86 % att de trodde att lärlingsutbildningen hade gett dem 
tillräckliga kunskaper. Ungefär 52 % av eleverna hade fått erbjudande om jobb på arbetsplatsen där de 
gjort sin utbildning. På frågan om vidare utbildning svarade 48 % att de skulle uppnå grundläggande 
behörighet genom sin utbildning. Ungefär 13 % planerade att genom vidare utbildning skaffa sig 
grundläggande behörighet. Cirka 40 % av eleverna planerade inte att läsa in grundläggande 
behörighet. 

Positiv kritik yttrades av eleverna i Skolverkets (2012) utvärdering när det gällde mixen mellan skola 
och arbetsplats, de kunskaper de kunde tillägna sig på arbetsplatsen och möjligheterna till att få jobb. 
Negativ kritik gällde bland annat svårigheterna i att läsa in grundläggande högskolebehörighet då 
kurserna ofta krockade med den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen. En annan kritikpunkt var att en 
del elever kände sig utnyttjade som arbetskraft och att de hade velat ha en utbildningslön. 

I en undersökning som genomfördes i Tyskland av Yrkesutbildningsinstitutet (Bundesinstitut für 
Berufsbildung, 2008) tillfrågades eleverna vilka kvalitetskriterier de tycker är allra viktigast i 
utbildningen. Eleverna fick sedan även ange hur de tyckte att deras reella utbildningssituation stämde 
överens med dessa kriterier. Eleverna fick ta ställning till varje påstående och och på en skala från 1-6 
ange ett värde. I följande diagram visas endast värdena mycket viktigt (1) och viktigt (2). 
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Figur 3.  Viktigaste kvalitetskriterier enligt eleverna (efter Bundesinstitut für Berufsbildung, 2008, s. 11) 

 

Mer än 80 % av lärlingarna gav hela utbildningen betyget mycket väl godkänt, väl godkänt eller 
godkänt. Det fanns dock skillnader mellan olika utbildningsyrken. Mest nöjda med utbildningen var 
banktjänstemän och minst nöjda med utbildningen var försäljare inom livsmedelsbranchen. Dubbelt 
så många elever som gick en lärlingutbildning inom bankväsendet jämfört med försäljare inom 
livsmedelsbranchen gav utbildningen betyget mycket bra eller bra. (Bundesinstitut für Berufsbildung, 
2008). 

 

Lärlingsutbildningens möjligheter 

I båda länderna ses lärlingsutbildningen som en möjlighet för ungdomar att lättare få arbete eftersom 
utbildningens utformning gör att den är starkare anpassad till arbetsmarknaden (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, 2014a; SOU 2011:72). I Sverige ses även lärlingsutbildningen som en 
möjlig utbildningsform för ungdomar som har svårt att tillägna sig en annan utbildning (Olofsson och 
Wadensjö, 2012). 

 

En utbildning anpassad till arbetsmarknaden 

I Statens offentliga utredning (SOU 2011:72) om lärlingsutbildningen tas fördelarna med 
lärlingsutbildningen upp. Enligt utredningen finns det flera faktorer som gör lärlingsutbildningen till 
en attraktiv utbildningsmodell. Att utbildningen äger rum på en arbetsplats är den fördel för eleverna 
då de har möjlighet att tillägna sig kunskaper om aktuella arbetsmetoder samt får inblick i ett företags 
organisation. En annan fördel enligt utredningen är att arbetsgivare kommer att skapa 
utbildningsplatser där det finns behov av arbetskraft. Detta gör att utbildningen motsvarar de behov 
av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden samt gör det lättare för eleverna att få jobb. Att 
lärlingarna bidrar till produktionen är en annan fördel. I takt med att lärlingseleven tillägnar sig 
kunskaper ökar dennes del i företagets produktion.  

Yrkesskollärrare kan förmedla kursinnehållet på 
ett begripligt sätt 

Yrkesskollärare har bra kännedom om 
kursinnehållet 

Lärlingen behandlas bra av kollegorna 

Lärlingen får ta semester när hen vill 

Handledaren kan förmedla 
utbildningsinnehållet på ett begripligt sätt 

Lärlingen får alltid hjälp på arbetsplatsen 

Handledaren har bra kännedom om 
utbildningsinnehållet 

Lärlingen får arbeta med övergripande uppgifter 
på arbetsplatsen 

 0 20 40 60 80 100

viktigaste kvalitetskriterier reell situation
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Fördelen med den tyska duala lärlingsutbildningen är enligt det tyska utbildningsministeriet 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014a) närheten till arbetsmarknaden. Denna närhet 
gör det möjligt för arbetsgivare att utbilda lärlingseleverna i en reell arbetsmiljö så att eleverna får de 
kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Fördelen för eleverna är att de genom det duala 
systemet har stor chans att få ett arbete hos arbetsgivaren efter utbildningen eftersom de har de 
kompetenser som arbetsgivaren behöver. En viktig punkt enligt utbildningsministeriet är att elevernas 
stora arbetschanser gör det möjligt för dem att leva ett självständigt liv där de är en del av samhället.  

Enligt Olofsson och Wadensjö (2012) kan lärlingsutbildningarna i Sverige vara en möjlighet att 
underlätta övergången från skola till yrkesliv eftersom chanserna till en anställning ökar för ungdomar 
som avslutat en lärlingsutbildning. Olofssons och Wadensjös åsikt är att utbildningspolitiska tankar 
hittills har format lärlingsutbildningen. Även om det enligt författarna är nödvändigt menar de att 
arbetsmarknadens inflytande också är en viktig faktor för att uppfylla förhoppningar om en ökad 
attraktivitet på arbetsmarknaden. Författarna menar att arbetsgivare i Sverige har mindre inflytande 
över lärlingsutbildningen än arbetsgivare i andra länder. Enligt författarna borde arbetsgivarnas 
inflytande över utbildningen öka om utbildningen ska kunna anpassas till arbetsmarknadens behov. 

Utredningen (SOU 2011:72) betonar även vikten av att reglera lärlingsutbildningarna för att klara av 
de utmaningar som införandet av en sådan utbildningsform för med sig. En risk med ett stort 
inflytande från arbetsgivarorganisationer på lärlingsutbildningar är enligt utredningen att 
utbildningen blir alltför snäv då arbetsgivaren har ett starkt intresse av att anpassa utbildningen till 
företaget. 

 

Ungdomsarbetslösheten 

Ett av skälen till att intresset ökat för lärlingsutbildningarna är enligt Olofsson och Wadensjö (2012) 
att ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige i jämförelse med andra länder. I de länder som har en 
utbyggd lärlingsutbildning är arbetslösheten bland ungdomar lägre. Enligt Statistiska centralbyrån 
(2013) uppgick arbetslösheten bland ungdomar 2011 i Sverige till cirka 22 % och i Tyskland till cirka 8 
%. Samtidigt finns det enligt Statistiska centralbyrån en förklaring till varför arbetslösheten i Sverige i 
statistiken är större än i Tyskland. Lärlingar i Tyskland får en utbildningslön och räknas som 
sysselsatta. Detta gör att fler ungdomar räknas som sysselsatta i Tyskland.  

Enligt Fischer (2014) ser politiker i Tyskland lärlingsutbildningen som ett medel mot 
ungdomsarbetslöshet. Kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap i skolan och på arbetsplatsen 
kännetecknar enligt Fischer den tyska utbildningsmodellen. Författaren skriver att det är samarbetet 
mellan skola och arbetstagare som gör att övergången mellan skola och arbetsliv underlättas för 
eleverna. Detta kan enligt författaren bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten. 

 

Olika utbildningsbehov 

I Sverige ses lärlingsutbildningar enligt Olofsson och Wadensjö (2012) även som en möjlighet för 
elever som har svårt att tillgodose sig en mer teoretisk utbildning. Författarna menar dock att det kan 
vara problematiskt att se lärlingsutbildningarna som alternativ för skoltrötta elever. Utbildningen 
riskerar då att sjunka i värde hos arbetsgivarna men även hos elever som skulle kunna tänka sig att 
välja en lärlingsutbildning av andra skäl.  

Enligt Skolverket (2012) hade de elever som valde en lärlingutbildning under försöksverksamheten 
lägre betyg än andra elever. En del elever anger även att de valde en lärlingsutbildning eftersom det 
var det betygen räckte till. 

I Tyskland är situationen annorlunda. Eftersom eleverna delas upp redan efter fjärde klass och går 
olika inriktningar, är det för många en självklarhet att välja en lärlingsutbildning efter skolan. Det är 
istället så att de elever som har väldigt bra betyg har möjlighet att fortsätta med en allmänutbildande 
gymnasieutbildning. 
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Metod  

Metodansats  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärlingseleverna ser på sin utbildning och yrkesframtid. För 
att få en djupare inblick i elevernas tankar valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning.  

Utmärkande för en kvalitativ undersökning är enligt Bryman (2011) att fokus ligger på hur deltagarna i 
en studie ser på en viss situation och mindre på hur många som anser det. En förenklad beskrivning 
av en kvalitativ studie är enligt Bryman därför att den fokuserar mer på ord än på siffror. Mina 
frågeställningar handlar om lärlingselevernas uppfattningar och det är därför orden som är relevanta.  

Bryman skriver vidare att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning när det gäller 
epistemologin, ontologin och synen på hur teorier används i vetenskapliga undersökningar. I 
kvalitativa forskningar är epistemologin ofta tolkningsinriktad och ontologin konstruktivistisk. Även 
dessa beskrivningar stämmer överens med mitt forskningsproblem eftersom det handlar om att förstå 
och tolka lärlingselevers uppfattningar om deras egen verklighet. Den verklighet som eleven befinner 
sig i är konstruerad, då skolan och samhället ur detta perspektiv är något som skapas av individerna.  

Att det inte alltid går att avgränsa kvalitativ forskning från kvantitativ visar dock både Bryman (2011) 
och Hjerm och Nilsson (2014). Enligt Hjerm et al. (2014) ligger skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning i hur forskaren går tillväga för att analysera de data som har samlats in. I min 
undersökning använde jag de analystekniker som är vanliga vid en kvalitativ analys (Bryman, 2011; 
Hjerm & Lindgren, 2014). 

 

Studiens design 

Min undersökning har en komparativ ansats, eftersom det är en jämförelse mellan lärlingselever i 
Sverige och Tyskland. En komparativ ansats utmärker sig enligt Bryman (2011) genom att de olika 
resultaten som uppnås genom en jämförelse ligger till grund för reflektioner. I min uppsats har jag 
analyserat och diskuterat de skillnader, men även likheter, som finns i lärlingselevers syn på sin 
utbildning i Sverige och Tyskland.  

