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Sammanfattning  

Den tyska lärlingsutbildningen är ett dualt utbildningssystem där praktiska och teoretiska kunskaper 

lärs ut, både i skolan och på en arbetsplats. Utbildningsformen har en lång tradition och är väl 

etablerad i det tyska samhället. Diskussioner kring utbildningens utformning präglas av de 

föreställningar som finns kring praktisk och teoretisk kunskap. Detta gäller generellt för 

utbildningssystem i olika länder. Redan i antiken lade Platon och Aristoteles grunderna till den 

kunskapssyn som lever kvar i vårt samhälle än i dag.  Praktisk kunskap värderas ofta lägre än  teoretisk 

kunskap. Det finns även en föreställning om att det är den teoretiska kunskapen som ska eftersträvas i 

högsta möjliga mån. I den här kvalitativa studien undersöktes hur tyska lärlingselever ser på praktisk 

och teoretisk kunskap, hur de upplever att praktisk och teoretisk kunskap hänger samman samt hur de 

ser på status i samband med praktisk och teoretisk kunskap. I undersökningen användes 

fokusgruppintervjuer som undersökningsmetod. Lärlingselever med olika utbildningsinriktningar 

intervjuades och därefter analyserades elevernas utsagor. Resultaten visade att lärlingseleverna 

definierar praktisk och teoretisk kunskap utifrån de föreställningar som länge har funnits kring de 

olika kunskapsformerna. De upplevde att praktisk och teoretisk kunskap bildar en enhet och att båda 

kunskapsformerna behövs. Lärlingseleverna framhävde att de lär sig bäst när de själva får utföra en 

handling samt att fel och feedback främjar lärprocessen. När det gäller status upplevde 

lärlingseleverna att deras utbildning har en låg status samt att deras arbete inte uppskattas i samhället. 

Resultaten analyserades utifrån tidigare forskning på området samt John Deweys teorier om praktisk 

och teoretisk kunskap: intelligent action, learning by doing samt status i förhållande till praktisk och 

teoretisk kunskap.  

 

Nyckelord: Dewey, dual utbildning, learning by doing, lärlingsutbildning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The German vocational education system is a dual educational system where practical and theoretical 

knowledge is acquired through both school-based teaching and practical training in a work 

environment. This form of education has a long tradition and is well established in German society. 

Discussions on which direction the educational system should take in the future is based on current 

opinions about practical and theoretical knowledge. This is generally true for educational systems in 

different countries. As early as ancient Greece, Plato and Aristotle laid the groundworks for our 

current view on knowledge where practical knowledge is often seen as second to that of theoretical 

knowledge. There is also the general idea that theoretical knowledge, as opposed to practical 

knowledge, is the preferred route of the two. This qualitative study focused on examining how German 

students enrolled in the vocational education system view practical and theoretical knowledge, how 

they perceive the relationship between these two concepts and finally their view on the issue of status 

in regards to theoretical and practical knowledge. Focus group interviews were used as method of data 

collection where students with differing vocational focus were interviewed. The results of these 

interviews were then analysed and showed that the definition of practical and theoretical knowledge 

described by students enrolled in the vocational system were in line with the general view on the 

subject matter. The students viewed theoretical and practical knowledge as a single unit and 

emphasised the importance of both for effective learning. The study also showed that the students 

learn in the best way, when practical elements were used in training and that mistakes and feedback 

were also a positive influence on the learning process. The students believed the status of their 

vocational education to be low and that their work is not appreciated in society. The results where 

analysed using earlier research done in this field as well as John Dewey's theories on practical and 

theoretical knowledge: intelligent action, learning by doing and status in relation to practical and 

theoretical knowledge. 
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Förord 

För det första vill jag tacka alla motiverade elever som gav sig in i intervjusituationen utan att riktigt 

veta vad som väntade. Även om ni inte kommer att läsa det här är det viktigt för mig att framföra ett 

stort TACK! Jag vill även tacka alla lärare som hjälpte mig att organisera intervjuerna. 

Kent Löfgren vill jag tacka för idébollningen i det allra första skedet. Min handledare, Jörgen From, vill 

jag tacka för det värdefulla stöd jag fick under studiens gång. Tack Jörgen för alla dina kommentarer 

och tankar! Det kändes skönt att veta att du fanns som stöd i bakgrunden. 