Enligt Bryman är en jämförande studie ofta en utvidgad fallstudie då den jämför två olika fall. I min 
undersökning intervjuade jag elever i två olika skolor i Sverige och Tyskland, vilket skulle kunna ses 
som en fallstudie. Bryman menar dock att det ibland kan vara svårt att skilja på om en studie är en 
tvärsnittsundersökning eller en fallstudie och att undersökningen endast ska beskrivas som fallstudie 
om fokus ligger på själva fallet. I den här uppsatsen var det inte skolan som stod i fokus, utan elevernas 
uppfattningar och därför kan undersökningen beskrivas som en tvärsnittsundersökning. En 
tvärsnittsstudie kännetecknas även enligt Bryman av att forskaren önskar en viss variation och inte vill 
fokusera på ett enda fall. I den här studien undersökte jag hur lärlingselever med olika 
yrkesinriktningar ser på frågor kring utbildning och framtid. Tanken bakom att intervjua elever med 
olika inrikningar var att få variation i undersökningen. Dessa elever arbetar även på olika arbetsplatser 
och detta gör att variationen blir ännu större. Även i detta sammanhang har studien fler drag av en 
tvärsnittsstudie och inte av en fallstudie (Bryman, 2011). 

 

Datainsamling 

För att få fram elevernas syn på utbildning genomförde jag kvalitativa intervjuer.  Detta val gjorde jag 
för att kunna göra en mer djupgående undersökning eftersom jag träffade deltagarna personligen. Med 
kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod hade jag möjlighet att ge deltagarna större frihet vid 
undersökningen, vilket i sin tur ledde till att jag kunde komma närmare deras individuella perspektiv. 
Jag hade även möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att kunna gå in på intressanta spår under 
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intervjun. Dessa fördelar, som jag inte hade haft på samma sätt med en enkätundersökning, ansåg jag 
vara mer relevanta till syftet i min uppsats (Bryman, 2011; Nilsson (2014). 

Intervjuerna strukturerades till en viss del. I metodhandböcker kallas denna intervjuform för 
halvstrukturerade intervjuer eller semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011; Nilsson, 2014). 
Intervjuaren förbereder i en sådan intervju en intervjuguide med olika teman och frågor. Intervjuaren 
har dock friheten att avvika från intervjuguiden för att ställa uppföljningsfrågor eller genom att ändra 
ordningen. Fördelen med en intervjuguide är att den kan hjälpa en forskare som är ovan att intervjua. 
En intervjuguide bidrar även till att få en överblick över de frågor som är relevanta samt att inte 
glömma bort viktiga teman under intervjun (Bryman, 2011; Nilsson, 2014). Med hjälp av 
intervjuguiden kunde jag till viss del strukturera intervjun i förväg och anteckna viktiga teman som jag 
ville fråga om. En annan fördel med intervjuer som till viss del är strukturerade är enligt Nilsson 
(2014) att intervjuerna kommer att likna varandra i de fall forskaren genomför flera intervjuer. Det 
blir då enligt författaren lättare att jämföra och analysera datamaterialet. Det var viktigt i denna 
undersökning eftersom jag ville genomföra intervjuer på olika platser och få svar på uppsatsens 
frågeställningar. Anledningen till att jag valde en halvstrukturerad intervju, framför en strukturerad 
intervju där alla frågor är förbestämda, var att jag ville ge deltagarna större inflytande under intervjun 
och även låta deras tankar styra intervjun till en viss del (Nilsson, 2014).  

I denna undersökning valde jag att genomföra fokusgruppintervjuer. En fördel med 
fokusgruppintervjuer är enligt Bryman (2011) möjligheten att nå ut till fler invidiver. Även om detta 
enligt Bryman för det mesta inte är det huvudsakliga motivet till att använda denna intervjuform, 
ansåg jag att det kunde vara relevant i min undersökning. Anledningen var att tiden var begränsad 
under denna uppsats och jag ville nå ut till så många lärlingselever som möjligt. En annan anledning 
till att välja fokusgruppintervjuer är att deltagarna, enligt Bryman, påverkas av varandras uttalanden 
och därigenom får möjlighet att ta ställning till olika uppfattningar. Detta var något som jag såg som 
en fördel med mitt undersökningsfokus. Deltagarna fick möjlighet att lyssna på varandras åsikter och 
tankar och kunde därefter reflektera över sin situation, på ett sätt som inte hade varit möjligt på 
samma sätt i enskilda intervjuer.  

Fokusgruppintervjun beskrivs som relativt ostrukturerad av både Bryman (2001) och Nilsson (2014) 
då målet med intervjun är att få igång ett samtal där deltagarna till stor del får styra innehållet för att 
få fram deras tankar om ämnet. Jag valde dock att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att ha 
en ram som jag kunde följa och eftersom intervjun bara var strukturerad till en viss del fanns det 
utrymme för deltagarna att utveckla egna tankar och reflektera fritt.  

 

Urval 

En viktig aspekt vid urvalet av lärlingselever var att ta hänsyn till uppsatsens jämförande aspekt och 
hitta elever i samma situation, det vill säga lärlingselever i Sverige och Tyskland som går en liknande 
lärlingsutbildning. Då lärlingsutbildningen i Sverige ofta är utformad på olika sätt var det en stor 
utmaning att hitta lärlingselever i Sverige med liknande utbildningsform som i Tyskland. I Sverige ville 
jag intervjua lärlingselever som gick en treårig gymnasial lärlingsutbildning, då denna utbildningsform 
liknar den tyska treåriga lärlingsutbildningen. 

För att få en så stor variation som möjligt ville jag intervjua elever med olika yrkesinriktningar. En 
blandning mellan tjejer och killar var även en viktig utgångspunkt i urvalet (Nilsson, 2014). Detta 
ansåg jag vara viktigt, för att undvika ensidiga resultat, ifall det fanns liknande uppfattningar mellan 
elever som gick en speciell inriktning och mellan tjejer och killar. 

I Sverige var blandningen mellan olika yrkesinriktningar stor. Lärlingseleverna i Sverige utbildade sig 
inom följande områden: vård och omsorg, bygg, måleri, handel, lantbruk och hotell. Även i Tyskland 
intervjuade jag elever med olika lärlingsutbildningar men blandningen var inte lika stor, utan det 
rörde sig om tre olika lärlingsutbildningar inom hotell, restaurang och systemgastronomi. I Sverige 
intervjuades fem tjejer och fem killar och i Tyskland fyra tjejer och fem killar. 
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När jag letade efter intervjupersoner använde jag mig av bekvämlighetsurval. Jag ringde runt till olika 
skolor för att få tag på de intervjupersoner som jag ville intervjua och bad rektorer och lärare att fråga 
eleverna om de kunde tänka sig att delta. Till slut hittade jag en skola i Sverige och en i Tyskland där 
det fanns elever som var beredda att delta i en intervju. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att 
lärare och rektorer eventuellt vänder sig till de elever som de upplever som framåt och engagerade och 
att ett förhandsurval på så sätt uppstår. Fördelen är dock att jag så hade möjlighet att genomföra 
intervjuerna på ett sätt som annars inte hade varit lika lätt att organisera (Trost, 2005). 

När en fokusgruppintervju planeras måste ställning tas till gruppens storlek och antal grupper. Kvale 
och Brinkmann (2014) skriver att den vanliga storleken är mellan 6 till 10 deltagare i varje grupp och 
Bryman anger att olika forskare ger olika rekommendationer. Mindre grupper kan vara en bra 
möjlighet när fokus ligger på intervjudeltagarnas åsikter och tankar (Morgan, i Bryman, 2011). Mot 
bakgrund av att det var just lärlingselevernas personliga tankar som skulle undersökas valde jag att 
intervjua 3 elever i en grupp. Med tanke på uppsatsens omfattning och det som är realistiskt att 
genomföra, valde jag att genomföra tre fokusgruppintervjuer i varje land. I en grupp blev det 4 elever 
och det betydde att jag sammanlagt intervjuade 19 lärlingselever. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 

 

Analys  

Analysen påbörjades så fort jag hade börjat med intervjuerna. Detta gjorde att jag hade möjlighet att se 
vilka teman och uppföljningsfrågor som kunde  vara viktiga att tänka på under de resterande 
intervjuerna (Bryman, 2011).  

Kodningen var det första steget i analysen. Koder är enligt Lindgren (2014) de namn som 
återkommande teman i utskrifterna ges. Under kodningen gick jag tillväga på så sätt att jag letade  
efter teman som upprepades och viktiga utsagor som eleverna framhävde på ett eller annat sätt. 
Koderna gav jag namn som till exempel skoltrött, ingen skoltyp, ämnen och relevans och 
lärling=jobb. Till varje kod gjorde jag även memos där jag antecknade hur jag hade tänkt kring 
koderna och vilken information koderna innehöll (Lindgren, 2014). Koderna antecknade jag i 
marginalen bredvid de utvalda textdelarna. Under analysen arbetade jag ständigt med koderna, lade 
ihop koder och förändrade informationen om koderna. Efter kodningen börjar jag med 
tematiseringen, som enligt Lindgren handlar om att sortera in koderna under olika teman. För att få 
en bra överblick matade jag in alla koder i ett worddokument och grupperade därefter koder som jag 
ansåg höra samman. Det gjorde jag ända till jag sorterat in alla koder under olika övergripande tema. 
Genom att hela tiden gå tillbaka till texten och koderna och försöka se nya samband, kan analysarbetet 
enligt Lindgren utvecklas mot mättnad. Efter tematiseringen började jag med summeringen som går 
ut på att skriva ihop de resultat som uppstod under analysens gång (Lindgren, 2014). I analysdelen 
ställde jag resultaten mot den tidigare forskningen. 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) flyter forskarens bakgrund och kunskaper in i forskningsarbetet då 
forskarens förförståelse för temat ligger till grund under tolkningsarbetet. Därför vill jag tydliggöra 
min förförståelse gällande mitt undersökningsområde. Sedan närmare 18 år bor jag i Tyskland, men 
jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag har gått i grund- och gymnasieskola i Sverige och valde ett 
högskoleförberedande program på gymnasiet. I Tyskland har jag gått en lärlingsutbildning samt 
studerat på universitet. Jag har två barn som har gått i skola i Tyskland och jag har därför fått en djup 
inblick i det tyska skolsystemet och de olika skolformerna. Mina barn har valt olika inrikningar och jag 
har därför följt deras väg genom de olika skolformerna; grundskolan, realskolan, gymnasiet och 
yrkesskolan. Min dotter har precis avslutat sin lärlingsutbildning. Jag har även undervisat på olika 
universitet i Tyskland och har därmed även erfarenheter från denna utbildningsnivå. 
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Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) formulerar fyra huvudkrav när det gäller humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

Eleverna informerades om intervjun och uppsatsen i ett informationsbrev som jag skickade till 
skolorna innan jag kom dit för att genomföra intervjuerna. Jag hade även med mig informationsbrevet 
till intervjuerna och delade ut det till de elever som ännu inte hade fått det. Innan jag började med 
intervjuerna informerade jag även eleverna muntligt om intervjun och deras rättigheter under och 
efter intervjun. 