Mina föräldrar vill jag tacka för mycket men här främst för korrekturläsning! Tack för all tid ni har 

ägnat åt att läsa min studie och för de långa samtalen kring studiens språkliga del. 

Sist men inte minst vill jag tacka min make för alla konstruktiva samtal kring studiens tema. Hela min 

familj vill jag tacka för att ni har gjort det möjligt för mig att ägna många veckor samt julhelgen åt 

denna studie. TACK! 
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Inledning  

Om jag skulle fråga dig hur du ser på praktisk och teoretisk kunskap, vad skulle du svara då? Skulle du 

för ditt inre öga se en snickare som står med hyveln i högsta hugg när du tänker på praktisk kunskap? 

Skulle du på samma sätt se en person som sitter vid ett skrivbord och fundersamt blickar upp mot 

taket, när du tänker på teoretisk kunskap? Även om vi kanske har olika föreställningar om vad praktisk 

och teoretisk kunskap egentligen är, härrör mycket av det vi tänker i dag från en indelning som är 

mycket gammal. Redan i antiken lade Platon och Aristoteles grunden till den syn vi har på praktisk och 

teoretisk kunskap i dag (Berglund, 2009; Billett, 2014; Burman, 2009; Gustavsson, 2002). 

Det som gör frågan om teoretisk och praktisk kunskap så aktuell är att diskussionerna kring 

utbildningssystemen i olika länder än i dag präglas av den indelning som gjordes i antiken (Billett, 

2014; Svenaeus, 2009). Än i dag förknippar vi teoretisk kunskap främst med skola och universitet 

medan vi förbinder praktisk kunskap med arbetslivet (Berglund, 2009). Utifrån indelningen mellan 

praktisk och teoretisk kunskap diskuteras till exempel svenska gymnasieskolans utformning. Det 

handlar här om hur stor del av gymnasieutbildningen som ska vara skolförlagd och hur stor del som 

ska förläggas till arbetslivet. Inte minst det nyväckta intresset för lärlingsutbildningar i Sverige, visar 

att praktik och teori är kategorier som lägger grunden för utformingen av utbildningar (SOU 2011:72). 

Det ökade intresset för lärlingsutbildningar i Sverige beror enligt Olofsson & Panican (2015) på att de 

ses som en chans för ungdomar att tillägna sig de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Författarna skriver att de kan vara ett alternativ för ungdomar som har svårt att tillgodose sig en 

skolförlagd utbildning. 

I Tyskland har lärlingsutbildningarna en lång tradition och är väl förankrade i samhället (Lipsmeier, 

2014). I internationell forskning kring yrkesutbildning är Tysklands duala utbildningsystem ofta 

föremål för intresse (Olofsson & Panican, 2015; Ryan, 2003; Winch 2012). I Tyskland ses den duala 

utbildningen som en framgångsmodell som förser elever med kompetenser som efterfrågas på 

arbetsmarknaden och i sin tur leder till en låg ungdomsarbetslöshet (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, 2015). Tysklands duala utbildningsystem bygger på att eleverna utbildas på två 

ställen: i skolan och på en arbetsplats. I skolan får eleverna möjlighet att tillägna sig fackkunskaper 

inom det valda yrket samt allmänutbildande element. Arbetsplatsen ses däremot som en läroplats för 

de praktiska delarna av yrkeskunnandet.  

En annan aspekt som fortfarande är aktuell, i samband med teoretiska och praktiska kunskaper, är 

den att vi lever i ett kluvet samhälle (Dewey, 1922). Å ena sidan njuter vi av tjänster som höjer vår 

livskvalitet, och som ställs till förfogande av personer vars kunskaper vi i första hand klassifierar som 

praktiska. Vi vill kunna köpa färskt bröd och bakelser, vi vill koppla av på spahotell och njuta av den 

service vi får och vi vill ha en hemtrevlig och funktionell bostad som vi ofta skapar med hjälp av 

hantverkare. Å andra sidan lever vi i ett samhälle, oberoende om det är svenskt eller tyskt, där den 

teoretiska utbildningen anses vara den utbildningsform som ska uppnås i högsta möjliga grad, vilket 

hänger tätt samman med status och social bakgrund (Alexander & Pilz, 2004; Berglund, 2009; 

Giesinger, 2008; Nylund, 2010). 

I en studie som lyfter fram hur lärlingseleverna upplever sin utbildning och hur de ser på praktisk och 

teoretisk kunskap, kan kännedom bildas om hur eleverna själva reflekterar kring temat. En sådan 

undersökning kan även belysa hur eleverna upplever att de tillägnar sig kunskaper och hur de upplever 

att olika sorters kunskap värderas i samhället. Med tanke på att Tyskland har ett utpräglat dualt 

utbildningssystem, där både skolan och arbetsplatsen spelar en avgörande roll i utbildningen, 

undersöker jag i den här studien hur tyska lärlingselever upplever sin utbildning. Fokus kommer att 

ligga på hur eleverna upplever kunskapsinhämtningen under utbildningen och hur de ser på 

utbildningens status. 

Lärlingselevernas upplevelser vill jag belysa ytterligare, genom att analysera resultaten utifrån John 

Deweys tankar kring intelligent action, learning by doing och olika kunskapers status i samhället. 

Dewey (1916) hävdade att elever lär sig bättre om de själva får utföra en handling, och det är den 

tanken som myntade begreppet learning by doing som många känner till och som fortfarande används 
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flitigt (Säljö, 2014). Dewey hävdade att det inte går att dela upp praktisk och teoretisk kunskap, utan 

att de bildar en enhet. En praktisk handling kan enligt Dewey inte utföras utan teori. I en handling 

äger enligt Dewey dessutom en permanent interaktion mellan det praktiska och det teoretiska rum. En 

viktig punkt för Dewey var även förhållandet mellan individen och samhället (Hartman, Lundgren & 

Hartman, 2004). Dewey (1922) skriver att olika yrken har olika status i samhället och att det hänger 

ihop med uppdelningen av praktisk och teoretisk kunskap.  

Mer kunskap om hur eleverna själva upplever sin utbildning, kan vara en viktig indikator för den 

vidare utformningen av utbildning i allmänhet och yrkesutbildning i synnerhet. Att sedan även föra in 

Sverige i diskussionen, där Dewey har haft ett stort inflytande och där intresset för lärlingsutbildningar 

ökar, kan bidra med ytterligare perspektiv på lärlingsutbildningen (Hartman, Lundgren & Hartman, 

2004; Olofsson & Panican, 2015). Vetskap om hur eleverna upplever att olika sorters kunskap värderas 

i samhället, kan visa vilka politiska diskussioner som är nödvändiga när det gäller generella 

uppfattningar om kunskaper och utbildningssystemets struktur. Inte minst vill jag med denna studie 

bidra till att ge eleverna själva en röst, under ett väldigt viktigt skede i deras liv. 

Även om studien i första hand handlar om tyska lärlingselever och inte är en jämförande studie 

kommer jag på en del ställen att dra paralleller till Sverige. Läsaren kanske frågar sig vad Sverige 

överhuvudtaget har att göra med denna undersökning. Mitt svar är då att den här studien har uppstått 

i en kontext som gör det relevant att till viss del betrakta båda länderna. Jag själv är född och 

uppvuxen i Sverige och har studerat i grundskola, gymnasium och på universitet här. Mitt arbete 

kommer jag att lämna in till en pedagogisk institution på ett universitet i Sverige. Sedan närmare 18 år 

bor jag dock i Tyskland och det är här jag kommer att intervjua lärlingselever. Även om det inte är en 

jämförande studie, kan det dock i vissa sammanhang enligt min mening vara relevant att dra 

paralleller mellan Sverige och Tyskland, och det kan på vissa ställen ge undersökningen en jämförande 

karaktär. Placeringen av studien i detta gränsfält mellan Sverige och Tyskland är dock ett medvetet val.  

 

Syfte och frågeställningar  

I den duala utbildningen tillägnar sig eleverna både praktiska och teoretiska kunskaper. 