Jag försäkrade mig även om att eleverna hade samtyckt till intervjun. Eftersom de flesta elever var 
över 18 år kunde de själva bestämma om de ville delta. En elev var under 18 år och därför 
informerades även föräldrarna. 

I mitt arbete använde jag inte deltagarnas riktiga namn. Inte heller skolans namn eller orten angavs i 
uppsatsen. Ingen kan därför koppla ihop deltagarna med deras utsagor. 

Den information som deltagarna gav mig får bara nyttjas i min undersökning. Även detta informerade 
jag deltagarna om. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet gäller även i 
Tyskland (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 2015). 

 

Metoddiskussion 

Mitt mål var att intervjua elever med olika yrkesinriktningar. I urvalet var jag dock beroende av 
skolorna och de lärare som hjälpte till att organisera intervjuerna. I Tyskland hade jag gärna velat haft 
en större blandning eftersom det är möjligt att eleverna gav liknande svar då de gick en liknande 
utbildning.  

En punkt som överraskade mig var att alla elever som jag intervjuade i Tyskland hade allmän 
högskolebehörighet eller fackhögskolebehörighet. Detta var något som jag inte hade räknat med 
eftersom jag helt enkelt utgick ifrån att det även här skulle bli en blandning med elever med olika 
utbildningsbakgrund. Det skulle jag ha tänkt på tidigare eftersom det kan ha påverkat jämförbarheten 
i undersökningen. Då de tyska eleverna hade allmän högskolebehörighet eller fackhögskolebehörighet 
betydde det att de hade gått 12 eller 13 år i skolan, innan de påbörjade sin lärlingsutbildning. De var 
därmed både äldre och hade en annan utbildningsbakgrund än de svenska eleverna, vilket kan ha 
påverkat resultaten. Att eleverna var äldre kan ha gjort att de var mer medvetna när det gäller 
utbildningvalet och att de var mer självsäkra i sin argumentation om utbildningens status. Att de hade 
en annan utbildningsbakgrund kan ha lett till att de tyckte att yrkesskolan var väldigt enkel. 

En annan punkt när det gäller urvalet var att jag fick känslan av att de elever som deltog var utvalda av 
läraren, av en eller annan anledning. Jag var även med om att lärarna spontant frågade elever men av 
vilken anledning de frågade just dessa elever vet jag inte. Eftersom jag var beroende av att skolorna 
frågade eleverna hade jag ingen möjlighet att styra urvalet här.  

Ytterligare en fråga i samband med urvalet var de skolor där jag genomförde intervjuerna. I Sverige 
genomförde jag intervjuerna i en mindre skola i en mindre ort. I Tyskland genomförde jag intervjuerna 
i en stor skola i en storstad. Jag hade dock ingen möjlighet att välja mellan olika skolor eftersom det 
var en mycket stor utmaning att överhuvudtaget hitta en skola i Sverige där treåriga 
lärlingsutbildningar bedrevs och där jag kunde genomföra intervjuerna. Även denna faktor kan ha 
påverkat resultaten då situationen för elever i en storstad kan vara annorlunda än för elever i en liten 
stad. 

I uppsatsen valde jag att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att å ena sidan ha en ram att hålla 
mig till men även för att ge deltagarna utrymme till att själva reflektera.  Även om intervjun till stor del 
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styrdes av de frågor jag ställde upplevde jag att deltagarna själva hade utrymme att utveckla teman 
som berörde dem. Kanske hade jag kunnat minska antalet frågor för att ge deltagarna ännu större 
utrymme att reflektera. Då hade kanske även chansen att upptäcka nya spår varit ännu större. 

Fokusgruppintervjuer upplevde jag som en bra metod just eftersom deltagarna fick möjlighet att tänka 
över det de andra deltagarna sade och sedan utveckla egna tankegångar. Deltagarna var väldigt 
koncentrerade under intervjun och jag upplevde att de tyckte det var intressant att lyssna på de andra 
deltagarnas tankar.  

En nackdel med fokusgruppintervjuer kan vara att eleverna inte säger samma saker som de skulle ha 
sagt i en enskild intervju. I en gruppintervju kan risken även finnas för att gruppdynamiken påverkar 
elevernas utsagor. I en intervju hade jag känslan av att två elever dominerade intervjun och att de två 
andra som deltog var väldigt tysta. Det kan ha påverkat resultaten eftersom inte alla elever kom till tals 
i lika stor utsträckning. Det är även svårt som intervjuare att leda en gruppintervju där 
gruppdynamiken lätt tar överhand. 

Studiens komparativa ansats kan även diskuteras och frågan är om det går att jämföra svenska och 
tyska lärlingselevers utbildningssituation. Uppsatsen visar att det finns skillnader mellan skolsystemen 
och elevernas utgångspunkt är därför olika. Utmaningen i urvalsarbetet och svårigheten att hitta 
skolor och elever med liknande bakgrund är även en annan aspekt. Men om kravet för en jämförande 
studie skulle vara att skapa identiska förhållanden skulle det varit omöjligt att jämföra denna studie. 
Målet i denna undersökning var därför att hitta elever i en så jämförbar situation som möjligt samt att 
tydlig beskriva urvalsprocessen och diskutera hur de olika förutsättningarna kan ha påverkat 
resultaten. För även om utbildningssystemen är olika och lärlingseleverna hade olika bakgrund visar 
resultaten att eleverna i båda länderna har liknande tankar kring sin utbildning. 

Min förförståelse för temat låg till grund för denna undersökning. Genom mina erfarenheter inom 
utbildningssystemet i båda länderna och min egen och mina barns utbildningar anser jag att jag har en 
objektiv inställning till olika utbildningsformer. Jag är samtidigt starkt präglad av den svenska tanken 
att en bred utbildning är eftersträvansvärd och att alla ska ha samma chans att utbilda sig. Mina 
erfarenheter med den tyska lärlingsutbildningen har dock lett till att jag har funderat mycket på 
praktiska och teoretiska kunskaper och hur de värderas i samhället. Detta har säkerligen lett till 
infallsvinkeln och utformningen i denna uppsats. 

 

Resultat  

I följande avsnitt presenteras intervjuresultaten utifrån uppsatsens frågeställningar. Utifrån de utsagor 
och argument som eleverna framhävde under intervjuerna har underrubrikerna skapats. 

 

Lärlingselevernas val av utbildning 

Praktik och skoltrötthet 

Även om det finns flera anledningar till att eleverna väljer en lärlingsutbildning så finns det en 
utmärkande faktor som spelar en viktig roll för de flesta lärlingselever både i Sverige och Tyskland; 
praktiken. Både svenska och tyska elever anger är att de vill arbeta praktiskt och att de valde en 
lärlingsutbildning för att det var så mycket praktik. En svensk elev säger: ”Jag var ju bra sugen på att 
komma ut och jobba direkt, testa på lite och se hur det var istället för att sitta inne i skolan fem 
dagar i veckan och hålla på” [Intervjuperson 5]. En tysk elev säger att han valde en lärlingsutbildning: 
”...eftersom jag aldrig har varit en studieperson,  jag har egentligen alltid velat arbeta praktiskt” 
[Intervjuperson 16, min översättning].  Ordet praktisk används även av andra elever. En svensk elev 
säger ”jag är mer en praktisk kille” [Intervjuperson 6], en annan svensk elev beskriver att han tänkte 
”då väljer jag något mer praktiskt istället” [Intervjuperson 7], en tysk elev säger att ”jag är egentligen 
ganska praktiskt begåvad” [Intervjuperson 13, min översättning].  
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Gemensamt för elever i båda länderna är att de anger att de inte vill ha ett skrivbordsjobb senare och 
att det var en av orsakerna till att de valde en lärlingsutbildning. Flera elever förknippar yrken som 
kräver högskolestudier med skrivbordsarbete och kontorsjobb. En tysk elever säger att ”jag vill inte ha 
ett kontorsjobb (...) och sitta framför datorn hela dagarna” [Intervjuperson 11, min översättning], en 
annan tysk elev säger” jag är ingen person som bara kan sitta på ett kontor” [Intervjuperson 14, min 
översättning], en svensk elever säger ”jag gillar inte att sitta på kontoret med en bok hela dagen” 
[Intervjuperson 6].  

En viktig faktor för de svenska eleverna var skoltröttheten och här skiljer de sig från de tyska eleverna. 
Många svenska elever svarar att det var skoltröttheten som fick dem att välja en lärlingsutbildning. På 
frågan varför hon valde en lärlingsutbildning svarar en svensk elev: ”Typ, skoltrött, tror jag. Jag ville 
vara ute och se lite mer än att bara sitta i skolan och plugga” [Intervjuperson 1]. En annan svensk 
elev säger: ”Jag tror inte att jag skulle ha kunnat gått ett mer teoretiskt  [program]. Jag var lite 
skoltrött” [Intervjuperson 2]. En till svensk elev jämför de två skoldagarna som de har som lärlingar 
med ett högskoleförberedande program:”en dag till i skolan hade jag inte klarat” [Intervjuperson 4].  
Även om de tyska eleverna ger uttryck för att inte vilja fortsätta med en rent skolbaserad utbildning är 
det praktiken och det yrke de senare vill utöva som framträder. En tysk elever säger: ”det här envisa 
lärandet, det är inte min grej” [Intervjuperson 14, min översättning]. En annan tysk elev säger: ”Jag 
ville inte studera [på högskola] eftersom det inte är något för mig, det här att plugga självständigt. 
Jag är inte gjord för det. Jag är mer en arbetstyp” [Intervjuperson 17, min översättning].  

En svensk elev säger att det var ett kortsiktigt val att välja en lärlingsutbildning. Hade han tänkt 
långsiktigt hade han istället valt en bredare utbildning, men lärlingsutbildningen var det han kände att 
han orkade med just då. Han uttrycker det så: ”...skulle man ha ork, skulle väl alla läsa natur 
egentligen (...) för då har man den bredaste utbildningen” [Intervjuperson 7]. En del elever hade även 
börjat ett högskoleförberedande program, men orkade inte med det och säger att de ”hoppade av 
skolan” [Intervjuperson 6 och 7] och valde en lärlingsutbildning istället. Så här säger en svensk elev 
som först valde samhällsprogrammet men sedan slutade:  ”Så blev det ju sam bara för att det var en 
bred utbildning, tänkte jag, sedan så tröttnade jag eftersom det var så mycket plugg, det var så 
mycket att ta in och jag orkade inte med skolan helt enkelt” [Intervjuperson 6]. En del elever i Sverige 
uttrycker det som att det finns en idealisk utbildningsväg som de väljer att avvika från.  

Andra faktorer som gjorde att eleverna valde en lärlingsutbildning var närheten till skolan, 
blandningen mellan skola och praktik, omväxlande arbetsuppgifter, dyslexi, för att få en utbildning 
och för att tjäna pengar.  