Kunskapsinhämtningen sker både i skolan och på arbetsplatsen. Kring yrkesutbildningen, och praktisk 

och teoretisk kunskap, finns olika föreställningar som har sina rötter ända tillbaka till antiken (Billett, 

2014; Burman, 2009). Trots att lärlingsutbildningen är en dual utbildning, finns det en tendens att 

klassificera den som en praktisk utbildning, medan en universitetsutbildning däremot ses som 

teoretisk. Utbildningar som förknippas med teori anses ha en högre status än de utbildningar som 

uppfattas som praktiska (Berglund, 2009). Teori och praktik är därmed begrepp som används i 

utbildningssammanhang och i en samhällskontext. De är samtidigt starkt sammanlänkade med synen 

på utbildningar och deras status. 

Syftet med studien är därför att analysera hur tyska lärlingselever upplever kunskapsinhämtningen 

under utbildningen, och hur de relaterar kunskaperna till den status som utbildningen har i samhället. 

 

 Hur upplever lärlingseleverna förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap? 

 I vilka situationer i utbildningen upplever lärlingseleverna att de lär sig bäst?  

 Hur upplever lärlingseleverna den status deras utbildning har i samhället?  

 

Lärlingselevernas upplevelser kommer även att analyseras utifrån delar av Deweys teorier som är den 

teoretiska utgångspunkten i den här studien. 
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Begrepp 

Kunskap 

En blick i olika uppslagsböcker och ordlistor visar att kunskapsbegreppet är svårt att definiera. I 

Svenska Akademiens aktuella ordlista (2015) anges kunskap som vetande och insikt, men även som 

kännedom. I Nationalencyklopedin (2015) uppges kunskap som ”...fakta, förståelse och färdigheter, 

tillägnade genom studier eller erfarenhet”.  

Kunskapsbegreppet är dessutom väldigt omfattande och sättet att se på kunskap förändras 

kontiunerligt. Eftersom kunskapsbegreppet är så vidlyftigt, och det finns så många sätt att se på 

kunskap, kommer det generella kunskapsbegreppet inte att behandlas närmare i den här studien. 

I den här undersökningen är teoretisk och praktisk kunskap i fokus. Det som ska lyftas fram är hur 

lärlingselever ser på praktisk och teoretisk kunskap samt hur de relaterar det till samhällets syn på 

kunskap. I avsnittet tidigare forskning, kommer synen på praktisk och teoretisk kunskap i samhället, 

att skildras utförligare. 

Eftersom en del av den här undersökningen handlar om status, och hur det hänger ihop med praktisk 

och teoretisk kunskap, har jag funderat på i vilken ordning jag använder orden praktisk och teoretisk 

kunskap när jag använder orden tillsammans, vilket jag ofta gör i den här studien. Då jag inte vill ställa 

det ena framför det andra har jag valt att, utan att räkna efter, försöka blanda ordföljden. Läsaren 

kommer därför att stöta på både praktisk och teoretisk kunskap samt teoretisk och praktisk kunskap. 

Betydelsen är densamma, det är endast min jämlikhetstanke som får mig att använda olika ordföljd. 

 

Lärlingsutbildning 

När det i Tyskland talas om yrkesutbildningar är det lärlingsutbildningarna som åsyftas. I Tyskland 

används i dag begreppet Berufsausbildung [yrkesutbildning]. Säkerligen har lärlingsutbildningarnas 

förankring i samhället lett till att yrkesutbildningar generellt sett förknippas med lärlingsutbildningar. 

Ett annat begrepp är das duale System [det duala systemet]. Det används synonymt till begreppet 

Berufsausbildung och tydliggör samtidigt att eleven utbildas på två olika ställen, på arbetsplasen och i 

yrkesskolan. 

Eleverna omnämns som Auszubildende, som är ett substantiv, vilket kan översättas till ”de som 

utbildas”. Eleverna kallar sig själva för Azubis som är en förkortning av Auszubildende. Även i tyskan 

finns begreppen Lehrlingsausbildung [lärlingsutbildning] och Lehrling [lärling] men de användes 

mest förr i tiden. I dag används de ibland inom hantverksyrken eller av äldre personer. Andra ord som 

hör samman med lärlingsutbildningar, och som även finns i svenskan, är ordet Geselle [gesäll] och 

Meister [mästare]. Orden används i Tyskland än i dag, främst dock inom hantverksyrken eftersom de 

visar vilken utbildningsgrad som uppnåtts. En Geselle är en färdigutbildad person medan en Meister 

har en extra utbildning och traditionellt sett är den som utbildar andra.  