 

Föräldrarnas inflytande 

I Sverige hade, förutom en förälder, ingen av föräldrarna gått en lärlingsutbildning. Många elever i 
Sverige anger att deras föräldrar har gått en yrkesgymnasieutbildning, en del elever uppgav att deras 
föräldrar har studerat. I Tyskland angav flera elever att deras föräldrar hade studerat, flera andra 
elever anger att deras föräldrar har gått en lärlingsutbildning.  

Föräldrarnas delaktighet i valet av utbildning varierar både i Sverige och Tyskland. En del elever 
uppger att de i stort sett bestämde sig helt själva, utan att föräldrarna var delaktiga. Många elever 
anger att de pratade med föräldrarna om olika utbildningar men att de i slutändan bestämde sig helt 
själva. Föräldrarna kom ibland med olika idéer och förslag som eleverna antingen tog till sig eller 
förkastade. Hos en del elever hade föräldrarna större inflytande på utbilningsvalet än hos andra. De 
flesta elever anger att de känner sig stöttade av sina föräldrar. I Tyskland anger en del elever att deras 
föräldrar stöttar dem finansiellt eftersom de inte längre bor hemma och har svårt att klara sig enbart 
på utbildningslönen. 

Många tyska lärlingselever anger att de under hela sin skolgång kände att deras föräldrar förväntar sig 
att de väljer en gymnasieutbildning som leder till allmän högskolebehörighet. Föräldrarna ansåg att 
det var den bästa vägen och att eleverna därefter kunde välja vad de ville. En tysk elev uttrycker 
föräldrarnas åsikt ur deras perspektiv: ”du tar i vilket fall som helst studenten med allmän 
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högskolebehörighet (...) och sedan kan du göra vad du vill” [Intervjuperson 12, min översättning]. En 
annan tysk elev uttrycker det på ett liknande sätt: ”de sade, ta först studenten med allmän 
högskolebehörighet, det är huvudsaken, resten spelar ingen roll för oss” [Intervjuperson 19, min 
översättning]. Bland de tyska eleverna fanns uppfattningen att de kände att föräldrarna helst ville att 
de skulle studera. En tysk elev, vars föräldrar båda har studerat, uppger att det inte var lätt för honom 
när han talade om för sina föräldrar att han ville gå en lärlingsutbildning.  

 

Lärlingselevernas syn på kunskap  

Skolämnenas relevans 

Både i Sverige och i Tyskland ifrågasätter lärlingseleverna en del skolämnen och den relevans de har 
för det yrket de lär sig samt för dem själva. I båda länderna anger eleverna att de önskar sig en större 
inriktning på de yrkesinriktade ämnena, de ämnen som i Sverige kallas för karaktärsämnen. Både i 
Sverige och Tyskland har eleverna yrkesinriktade ämnen och mer allmänutbildande ämnen.  När 
eleverna i Sverige pratar om ämnen och relevans tar de upp allmänutbildande ämnen som idrott, 
religion, naturkunskap, svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. I Tyskland pratar 
eleverna om idrott, religion, filosofi och sport som allmänutbildande ämnen.  

Både i Sverige och Tyskland vill lärlingseleverna hellre lära sig mer om yrket i skolan än att ha 
allmänutbildande ämnen. Uppfattningen finns att det är bortkastad tid att läsa allmänutbildande 
ämnen. En svensk elev säger ”jag känner att man kanske skulle kunnat använt den tiden till (...) mer 
teori för det man håller på med” [Intervjuperson 3]. En tysk elev säger att det finns så mycket inom de 
yrkesinriktade ämnena som de skulle behöva lära sig och att ”de onödiga ämnena (...) de förstör till 
viss del, eftersom vi skulle kunna lära oss ännu mer och ännu intensivare om vi hade mer tid till det” 
[Intervjuperson 11, min översättning].  

Uppfattningen om vad som kan vara bra att kunna är dock olika från elev till elev. En elev i Sverige 
uttrycker det så: ”jag kan ju läsa och skriva, det räcker för mig” [Intervjuperson 3]. Andra elever, 
både i Sverige och Tyskland, tycker att de kan ha nytta av en bredare utbildning oberoende av yrket. 
En svensk elev ser fördelar med både yrkesinriktade och allmänutbildande ämnen: ”så nu får jag lära 
mig mer om bygg, samtidigt som jag får grunderna som jag kan ha användning för senare i livet” 
[Intervjuperson 6]. En tysk elever menar att även om han inte skulle forstsätta inom det yrket senare 
så ”har man ändå lärt sig något för livet” [Intervjuperson 12, min översättning]. En annan tysk elev 
tycker att även om de allmänutbildande ämnena inte är yrkesinriktade” tycker jag inte att det är så 
dåligt (...) man är lite up to date och kan samtala om olika ämnen” [Intervjuperson 18, min 
översättning]. En del elever säger att en bredare utbidning är bra ifall de senare vill fortätta att läsa.  

I Tyskland hade många elever konkreta förslag på vad de ville lära sig i skolan. En del elever önskar en 
djupare yrkesinriktning eftersom de inte tycker att de blir tillräckligt utbildade på arbetsplatsen. Andra 
förslag gäller arbetsmoment som de inte kan lära sig på just den arbetsplatsen som de befinner sig på, 
men som de tycker är viktigt för utbildningen och framtida arbetsplatser. En del tyska elever önskar att 
de allmänutbildande ämnena ska ha en starkare yrkesinriktning. En elev tycker att undervisningen i 
engelska ska fokusera mer på deras yrke inom hotell- och restaurangbranschen. De andra eleverna i 
samma intervjugrupp instämde och gav uttryck för att de inte behärskade samtal inom deras yrke på 
engelska. En annan tysk elev menar att religionsundervisningen borde fokusera mer på kulturell 
kompetens eftersom han kan ha nytta av det i mötet med internationella gäster. Han förstod inte 
varför det var nödvändigt att religionsundervisningen handlade om tempelriddare och lokala kyrkor. 

I Sverige ifrågasätter flera elever naturkunskapen. En elev säger ”Varför jag ska ha naturkunskap, det 
kan jag inte svara på riktigt” [Intervjuperson 3].  En annan elev uttrycker frågan om relevans så:  

...varför ska jag kunna någonting om hur en atom är uppbyggd om jag ändå ska (...) bygga ett hus. Det är 

ju inte så att jag kommer att stå där med en ritning och skriva: ja, men det är två 

väteatomer...[Intervjuperson 6].  
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Lärlingseleverna i båda länderna är överlag nöjda med de yrkesinriktade ämnena och ger uttryck för 
att de känner att de har användning av det de lär sig här i sitt yrke. 

 

Kunskapskrav och tempo i skolan 

I båda länderna tycker de flesta eleverna att det är skönt att gå i skolan. Skolan upplevs som en 
möjlighet att slappna av och vila. I båda länderna tycker eleverna att det är ganska lätt i skolan och att 
de inte behöver anstränga sig speciellt mycket för att klara skolan. Detta framträder mer i Tyskland där 
många elever tycker att skolan är väldigt lätt. En del elever i Tyskland tycker till och med att skolan är 
alldeles för lätt och önskar en annan nivå. En del elever anger att de, utan att anstränga sig speciellt 
mycket och utan att de behöver plugga hemma, får mycket bra betyg.  

Många elever i Tyskland tycker att det är skönt med skolan eftersom de då har regelbundna tider och 
slutar tidigt jämfört med när de arbetar. När det gäller tempo och krav upplever de tyska eleverna att 
skillnaden mellan skola och arbetsplats är mycket stor. En elev uttrycker det så att tiden i skolan är 
som att vara på semester.  

 

Kunskapskrav och tempo på arbetsplatsen 

Medan många elever i Sverige trivs väldigt bra på arbetsplatsen samt anger att de kan byta arbetsplats 
om de inte skulle trivas uppfattar de tyska eleverna det på ett annat sätt. Flera tyska elever är 
missnöjda med det de lär sig på arbetsplatsen och de tycker inte att utbildaren på arbetsplatsen tar sig 
tid att förklara nya saker. Samtidigt upplever de en hög press på sig på arbetsplatsen. Många säger att 
de går en väldigt tuff utbildning. En del var medvetna om det tidigare, medan andra märkte det först 
efter att utbildningen hade börjat. En del elever hade till och med övervägt att hoppa av utbildningen 
eftersom de upplevde den som för hård. Många elever anger att de arbetar mer än de egentligen får. En 
elev säger att han ofta arbetar 16 timmar per dag och att han även arbetar till sent på natten och bara 
kan sova några timmar innan han ska vara på arbetet igen. Samtidigt känner han sig nöjd efter ett 
sådant pass eftersom han känner att han klarade av det. Denna uppfattning delar även andra som 
säger  att de känner att de kan arbeta och att de klarar en stenhård utbildning. En elev uttrycker det så 
att det finns en del elever som är bra på att arbeta och andra som inte är det. Flera elever i Tyskland 
identifierar sig väldigt starkt med sitt yrke och tycker att det är roligt att arbeta. Särskilt de som anger 
att de arbetar väldigt mycket anger samtidigt att de är nöjda med sitt yrkesval och känner att de har 
hittat rätt. En elev tycker att det kändes bra i början, men med tanke på det höga tempot och de 
utskällningar som hon får på arbetsplatsen, känner hon sig inte tillräckligt uppskattad. 

 

Synen på utbildningen i sin helhet 

Många elever är nöjda med utbildningen i sin helhet och många skulle även kunna tänka sig att välja 
samma utbildning igen. Många svenska lärlingselever tycker att utbildningen har ett bra upplägg och 
uppskattar mixen mellan skola och arbete. En del svenska elever tycker att det går upp och ner, ibland 
är de nöjda med sitt val, ibland är de det inte. Även i Tyskland tycker lärlingseleverna att det går upp 
och ner, men eleverna i Tyskland uttrycker på ett starkare sätt att de tycker att de har valt en bra 
utbildning. Även de tyska elever som inte skulle välja samma utbildningsinriktning  igen upplever att 
de går en bred utbildning och lär sig grundläggande kunskaper, till exempel inom ekonomi, som de 
kan ha nytta av senare. En del känner sig bra förberedda med utbildningen, medan andra upplever att 
de har lärt sig för lite.  

En intervjugrupp i Sverige tog upp frågan om en utbildningslön när jag frågade om de ville tillägga 
något till intervjun. De tycker att för det jobbet de utförde, särskilt under det tredje utbildningsåret, 
kunde de ha fått en utbildningslön. De känner att de utförde sysslor som en vanligt anställd får betalt 
för och att de på så sätt arbetade gratis. De anger att de som lärlingar får tusen kronor extra från CSN 
som tillägg till studiemedlet. 
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I Tyskland känner eleverna på ett liknande sätt. Även om de får en utbildningslön, anser de att den är 
för låg. En del elever säger att de fick 400 € (cirka 3 761 kronor)4 under det första året. Även om de 
också fick barnbidrag som är 184 € (cirka 1 718 kronor)5 hade de som hade eget boende svårt att klara 
alla kostnader och var ofta beroende av ett extra bidrag från föräldrarna. En annan synpunkt som 
många elever har, är att de anser att de tjänar för lite med tanke på det arbete som de utför hos 
arbetsgivaren. 

Både i Sverige och Tyskland säger eleverna att de har utvecklats och att de har blivit vuxnare under 
lärlingsutbildningen. En svensk elever säger ”...man växer ju upp och får ta eget ansvar rätt snabbt 
och det gör ju att man växer som person också” [Intervjuperson 1].  En tysk elever uttrycker det så: 
”om jag tänker på hur jag var för tre år sedan och hur jag är nu, det är en komplett skillnad” 
[Intervjuperson 12, min översättning] 

 

Uppfattningar om utbildningens status 

De flesta elever, både i Sverige och Tyskland, uppfattar att högskoleutbildningar har högre status i 
samhället än yrkesutbildningar. Flera elever i Sverige säger att högskoleutbildningar har högre status 
för att utbildningen är längre. En del elever i Sverige säger även att en lång utbildning leder till att 
personer uppfattas som smartare än andra. En elev i Sverige menar att läkaryrket är svårslaget när det 
gäller status, just därför att en läkare hjälper andra och en läkare alltid behövs. En del elever i båda 
länderna uppfattar också att det finns statusskillnader mellan olika högskoleutbildningar. En person 
som studerar ekonomi har enligt en del elever i Tyskland inte lika stor status som andra eftersom så 
många i Tyskland studerar ekonomi. I Sverige säger en elev att en advokat har högre status än en 
sjuksköterska fastän båda har en högskoleutbildning. Enligt några elever i båda länderna hänger status 
och pengar ihop. Några elever i Sverige säger att status även är en fråga om smuts. Ett yrke där man 
svettas och blir smutsig har ofta inte lika hög status som andra yrken. En svensk elev säger även att 
personer med högskoleutbildningar går före hos arbetsgivare. Han uttrycker det så här:  

För att du lägger till en till medalj på ditt CV (...) då säger de ja, men den här personen har gått 

högskola, den här personen har klarat det, så lite bättre än den personen som gav in sitt CV men 

hade bättre (...) personlighet och grejer för jobbet, men just för att den andra personen har tagit 

högskoleutbildning så kommer vi att ta den personen [Intervjuperson 6].   

 

En annan elev i Sverige anger att orsaken till att olika yrken har olika status är att ”man delar ju alltid 
upp samhället [och] stoppar folk i fack” [Intervjuperson 8].   

När det gäller den egna utbildningens status pekar flera svenska och tyska elever på att utbildningen i 
deras egna ögon har en hög status, även om andra kanske inte ser det så. Många elever anger att de har 
hittat rätt och är nöjda med utbildningen även om de vet att andra i samhället ser på det på annat sätt. 
En elev i Sverige säger att han tycker att det finns flera sätt att vara smart på och att de som går en 
lärlingsutbildning är smarta på ett annat sätt än de som går en högskoleutbildning. En del elever i 
Tyskland har uppfattningen att en lärlingsutbildning är bättre än en högskoleutbildning eftersom de 
lär sig mycket mer som de kan ha användning för.  

Många elever i Sverige anger att de ofta får positiva reaktioner när de talar om att de går en 
lärlingsutbildning. Många svenska elever säger att de ofta får förklara vad en lärlingsutbildning är och 
att de till och med får förklara flera gånger innan deras vänner eller bekanta verkligen förstår hur 
utbildningen är uppbyggd. En elev i Sverige anger att hon har fått negativa reaktioner när hon säger att 
hon går en lärlingsutbildning. Kommentarerna gäller enligt henne att lärlingsutbildningar anses vara 
lätta och att de som inte har lust att plugga väljer en lärlingsutbildning. 

                                                             

4 Valutakurs den 6 juni 2015 

5 Valutakurs den 6 juni 2015 
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Flera tyska elever säger att de har fått negativa reaktioner när de säger att de går en lärlingsutbildning. 
En elev säger att hennes kompisar ibland skämtsamt säger ”hur vet du det, du går ju bara en 
lärlingsutbildning” [Intervjuperson 18, min översättning].  En annan tysk elev menar att när hon tog 
studenten med allmän högskolebehörighet kunde hennes klasskompisar inte förstå hur hon kunde 
välja en lärlingsutbildning istället för att studera på högskola. En annan elev i Tyskland säger att han 
först skämdes och inte ville säga att han gick en lärlingutbildning när han träffade andra som 
studerade på högskola.  

Men flera elever i Tyskland anger även att de får positiva reaktioner eftersom deras utbildning anses 
vara en tuff utbildning. Andra visar respekt för att de klarar en sådan hård utbildning. En elev säger att 
hans utbildning räknas som en av de tre tuffaste utbildningarna i Tyskland och att andra visar 
uppskattning för att han klarar det. 

Många tyska elever har uppfattningen att bara för att de har gått en gymnasieutbildning som leder till 
allmän högskoleutbildning så utgår andra ifrån att de studerar. Att de väljer en lärlingsutbildning 
istället överraskar ofta andra. Många elever i Tyskland anser även att en lärlingsutbildning kan leda till 
framgång på samma sätt som en högskoleutbildning och att det inte är ett måste att studera för att 
komma någonvart. 

 

Lärlingselevernas uppfattningar om yrkesmöjligheter och vidare utbildning 

De flesta elever i både Sverige och Tyskland uppfattar att de har stora chanser att få jobb efter 
utbildningen. En del elever har redan hittat ett jobb, många på samma plats som de har arbetat på 
under utbildningen. En del elever i Sverige har redan extraarbetat under utbildningen eller blivit 
erbjudna extrajobb. Två lärlingselever i Sverige anger att det nästan har varit ett problem, eftersom de 
har fått så många erbjudanden från privatpersoner.  

Att en lärlingsutbildning leder till jobb är ett tema som ofta återkommer under intervjuerna med de 
svenska eleverna. En svensk elever säger ”vi får lättare chans till jobb (...) vi blir ju lättare 
anställningsbara än någon som sitter i en skolbänk hela dagarna” [Intervjuperson 1]. En elev menar 
att utomstående ser det så att en lärlingsutbildning leder till jobb ”De flesta tycker att det verkar bra 
att man får vara i skolan och samtidigt har praktik så man får in en fot i arbetslivet” [Intervjuperson 
2]. En annan elev talar om att han har fått jobb på sin praktikplats ”och är ju bara för att jag har haft 
praktik där (...) Så det har man ju att tacka utbildningen för liksom” [Intervjuperson 3]. En annan 
svensk elever säger ”Lärlingselever behövs ju eftersom de är färdigutbildade och det är oftast 
garantijobb direkt efter skolan” [Intervjuperson 6] 

I Tyskland har eleverna också uppfattningen att de går en bra utbildning som är ansedd av 
arbetsgivare och som gör det lätt för dem att få jobb. En tysk elev säger: ”jag tror att den här 
utbildningen har ett mycket, mycket, mycket bra anseende” [Intervjuperson 11, min översättning]. En 
annan tysk elev säger ”om man har gått en sådan utbildning inom gastronomi i Tyskland, står 
jättemånga dörrar öppna, eftersom alla vet, hen kan verkligen arbeta” [Intervjuperson 14, min 
översättning]. Ingen elev i Tyskland uttryckte oro över framtiden och jobbchanser.  

En del tyska elever menade även att de hade hört att deras tyska utbildning hade en hög status 
utomlands och många hade planer på att jobba utomlands. En tysk elever säger ”eftersom jag har hört 
att de tyska utbildningarna är mycket, mycket uppskattade överallt i världen och att andra gärna 
anställer oss, tror jag egentligen att jag har goda möjligheter att hitta ett jobb” [Intervjuperson 16, 
min översättning]. 

En del elever, främst i Sverige, var osäkra på vad de skulle göra efter utbildningen. Men många som 
var i mitten eller slutet av utbildningen hade redan planer på vad de skulle göra efter utbildningen. En 
del ville studera vidare på högskola inom yrkesområdet, andra ville vidareutbilda sig på annat sätt. Att 
valet att studera vidare inte nödvändigtvis har med jobbmöjligheter att göra visar en svensk elever som 
säger ”jag kunde få fast tjänst utan ansträngning, men jag vill plugga vidare, så jag ska bara 
sommarjobba, sedan pluggar jag” [Intervjuperson 3].  
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I Tyskland hade de flesta eleverna konkreta planer på vad de skulle göra efter utbildningen. Flera 
elever hade långsiktiga planer på att studera vidare på högskola inom deras utbildningsområde. En del 
elever, både i Sverige och i Tyskland, kunde inte tänka sig att studera vidare på högskola. En del av 
dessa elever ville dock fortbilda sig inom sitt yrke. 

 

Analys 

De svenska och tyska lärlingselevernas uppfattningar om den egna utbildningen uppvisar både likheter 
och skillnader. I följande analyskapitel kommer likheterna och skillnaderna mellan elevernas 
uppfattningar i de båda länderna att analyseras utifrån uppsatsens frågeställningar. 

 

Lärlingselevernas val av utbildning 

Gemensamt för lärlingseleverna i båda länderna är att de valde lärlingsutbildningen eftersom de ville 
arbeta praktiskt. Elevernas utbildningssituation skiljde sig dock från varandra. När de svenska 
eleverna valde sin utbildning kunde de välja antingen ett högskoleförberedande program, en 
skolbaserad yrkesutbildning eller en lärlingsutbildning. De tyska eleverna hade alla allmän 
högskolebehörighet eller fackhögskolebehörighet och kunde välja mellan en lärlingsutbildning eller att 
studera på högskola. Gemensamt för alla elever, både i Sverige och Tyskland, var dock att valet stod 
mellan en teoretisk eller praktisk utbildning. Det mest framträdande argumentet för att välja en 
lärlingsutbildning var att eleverna vill komma ut och jobba praktiskt. Även i Skolverkets (2012) 
rapport om lärlingsutbildningar är det en av de främsta orsakerna till att eleverna väljer en 
lärlingsutbildning.  

En skillnad mellan eleverna i Sverige och Tyskland är att de svenska eleverna anger att de valde en 
lärlingutbildning eftersom de var skoltrötta. Ordet skoltrött återkommer ofta i intervjuerna med de 
svenska eleverna. De tyska eleverna använder inte samma begrepp. Ordet skoltrött finns även i 
Tyskland men är inte lika utbrett. De tyska eleverna pekar istället på att de vill arbeta mer praktiskt 
samt att de inte vill ha ett skrivbordsjobb senare. De tyska eleverna anger även att de inte vill fortsätta 
med en rent skolbaserad utbildning men det är inte samma frustration som de svenska eleverna ger 
uttryck för när de använder ordet skoltrött. De svenska eleverna ger även uttryck för att de inte skulle 
ha klarat av en mer skolbaserad utbildning men det framträder inte på samma sätt hos de tyska 
eleverna. 