Om inte annat anges, är det den tyska duala lärlingsutbildningen som står i fokus i den här studien, 

även om olika begrepp används såsom yrkesutbildning, lärlingsutbildning, lärlingselever, duala 

systemet och dual utbildning. Anledningen till att orden lärlingsutbildning och lärlingselev används, 

även om de inte används på samma sätt i tyskan, är att det ska bli tydligare för den svenska läsaren 

vilken utbildningsform det handlar om. 

 

Durchlässigkeit 

I Tyskland spelar begreppet Durchlässigkeit en stor roll när det gäller aktuella politiska 

utbildningsdiskussioner. Ordet har sitt ursprung i verbformen durchlassen som betyder släppa 

igenom, det vill säga någon får passera, någon blir igenomsläppt. I skolsammanhang betyder 

Durchlässigkeit huruvida elever har möjlighet att byta från en skolform till en annan. Tysklands 

skolsystem skiljer sig från det svenska, vilket jag skildrar närmare i avsnittet bakgrund. Skolsystemets 
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struktur har gjort att en ökad Durchlässigkeit har diskuterats mycket. En ökad Durchlässigkeit bidrar 

till att elever som bestämt sig för en inriktning kan byta bana under utbildningens gång.  

Begreppet Durchlässigkeit diskuteras även i förhållandet mellan yrkesutbildningar och akademiska 

utbildningar. Även här ska det bli lättare att byta utbildning från universitet till yrkesutbildning eller 

vice versa. Det handlar också om att kunna få redan tillägnade kunskaper validerade och kunna bygga 

vidare inom en annan utbildningform. Eftersom det saknas ett liknande begrepp i Sverige har jag valt 

att använda ordet flexibilitet när jag åsyftar det tyska ordet Durchlässigkeit. Flexibilitet kan i mina 

ögon ge det tyska begreppet rättvisa eftersom det handlar om att göra utbildningssystemet flexiblare så 

att ett byte mellan olika skol- och utbildningsformer är möjlig. 

 

Det tyska utbildningssystemet 

I följande text skildras grunddragen i det tyska utbildningssystemet samt den duala utbildningen.  

Aktuella politiska diskussioner som rör lärlingsutbildningen tas också upp i ett separat avsnitt. 

 

Primär- och sekundärutbildning 

I Tyskland styrs skolutbildningen på regional nivå i de sexton förbundsländerna. Det betyder att det 

inte finns ett enhetligt nationellt utbildningssystem. Alla förbundsländer har ett eget system och följer 

egna skollagar och förordningar. Utbildningssystemen liknar varandra men det finns vissa skillnader, 

till exempel när det gäller grundskolans längd eller olika alternativa skolformer. Varje förbundsland 

har ett eget utbildningsdepartement, men det finns även ett nationellt utbildningsdepartement 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung) som arbetar med övergripande utbildningsfrågor på 

nationell och internationell nivå. 

I Tyskland går barnen i grundskola i fyra år, i en del förbundsländer i sex år. Grundskolan åtföljs 

antingen av ”Hauptschule”1 (5-6-år), realskola (6 år) eller gymnasium (8-9-år). På avgångsbetyget från 

grundskolan skriver läraren en rekommendation, om vilken skola de anser passar barnets 

lärmöjligheter bäst. Föräldrarna kan följa lärarens råd eller anmäla barnet i en annan skola. Den nya 

skolan bestämmer, utifrån rekommendationen och betygen, om de tar emot barnet på den valda nivån. 

Gresch, Baumert och Maaz (2010) betonar att barnens sociala bakgrund har en avgörande betydelse i 

valet av skolform. Författarna pekar på två faktorer som spelar en stor roll i detta sammanhang. Barn 

från socialt starka grupper uppnår, enligt författarna, bättre resultat i grundskolan och får därför 

oftare en gymnasierekommendation. Dessutom eftersträvar föräldrar till barn från starka sociala skikt, 

enligt författarna, en högre skolform oberoende av barnens betyg. Dessa föräldrar väljer även oftare en 

högre skolform än den som läraren rekommenderat. 