Olofsson och Wadensjö (2012) pekar på den problematik som uppstår när lärlingsutbildningar 
förknippas med skoltrötta elever. Enligt författarna är risken att lärlingsutbildningen då sjunker i 
värde både hos arbetsgivarna och eleverna själva. En svensk elev anger att det är just det hon har hört 
andra säga när hon talar om att hon går en lärlingsutbildning. I Tyskland finns det inget som tyder på 
att lärlingsutbildningar förknippas med skoltrötthet, varken i forskningslitteraturen eller i 
intervjuerna med eleverna.  

En del svenska elever uttrycker att de skulle ha valt en bredare utbildning om de hade orkat. Det finns 
en uppfattning om att en bred utbildning är det bästa alternativet. I Sveriges skolutveckling har de 
allmänutbildande ämnena och allas möjligheter till en bred utbildning spelat en stor roll 
(Alexandersson, 2011).  Abrahamsson (2007) talar även om att det finns en tanke i Sverige om att alla 
ska lära sig samma saker. Lärlingseleverna ger även uttryck för att det finns en idealisk utbildningsväg 
som de avviker ifrån när de bestämmer sig för en lärlingsutbildning. I Tyskland finns det enligt 
Alexander och Pilz (2004) en liknande tanke om att en allmän högskolebehörighet ger de bästa 
förutsättningarna. Skillnaden mellan lärlingseleverna i Sverige och Tyskland är att de svenska eleverna 
själva verkar ha inställningen att en bred utbildning egentligen är bäst. I Tyskland pekar eleverna 
istället på att det är deras föräldrar som har den inställningen och att det var de som tyckte att de 
skulle gå en gymnasieutbildning som leder till allmän högskolebehörighet.  
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Abrahamsson (2007) ser faran i att elever som inte har möjlighet att tillgodose sig en bredare 
utbildning inte slutför skolan. Detta är enligt författaren en viktig punkt när det gäller diskussionen 
om att alla elever ska få en bred utbildning. En del elever anger under intervjun att de har svårt att 
förstå varför de allmänutbildande ämnena är relevanta. Samtidigt ger många elever uttryck för att vara 
skoltrötta och att det var anledningen till att de valde en lärlingsutbildning. En del elever hade tidigare 
börjat andra utbildningar men bestämt sig för lärlingsutbildningen eftersom det var så mycket praktik.  

 

Lärlingselevernas syn på kunskap  

En framträdande gemensam uppfattning mellan lärlingselever i båda länderna är synen på de ämnen 
som de har i skolan. Både i Sverige och Tyskland önskar sig eleverna en starkare yrkesinriktning och 
flera elever skulle gärna vilja stryka de allmänutbildande ämnena och istället ha mer yrkesutbildande 
ämnen. Det är ett dilemma som Lundahl (2008) beskriver som den svenska gymnasieskolans stora 
utmaning. Att skapa en utbildning där inriktningen är tillräckligt djup för att kunna erbjuda elever 
olika val samtidigt som utbildningen lägger en bred grund med samma chans till utbildning för alla.  

En risk med att ge arbetsgivare mer inflytande över utbildningen är enligt Statens offentliga utredning 
(SOU 2011:72) att utbildningen blir alltför inriktad på de kompetenser som arbetsgivaren efterfrågar. 
Intervjuerna visar att eleverna vill ha en mer yrkesinriktad utbildning. Lärlingseleverna och 
arbetsgivare har därmed liknande intressen och det kan leda till att den socialpolitiska målsättningen 
med utbildningen trängs undan. Inte alla elever ser fördelar med en bred utbildning och det är därför 
en fråga som enligt Berglund (2009) även handlar om utbildningens bredd samt arbetsplatsens och 
skolans andel i utbildningen.  

Det finns även elever i båda länderna som tycker att de kunskaper som de tillägnar sig i de 
allmänutbildande ämnena kan vara bra att ha oavsett deras yrke. Abrahamsson (2007) pekar på detta 
och skriver att både allmänutbildning och yrkesutbildning är viktiga i lärlingsutbildningen. 
Lärlingsutbildningen gör det möjligt för eleverna att tillägna sig de praktiska kunskaperna direkt på 
arbetsplatsen och utbildningen får på så sätt djup. Fördelar med en allmänutbildande del är enligt 
författaren att eleverna får en bra grund som de har nytta av hela livet. Elever som både vill ha 
yrkesinriktning och allmänutbildning tar upp just dessa punkter under intervjun och säger att de har 
användning för en bred utbildning. Eleverna motiverar det med att det är en bra grund för vidare 
studier samt att de kan ha använding av en bred utbildning i sitt vardagliga liv. Elever som anser att 
det är lika viktigt med en bred utbildning som med en yrkesinrikning svarar även på Berglunds (2009) 
fråga om utbildningens mål och om den samtidigt kan vara socialpolitisk och arbetsmarknadpolitisk. 
Enligt eleverna är båda delar viktiga och de tycker att de utbildas i båda riktningar. 

Många elever, både i Sverige och Tyskland, tycker även att det är lätt i skolan, men de flesta tycker att 
det är bra eftersom de då kan ta det lugnt. I Tyskland tycker eleverna att skolan är en skön kontrast till 
deras arbete och de tycker därför att tempot är bra, även om de tycker att det är för lätt. Särskilt de 
elever som beskriver sin utbildning som tuff och hård tycker att det är skönt att skolan inte är så svår. 
En skillnad mellan eleverna i båda länderna gäller hur eleverna uppfattar tempot på arbetsplasen. 
Många tyska elever tycker att tempot är högt och är medvetna om att deras utbildning är tuff. 
Arbetsgivarna håller sig inte alltid till de bestämmelser som finns när det gäller arbetstider. Det finns 
lagar och bestämmelser som reglerar hur lång arbetsdagen högst får vara samt hur många timmar som 
eleverna får jobba per vecka (Industri- und Handelskammer zu Berlin, 2015). Det finns även olika 
bestämmelser för vuxna och för minderåriga elever. Under intervjuerna sade många elever att de 
arbetade mer, en elev arbetade ofta upp till 16 timmar per dag. Detta var inget som de svenska 
eleverna angav att de hade upplevt och det hänger säkerligen ihop med utbildningens struktur. En 
svensk elev som inte trivs på arbetsplasen kan med hjälp av skolan byta arbetsplats. Detta är inte 
möjligt på samma sätt i Tyskland eftersom eleven är anställd hos arbetsgivaren. Eleven kan dock 
vända sig till den kammare som organiserar utbildningen och få hjälp att byta arbetsplats. Skillnaden 
är att det i Tyskland är eleven som måste organisera ett byte och säga upp sig från arbetsplatsen.  
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Ett fenomen i Tyskland som som framkom under intervjuerna var att många elever kände sig stolta 
över att klara de tuffa arbetsvillkoren. Arbetsvillkoren accepteras av eleverna och de identifierar sig 
med med yrket och arbetsplatsen. En förklaring till detta kan vara att fackföreningar inte har samma 
ställning i Tyskland som i Sverige. I Tyskland är endast cirka 17 % av alla arbetstagare medlemmar i en 
fackförening medan siffran för Sverige är 70 % (European Trade Union Institute, 2015). 
Fackföreningarnas olika inflytande i både länderna kan ha lett till de olika uppfattningarna om 
acceptabla arbetsvillkor. En annan förklaring kan vara den tyska arbetsmentaliteten. Det finns ett 
ordspråk om lärlingsutbildningen som lyder ”Lärlingsår är inga herrskapsår” [min översättning]. 
Med det menas att lärlingstiden inte är en dans på rosor och att det är något som en lärling måste stå 
ut med. Även om det är ett gammalt ordspråk, lever uppfattningen inom vissa brancher och utbildare 
kvar än idag. 

Lundahl (2008) pekar på att lärlingsutbildningen är en utbildningsform med de målsättningar som 
borgerliga partier har. I Tyskland har borgerliga partier styrt landet sedan flera årtionden tillbaka. En 
utbildningsreform som enligt Busemeyer (2014) eftersträvades av socialdemokratiska partier och 
fackföreningar på 70-talet för att bredda lärlingsutbildningen misslyckades. Lärlingsutbildningen 
förblev enligt författaren en utbildning där arbetsgivaren har ett stort inflytande. Även mot denna 
bakgrund och särskilt i förbindelse med elevernas arbetsvillkor väcks frågan om hur stort inflytande 
arbetsgivarna ska ges över utbildningen. 

I båda länderna är eleverna missnöjda med sin utbildningslön. I Sverige får eleverna ingen lön av 
arbetsgivaren, medan de i Tyskland få en utbildningslön som de dock anser är för låg. Elever i båda 
länderna har uppfattningen att de särskilt under de sista året utför samma arbetsuppgifter som en 
vanligt anställd. För eleverna är det med andra ord viktigt att de får uppskattning för det de gör och 
detta skulle till exempel uttryckas genom en utbildningslön och genom en högre lön i Tyskland. Även 
om arbetsgivaren investerar mycket i utbildningen känner eleverna att de bidrar till produktionen. 
Statens offentliga utredning (SOU 2011:72) tar även upp fördelarna för arbetsgivarna med 
lärlingsutbildningen och en punkt är att eleverna bidrar till produktionen.  

 

Lärlingselevernas uppfattningar om utbildningens status 

I båda länderna säger eleverna att de uppfattar att en högskoleutbildning har högre status än en 
lärlingsutbildning i samhället. Lärlingseleverna i båda länderna tar upp det som enligt Svensson och 
Ulfsdotter Eriksson (2009) gör att olika yrken har olika status; inflytande, lön, karriärmöjligheter, 
samhällsnytta och utbildningens längd.  

En uppdelning mellan praktiska och teoretiska utbildningar och kunskaper är även något som 
framkommer under intervjuerna i båda länderna. Billett (2014) och Hedman (2001) anser att en 
uppdelning mellan praktiska och teoretiska sysslor är djupt rotade uppfattningar. Lärlingseleverna ser 
högskoleutbildningar som teoretiska utbildningar och lärlingsutbildningar som praktiska. En grupp 
svenska elever diskuterar även smuts och status och säger att statusen är lägre om yrkesutövaren blir 
smutsig och svettig i jobbet. Statusfaktorn pengar underordnas enligt eleverna i detta fall. 