Eftersom många föräldrar i Tyskland efterfrågar ett alternativ till det selekterande urvalet, har det i en 

del förbundsländer även uppstått en fjärde skolform, som kallas för ”Gesamtschule”2. Här kan barnen 

fortsätta direkt efter grundskolan utan att föräldrarna, i ett tidigt skede i barnens utbildning, måste 

bestämma sig för en skolform. I en ”Gesamtschule” kan eleverna läsa på ”Hauptschule”-,  realskole- 

eller gymnasienivå. 

 

 

                                                             
1Kan översättas till huvudskola eller påbyggnadsskola och är den kortaste utbildningen efter grundskolan. 
2Kan översättas till enhetsskola. 
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Figur 1 Skolsystemet i Tyskland i förenklad form. 

 

Högskolebehörighet och utbildningsmöjligheter 

Grundläggande högskolebehörighet (Abitur) uppnås genom en gymnasieutbildning. Elever med 

grundläggande högskolebehörighet kan välja mellan studier på högskola och universitet eller en 

yrkesutbildning inom det duala systemet. Elever som har avgångsbetyg från realskolan eller 

”Hauptschule” kan antingen välja att påbörja en yrkesutbildning eller att läsa vidare för att få 

grundläggande högskolebehörighet. Alternativ till en yrkesutbildning inom det duala systemet eller en 

högskoleförberedande utbildning, är skolbaserade yrkesutbildningar eller introduktionsprogram. 

Den finns även en begränsad högskolebehörighet som kallas för fackhögskolebehörighet (Fachabitur). 

Eleverna kan då välja att gå en förkortad gymnasieutbildning med en särskild inriktning, till exempel 

teknik eller omsorg. Denna utbildningsform öppnar upp för studier på högskola (inte universitet) 

inom den valda inriktningen. Även efter en avslutad lärlingsutbildning finns det olika möjligheter att 

genom en kompletterande skolbaserad utbildning uppnå fackhögskolebehörighet eller grundläggande 

högskolebehörighet. Även yrkesutbildningar i samband med arbetslivserfarenhet, ger en begränsad 

högskolebehörighet inom yrkesområdet3. Varje förbundsland reglerar bestämmelserna kring 

högskolebehörigheten och därför finns det skillnader mellan de olika förbundsländerna. 

Antalet elever som uppnår högskolebehörighet har stadigt ökat under de senaste åren (Bundesinstitut 

für Berufsbildung, 2015b). Mer än hälften av alla elever uppnår i dag, enligt institutet, 

högskolebehörighet (fackhögskolbehörighet eller grundläggande behörighet). Att en stor förändring 

har skett blir tydlig när tidigare tal betraktas. 2005 uppnådde 42,5 % av eleverna högskolebehörighet 

och 1992 var det 30,8 % (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015b).     

Sedan några år tillbaka finns det en trend som gör att allt fler ungdomar väljer att börja studera på 

högskola och universitet istället för att välja en utbildning inom det duala systemet 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015). I början av årtusendet valde fortfarande 

avsevärt fler elever en utbildning inom det duala systemet, men 2013 påbörjade för första gången fler 

ungdomar studier på högskola och universitet än inom det duala systemet (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2015). 

 

Det duala systemet 

Tysklands duala utbildningssystem har en lång tradition och är väl förankrat i det tyska samhället 

(Lipsmeier, 2014). Allt som allt finns det cirka 330 statligt erkända lärlingsutbildningar inom olika 

branscher (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014).  

                                                             
3Det gäller i förbundlandet Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2015) 
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Lärlingseleven är anställd i ett företag och går samtidigt i yrkesskola. Eleven måste själv ansöka om en 

lärlingsanställning hos arbetsgivaren. Lärlingseleven har rätt till en utbildningslön4 och har liknande 

rättigheter som en vanlig arbetstagare när det gäller socialförsäkring och semester. Vanligt är att 

lärlingseleven går i yrkesskola två dagar i veckan och arbetar på arbetsplatsen tre dagar i veckan. En 

del utbildningar är så strukturerade att eleverna har blockundervisning i skolan. Dessa elever är 

därmed i skolan och på arbetsplatsen under längre perioder i sträck. Lärlingsutbildningen är i de flesta 

fall treårig. Efter utbildningen blir en del lärlingselever erbjudna arbete i samma företag som de blev 

utbildade. Andra söker sig vidare till andra arbetsplatser.  

Examineringen innehåller flera delar. Efter halva utbildningen testas elevens kunskaper i en 

Zwischenprüfung5. Målet med detta prov är att i god tid, innan den avslutande examinationen, ge 

både eleven och arbetsgivaren en uppfattning om huruvida eleven uppnår utbildningsmålen. Hela 

utbildningen examineras genom skriftliga och muntliga prov i slutet av utbildningen. Eleven får även 

skolbetyg i yrkesskolan under hela utbildningen, samt avgångsbetyg efter avklarad utbildning.  

Lärlingsutbildningen styrs av yrkesbildningslagen (Berufsbildungsgesetz). Alla yrken inom den duala 

lärlingsutbildningen har dessutom en egen utbildningsförordning (Ausbildungsordnung). 

Yrkesutbildningslagen och utbildningsförordningen för yrkesutbildningarna gäller nationellt. De 

reglerar utbildningens ramfaktorer och utbildningsinnehåll på arbetsplatsen, samt 

examensbestämmelser. Yrkesskolan däremot styrs av förbundsländernas skollagar och läroplaner 

(Beicht, Krewerth, Eberhard & Granato, 2009).   

Även om det finns olika regler i de olika förbundsländerna har de flesta förbundsländer en generell 

skolplikt upp till 18 års ålder. Elever som går en lärlingsutbildning omfattas av en deltidsskolplikt som 

betyder att yrkesskolan, under den treåriga lärlingsutbildningen, är obligatorisk. För äldre 

lärlingselever, som är över 21 år, finns det undantag från skolplikten i en del förbundländer 

(Vossenkuhl, 2010).   

De flesta lärlingselever (84,2%) genomför sin utbildning inom det som i Tyskland kallas Mittelstand6, 

de små och medelstora företagen som omtalas som den tyska nationalekonomins ryggrad 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014). Yrkesutbildningen ses som en mycket viktig 

del i Tysklands ekonomi eftersom företagen genom utbildningen förmedlar den kompetens som de 

efterfrågar på arbetsmarknaden (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015). Det är en 

fördel både för elever och företag. Lärlingseleverna har efter avslutad utbildning lättare att komma in 

på arbetsmarknaden och företagen får tillgång till den kompetens de behöver (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2015). 

 

Elevernas utbildningsval 

Många ungdomar med högskolebehörighet väljer en lärlingsutbildning. Under 2013 hade 25,3 % av de 

elever som valde en lärlingsutbildning högskolebehörighet (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015b).  

De flesta elever som väljer en lärlingsutbildning har en examen från realskolan (42,3 %) och en stor del 

har en examen från ”Hauptschule” (29, 5 %)(Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015b). Elevens 

skolexamen återspeglar sig dock till stor del i de valda lärlingsutbildningarna. En anledning är att en 
                                                             
4Den genomsnittliga utbildningslönen under 2014 var 795 € per månad (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015c). Det finns 

dock stora skillnader mellan olika branscher. Skillnader finns även mellan de före detta väst- och östtyska förbundsländerna. 

Generellt sett är alla löner högre i de före detta västtyska förbundsländerna. Höga löner får lärlingselever i de före detta 

västtyska förbundsländerna inom exempelvis följande yrken/branscher: byggbranchen, murare (1030 €), mekatroniker (964 €), 

försäkringstjänsteman (961 €). Låga utbildningslöner finns exempelvis inom följande yrken i de före detta västtyska 

förbundsländerna: frisör (474 €), bagare (570 €) och florist (572 €) (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015c). 

5Kan översättas till mellanexamen. 