En skillnad mellan eleverna i Sverige och Tyskland är att de tyska lärlingseleverna har åsikten att en 
lärlingsutbildning kan leda lika långt som en högskoleutbildning. Eleverna i Tyskland känner själva 
flera personer som har gått en lärlingsutbildning och som har en hög befattning. Eleverna i Tyskland 
har även uppfattningen att en högskoleutbildning inte automatiskt leder till arbete utan att det till och 
med kan vara svårare att få jobb med en högskoleutbildning än med en lärlingsutbildning. Eleverna i 
Sverige ger däremot uttryck för att en högskoleutbildning lättare leder till jobb och att en person med 
högskoleutbildning går före. En annan skillnad är att eleverna i Tyskland ifrågasätter normen med 
högskoleutbildningar, lärlingsutbildningar och status på ett annat sätt. Eftersom de ser att en 
lärlingsutbildning kan leda långt samt upplever att de går en bra utbildning där de lär sig mycket, vill 
de inte acceptera att samhället ser en högskoleutbildning som en idealisk utbildningsväg. De värjer sig 
mer och är mer självsäkra i sin argumentation än de svenska eleverna. Att det är så kan även ha att 
göra med att de tyska eleverna är äldre samt redan har en allmän högskolebehörighet eller 



26 
 

fackhögskolebehörighet. De har redan uppnått en viss status med sin högskolebehörighet samt hade 
friheten att välja mellan en högskoleutbildning och en lärlingsutbildning. Många svenska elever 
uppfattar att de inte hade klarat av en högskoleförberedande utbildning och därmed var deras 
valmöjligheter inte lika stora.  

En svensk elev tar dock upp frågan om hur utbildningar värderas och säger att han tycker att det finns 
flera sätt att vara smart på. Frågan om hur utbildningar värderas är enligt Alexander och Pilz (2004) 
något som måste diskuteras mot bakgrund av att elever som går en lärlingsutbildning tillägnar sig 
andra kompetenser som kan anses vara likvärdiga. De tyska eleverna ger uttryck för att de vill att 
lärlingsutbildningar ska värderas lika högt som högskoleutbildningar. Även om många av de svenska 
eleverna är nöjda med sin utbildning finns det en strävan mot att uppnå en högre utbildning och inte 
en önskan om att utbildningarna ska värderas på annat sätt.  

En stor skillnad mellan båda länderna var även hur eleverna uppfattar att andra reagerar på deras 
utbildning. Flera tyska elever hade fått negativa reaktioner när de talade om att de gick en 
lärlingsutbildning medan de flesta svenska elever angav att  de bara hade fått positiva reaktioner. Med 
tanke på att de flesta svenska elever blev tvungna att förklara vad en lärlingsutbildning är, verkar det 
inte finnas någon större uppfattning i samhället om vad en lärlingsutbildning är. Att de tyska eleverna 
fick negativa reaktioner kan bero på att de har allmän högskolebehörighet och därigenom har många 
vänner som studerar och att det även i deras släkt finns många som har studerat. Frågan är om tyska  
elever med realskoleexamen som går en lärlingsutbildning får liknande negativa kommentarer. 

 

Lärlingselevernas syn på yrkesmöjligheter och vidare utbildning 

Gemensamt för lärlingselever i både Sverige och Tyskland är att de har uppfattningen att deras 
utbildning leder till jobb. Både Statens offentliga utredning (SOU 2011:72) och Olofsson och Wadensjö 
(2012) pekar på att en lärlingsutbildning kan vara en chans för ungdomar att lättare få jobb. Även i 
Tyskland finns enligt Fischer (2014) uppfattningen att en lärlingsutbildning underlättar övergången 
från skola till arbetsliv samt att motverka ungdomsarbetslösheten. Detta är något som både svenska 
och tyska lärlingselever själva uppfattar. Många elever hade redan fått jobberbjudanden under 
utbildningen och även de som inte ännu hade jobb uppfattade chansera att få jobb som stora. Eleverna 
ser just praktiken hos arbetsgivaren som en fördel med lärlingsutbildningen eftersom de här har 
möjlighet att tillägna sig de kunskaper som behövs på en reell arbetsplats. Att utbildningen är starkt 
anknyten till arbetsmarknaden är en avgörande fördel ur elevernas perspektiv. Det är även en fördel 
som framhävs i samband med lärlingsutbildningens möjligheter (SOU 2011:72).  

Att det är viktigt att diskutera hur stort inflytande arbetsgivaren får över utbildningen visar å ena sidan 
den undersökning som det tyska Yrkesutbildningsinstitutet (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2008) 
har genomfört men även lärlingselevernas utsagor under intervjuerna. De tyska lärlingseleverna 
upplever att de förväntningar de har på arbetsplatsen inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt. Flera 
elever säger att de inte lär sig det de behöver kunna samtidigt som de upplever att arbetsgivaren 
förväntar sig att de utför sina uppgifter på ett bra sätt. Det de tyska lärlingseleverna beskriver stämmer 
överens med de farhågor som Statens offentliga utredning  (SOU 2011:72) tar upp. Risken med ett 
större inflytande från arbetsgivarens sida är enligt utredningen att utbildningen anpassas för mycket 
till arbetsgivarens behov och blir alltför snäv. 

En skillnad mellan eleverna var att de tyska eleverna överlag hade mer konkreta planer vad de skulle 
göra efter utbildningen. De gav även uttryck av att ha reflekterat mer över de olika möjligheterna. 
Många tyska elever hade även långfristiga planer och hade redan funderat ut olika steg i sin framtida 
yrkesutövning. Detta kan bero på att de tyska eleverna var äldre och även hade provat på andra saker 
innan de började sin utbildning. En annan orsak kan vara att en grupp som intervjuades i Sverige gick 
första läsåret och ännu inte hade funderat så mycket över vad de ville göra i framtiden.  
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Diskussion 

Huvudtemat i den här komparativt inriktade uppsatsen har varit hur svenska och tyska lärlingselever 
ser på sin utbildning. Bakgrunden har varit den diskussion om allmänutbildande och yrkesutbildande 
ämnen och praktiska och teoretiska kunskaper som har förts i båda länderna. Även de olika 
lärlingsutbildningssystemen har varit en viktig aspekt i denna undersökning. Lärlingselevernas syn  
har undersökts utifrån fyra frågeställningar och resultaten visar att det finns både skillnader och 
likheter mellan lärlingselevernas uppfattningar i båda länderna. 

Gemensamt för lärlingselever i båda länder var att de hade valt utbildningen för att kunna arbeta mer 
praktiskt. Eleverna hade kommit till en punkt där de kände att det räckte med att sitta i skolan varje 
dag. De ville komma ut på en arbetsplats och arbeta. Överraskande i det här sammanhanget är att flera 
elever uttrycker att de är praktiska typer och inte är ämnade för att inhämta teoretisk kunskap. Det blir 
här tydligt att det finns en uppdelning mellan praktiskt och teoretiskt. Detta säger även elever som 
tycker det är bra med en bredare allmänutbildning. Att människor i samhället sedan antiken har delats 
in i praktiska och teoretiska fack verkar vara något som det fortfarande finns spår av (Billett, 2014; 
Hedman, 2001).  

En skillnad mellan eleverna när det gällde utbildningsval var skoltröttheten. I Sverige säger många 
elever att de valde en lärlingsutbildning för att de var skoltrötta. Även om frågan om skoltrötthet 
hänger ihop med en önskan att komma ut och arbeta mer och därför inte helt går att skilja från 
praktikfrågan finns det ändå en tydlighet i de svenska elevernas sätt att uttrycka att de hade kommit 
till en punkt där de kände att de inte klarade av mer tid i skolan. Tänkvärt var att en del elever i Sverige 
som uppgav att de hade valt lärlingsutbildningen för att de var skoltrötta, två år senare hade planer på 
att läsa vidare och studera på högskola. Lärlingsutbildningen som från början var deras räddning från 
skoltröttheten tycks därmed ha blivit en motor till vidare studier. Att de tyska eleverna inte uttryckte 
skoltrötthet på samma sätt kan bero på att begreppet skoltrötthet inte är lika utbrett i Tyskland. En 
annan orsak kan vara att en lärlingsutbildning i Tyskland inte uppfattas som ett lätt alternativ. Även 
om arbetsgivaren följer de bestämmelser om arbetsvillkor som finns så är det en ansträngande 
utbildning för de flesta elever eftersom de inte är elever på samma sätt längre utan deras status är mer 
som en arbetstagares.  

I uppfattningen om de allmänutbildande och de yrkesutbildande ämnena finns det en skillnad mellan 
elever, dock inte mellan de olika länderna. En del elever vill ha en bredare allmänutbildning under 
lärlingsutbildningen, andra vill inte ha det. Gemensamt för elever i båda länderna är dock att de 
överlag vill ha en starkare yrkesinrikning i skolan. Här kommer dilemmat in som har diskuterats i 
Sverige under flera årtionden (Alexandersson, 2011; Berglund, 2009; Lundahl, 2008): Vad ska 
utbildningen syfta till? Ska utbildningen vara yrkesinriktad eller förmedla allmäna kunskaper? Eller 
både och? Att detta är en viktig fråga blir särskilt tydligt i samband med elevernas skoltrötthet. 
Eleverna är benägna att i ett visst skede av sitt liv vilja välja bort de allmänutbildande ämnena. 
Intervjuerna visar dock att skoltröttheten kan vara bortflugen två år senare och eleverna då vill studera 
vidare. Därför är det viktigt att eleverna får en bred utbildning som de senare kan bygga vidare på. 
Vidare forskning om skoltrötthet och lärlingsutbildningar skulle kunna visa hur skoltröttheten 
förändras under utbildningen och vad det är som får eleverna att vilja läsa vidare efter att de har gått 
en lärlingsutbildning.  

En del elever i Tyskland kom med konkreta förslag när det gällde de allmänutbildande ämnena och 
hur de skulle kunna anpassas till deras yrkesvardag. Detta visar att eleverna kan tänka sig att ha 
allmänutbildande ämnen om de är mer inriktade på deras yrke. Det kan vara en viktig punkt i 
diskussionen om allmänutbildande och yrkesutbildande ämnen och hur de ska integreras i 
utbildningen. Eleverna ser generellt att de har större nytta av de yrkesinriktade ämnena eftersom de 
ser att de kan använda dem på arbetsplatsen. Om de allmänutbildande ämnena skulle vara mer 
yrkesinriktade skulle eleverna kanske lättare se att de har användning för dem och det skulle kunna 
öka acceptansen för de allmänutbildande ämnena. En stor utmaning i detta sammanhang är dock att 
skolan och lärarna lyckas koppla de allmänutbildande ämnena till elevernas yrkesvardag utan att de 
förlorar sin bredd.  
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Ett problem i detta sammanhang är dock skolornas storlek och detta gäller främst i Sverige. I Tyskland 
är yrkesskolorna ofta så stora att det finns minst en klass för varje yrkesinriktning. I Sverige är 
skolorna oftast mindre, särskilt på landsbygden. I en skola som bara har en enda klass för alla 
lärlingselever oavsett inriktning undervisas eleverna ofta tillsammans när de har allmänutbildande 
ämnen och åtskilt när de har sina karaktärsämnen. När eleverna undervisas tillsammans blir det 
svårare att anpassa undervisningen i de allmänutbildande ämnena till elevernas yrkesinriktning. 

Arbetsgivarens inflytande över utbildningen är även en viktig aspekt i diskussionen om 
lärlingsutbildningar. Här skiljer sig de svenska och tyska elevernas uppfattningar. De svenska eleverna 
uttrycker att de trivs bra på arbetsplatsen. I Tyskland är eleverna överlag nöjda med utbildningen i sig, 
men flera elever är missnöjda med arbetsgivaren. En annan aspekt är även vilken roll arbetsgivaren får 
i förhållande till skolan. De tyska eleverna säger att skolan är lätt och att det är skönt för att de då kan 
vila. Men hade elevernas arbete inte varit så hårt, och hade arbetsgivaren hållit sig till de bestämmelser 
som finns när det gäller arbetstider skulle kanske eleverna ha velat lära sig mer i skolan och även haft 
mer tid som de kunde ägna åt skolarbete. Genom den utbildningsstruktur som finns i Tyskland har 
arbetsgivaren stort inflytande över eleven och utbildningen. I Sverige är arbetsgivares delaktighet i 
utbildningen inte lika stor, men det finns rekommendationer om att utöka arbetsgivarens inflytande 
(Olofsson och Wadensjö, 2012). Utifrån de uppfattningar som de tyska eleverna har borde detta 
inflytande dock noga övervägas. I Sverige har skolan än så länge det största organisationsansvaret för 
lärlingsutbildningarna och det finns utbildningsansvariga i skolan som utgör en länk mellan elev och 
arbetsplats. I Tyskland har skolan inte samma organisationsansvar och de tyska eleverna har inte 
samma stöd utan får klara sig själva. Balansgången mellan arbetsgivarens inflytande för att öka 
utbildningens anpassning till arbetsmarknaden och skolans inflytande för att kunna stötta eleverna är 
smal och utmaningen ligger i att hitta en väg där hänsyn tas till båda aspekter. 

Även om lärlingsutbildningarna inte har funnits så länge i Sverige uppskattas de av arbetsgivare och 
lärlingseleverna uppfattar att de har stora chanser att få jobb efter utbildningen. Eleverna ger uttryck 
för att känna sig självsäkra i sin yrkesroll vilken troligtvis till stor del har att göra med de 
arbetsmöjligheter som de uppfattar att de har efter utbildningen. Eleverna uppskattar 
lärlingsutbildningen eftersom den har  gett dem arbetsmöjligheter. Även här väcks frågan om 
medborgarroller. I en mer skolbaserad utbildning hade arbetsgivaren inte haft samma inflytande över 
eleven. Men eleven hade då gått en utbildning som inte var anpassad till arbetsmarknaden på samma 
sätt. Och med en mer skolbaserad utbildning hade eleven kanske inte haft samma arbetsmöjligheter. 
Hur ska då en rättvis utbildning se ut ur ett medborgarrollsperspektiv? Är det en utbildning som ger 
eleverna en bred bas men kanske inte lika stora arbetsmöjligheter vilket eventuellt leder till att 
eleverna inte kan vara en del av samhället då de inte har ett arbete? Eller är det en utbildning som 
leder till att de har stora chanser att få ett arbete efter utbildningen och känner sig säkra i sitt yrke? I 
diskussionen om en bredare utbildning måste enligt min mening hänsyn tas till det samhälle vi lever i.  
Det är ett samhälle där yrket och lönen är en viktig förutsättning för att kunna vara en del av 
samhället. Om diskussionen löses från detta baserar den istället på en samhällsutopi och då blir det 
svårt att forma ett utbildningssystem som ger alla elever de bästa förutsättningarna. 

Utbildningens status är en punkt där eleverna i Sverige och Tyskland har både liknande och skilda 
uppfattningar. Gemensamt är att eleverna uppfattar att högskoleutbildningar har högre status i 
samhället än lärlingsutbildningar. Det som skiljer elevernas uppfattningar åt, är att de tyska eleverna 
uttrycker att lärlingsutbildningar, enligt deras åsikt, är minst lika bra som högskoleutbildningar. 
Överraskande var att de tyska eleverna vill att synen på högskoleutbildningar ska förändras och att 
båda utbildningarna ska värderas på liknande sätt. De tyska eleverna vill ändra ett rådande 
statussystem medan de svenska eleverna försöker anpassa sig till det statussystem som finns i 
samhället.  De svenska eleverna strävar efter en så hög utbildningsgrad som möjligt och har 
uppfattningen att de avviker från en idealisk utbildningsväg när de väljer en lärlingsutbildning. Det 
svenska skolsystemet, som präglas av att alla ska ha samma möjligheter är möjligtvis ett system där en 
hög utbildning har blivit idealet. Fokus i olika forsknings- och samhällsdiskussioner ligger ofta på de 
höga och breda utbildningarna och hur alla ska kunna nå en sådan utbildningsnivå. Kanske borde 
diskussionen istället fokusera mer på olika utbildningsinriktningar.  
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Diskussionen om allmänutbildning och yrkesutbildning handlar  även om att skolan inte ska fostra in 
elever i olika medborgarroller. De som kritiserar en mer arbetsmarknadsanpassad utbildning anser att 
eleverna fostras in i olika passiva medborgarroller. Ur ett historiskt perspektiv är det dock aktiva 
arbetare i Sverige som, i fackföreningar och partier, har drivit frågan om samma 
utbildningsmöjligheter för alla. Utan fackföreningar och en stark socialdemokratisk prägling hade 
Sveriges skolsystem med säkerhet sett annorlunda ut i dag. Och de är just de som beskrivs som passiva 
och  formade in i en arbetstagarroll som byggde upp folkhemmet och präglade Sveriges utveckling 
under flera årtionden. Därför kan det enligt min mening ifrågasättas att elever som går en 
yrkesutbildning fostras in i en passiv arbetstagarroll.  

En annan viktig fråga i detta sammanhang är samhällets reproduktion av sociala grupper som uppstår 
när elever väljer en liknande utbildning som sina föräldrar. Även bland eleverna som intervjuades i 
denna uppsats fanns ett samband mellan deras skolval och föräldrarnas utbildning. Elever vars 
föräldrar hade en yrkesutbildning valde också en yrkesutbildning. Elever vars föräldrar hade studerat 
kände också en press att studera. Därför kan det vara viktigt att forska mer om de faktorer som 
påverkar elever när de väljer utbildning och även undersöka hur fria elever med högutbildade föräldrar 
är i sina val. 

Gemensamt för eleverna i båda länderna är att de vill kunna välja den utbildning de vill oberoende av 
samhällsstatus och föräldarnas föreställningar. De vill även kunna studera vidare eller ändra 
inriktning. Därför är det viktigt att alla får en tillräckligt bred utbildning så att alla får samma 
möjligheter, även senare i livet. Men det är även viktigt att diskutera hur kunskap ska värderas i 
samhället. Vi lever i ett samhälle som bygger på arbetsuppdelning. Vi är alla beroende av att det finns 
olika yrken och olika sorters kunskap. Varför är det då fortfarande så att det finns kunskap som anses 
vara bättre och kunskap som inte anses vara lika mycket värd? Det som fick mig att undersöka hur 
lärlingseleverna själva ser på sin utbildning och framtid var, att jag ville låta eleverna själva komma till 
tals för att se hur de ser på dessa frågor. Och därför vill jag även avsluta denna uppsats med ett citat 
från en elev som säger ”det är ju okej att vara smart på olika sätt”. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

(Översattes även till tyska) 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Behrens och jag studerar pedagogik vid Umeå universitet. Just nu skriver jag min 
kandidatuppsats och letar efter lärlingselever som kan tänka sig att delta i en gruppintervju. Jag 
kommer att genomföra intervjuer både i Sverige och i Tyskland. Själv bor jag i Tyskland men är född 
och uppvuxen i Södertälje. 

 

Min uppsats handlar om hur lärlingselever i Sverige och Tyskland upplever sin utbildningssituation.  I 
mitt arbete kommer jag att jämföra hur elever i Sverige och Tyskland ser på sin utbildning och 
framtida yrkesperspektiv samt valet av utbildning. 

 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-40 minuter och jag kommer att intervjua 3 elever i varje grupp. 
Jag kommer att spela in samtalen (endast ljud) för att lättare kunna arbeta med materialet efteråt. Jag 
kommer att hålla mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Det betyder att du som deltar i 
intervjun kommer att vara anonym. Jag har tystnadsplikt och ingen kommer senare att kunna få reda 
på vad du har sagt. I min uppsats kommer ditt riktiga namn inte att dyka upp. Uppsatsen kommer jag 
att lämna in till Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Deltagandet i intervjun är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor.  

 

Det skulle vara jättekul om du har lust att delta!  

Hoppas att vi ses! 

 

Vänliga hälsningar 

Elin Behrens 

 

Elin Behrens 

E-post: XXX 

Tel.: XXX 

 

Handledare vid Umeå universitet 

XXX 

E-post: XXX 

Tel.: XXX 
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Bilaga 2 : Intervjuguide 

(Översattes även till tyska) 

 

Tema 1: Val av utbildning 

Kan ni tala om vad som fick er att välja just en lärlingsutbildning? 

Var det ert förstahandsval? 

Hade ni kunnat tänka er att gå en annan utbildning? 

Tyckte ni att era föräldrar var till hjälp när ni skulle välja utbildning? 

Hade era föräldrar något annat förslag på vad ni skulle göra? 

Har era föräldrar också gått en liknande utbildning? 

Vad tror ni påverkar andra elever när de väljer utbildning? 

 

 

Tema 2: Allmänutbildning/yrkesutbildning 

Tycker ni att de ämnen som ni läser i skolan är viktiga? 

Om ni jämför ämnena ni har nu med de ni hade i högstadiet, hur upplever ni skillnaden? 

Känner ni att ni skulle vilja läsa andra ämnen i skolan? 

Hade det varit ett alternativ för er att läsa ett högskoleförberedande program?  

Er utbildning leder inte till grundläggande behörighet för universitetsstudier. Hur ser ni på det?  

Tror ni att högskolestudier eller yrkesutbildningar har högst status i samhället? Varför är det så tror 
ni? 

Vilken status upplever ni att er utbildning har i samhället? Vad säger era kompisar när ni säger att ni 
går en lärlingsutbildning?  

Vad tycker ni om er utbildning?  

 

 

Tema: Framtidsutsikter/vidare studier 

Känner ni att ni lär er saker som ni kommer att ha användning för i ert framtida jobb? 

Skillnad mellan skola och arbetsplats? 

Hur ser ni på era chanser att få jobb efter den här utbildningen? 

Var skulle ni vilja jobba? 

Skulle ni kunna tänka er att läsa vidare senare i livet? 

Tror ni det blir lätt eller svårt att läsa vidare? 

 

Finns det något mer ni vill säga? 

 