6 Mittelstand är en utbrett begrepp i Tyskland. Enligt definitionen är det företag som har maximalt 500 anställda och en 
årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro (tysk definition) eller företag som har maximalt 250 anställda eller en 
årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro (europeisk definition). Företagen som räknas till Mittelstand utgör 99,6 % av alla 
företag i Tyskland, står för 60 % av alla arbetsplatser och 56 % av bruttonationalprodukten (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, 2014; Institut für Mittelstandsforschung, 2015). 
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del arbetsgivare kräver högskolebehörighet för vissa lärlingsutbildningar men det finns även andra 

faktorer som påverkar valet. Elever med högskolebehörighet väljer framförallt lärlingsutbildningar 

inom den offentliga sektorn (50,6%) och inom handel och industri (31,2%). Ungefär 10 % av eleverna 

med högskolebehörighet väljer en utbildning inom hantverk (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2015. Lärlingsutbildningar inom den offentliga sektorn är till exempel 

förvaltningstjänsteman, socialförsäkringstjänsteman och skattetjänsteman. Inom handels- och 

industribranschen är det utbildningar som till exempel tjänstemän inom industri och informatik 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015). 

 

Aktuella politiska diskussioner 

Det tyska utbildningsdepartementet (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015) 

framhäver hur viktigt det tyska duala utbildningssystemet är för det tyska närlingslivets innovations- 

och konkurrenskraft. Det duala utbildningssystemet spelar, enligt utbildningsdepartementet, även en 

central roll när det gäller samhällets sammanhållning. Tre faktorer ser utbildningsdepartementet som 

avgörande när det gäller det duala utbildningssystemets höga anseende, både inom landet och 

utomlands: den höga utbildningskvaliteten, övergången mellan utbildning och anställning samt den 

låga ungdomsarbetslösheten.  

Det duala utbildningssystemet står enligt det tyska utbildningsdepartementet (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2015) även inför utmaningar. En ständig modernisering och anpassning till 

nya förhållanden, samt satsningar för att likställa yrkesutbildningar med akademiska utbildningar är, 

enligt ministeriet, viktigt för att bibehålla det höga anseendet. Särskilt viktigt är det med tanke på den 

demografiska utvecklingen och fackarbetarbristen, samt trenden att välja en akademisk utbildning. 

Andra utvecklingsområden är, enligt utbildningsdepartementet, övergången från skola till 

utbildningsplats,  senare till en arbetsplats och övergången från lärlingsutbildning till högskolestudier. 

Dessutom behöver lärlingsutbildningens attraktivitet ökas och även införandet av instrumet som gör 

det möjligt att bedöma informellt tillägnade kunskaper. 

Aktualiteten i diskussionen kring flexibiliteten mellan akademisk utbildning och yrkesutbildning blir 

tydlig i ett citat från vetenskapsministern Svenja Schulze i förbundslandet Nordrhein-Westfalen, där 

hon pekar på att ”Nordrhein-Westfalen behöver alla talanger. Med en större flexibilitet mellan 

systemen måste vi ge alla som vill vidareutbilda sig möjligheten till det. Högskolestudier utan 

Abitur7 måste helt enkelt bli en självklarhet [min översättning]” (Ministerium für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2015, stycke 3). 

Vetenskapsrådet (2014) pekar på att olika politiska åtgärder är nödvändiga, för att uppnå en likvärdig 

syn på yrkesutbildningar och akademiska utbildningar i samhället. För det första är det enligt 

Vetenskapsrådet viktigt att eleverna får en professionell studie- och yrkesvägledning för att få en 

överblick över möjliga yrken och utbildningsformer. Studie- och yrkesvägledningen borde även 

fokusera på att hjälpa eleverna när det gäller valet mellan en yrkesutbildning eller en akademisk 

utbildning. Särskilt viktigt är det enligt Vetenskapsrådet,att under vägledningen försöka synliggöra 

elevernas intressen och färdigheter, och att jämna ut faktorer som social bakgrund och statusval. 

Andra punkter som Vetenskapsrådet framhäver när det gäller förhållandet mellan akademisk 

utbildning och yrkesutbildning är att de formella kraven när det gäller högskolebehörighet för 

yrkesutbildade lättas, att högskolorna erbjuder utbildningar som är särskilt intressanta för 

yrkesutbildade och att även yrkeskunskaper ska kunna valideras för att förkorta studietiden på 

högskola. Vetenskapsrådet rekommenderar även att bygga ut det som kallas för hybrida 

utbildningsformer, där styrkorna i det duala lärlingssystemet kombineras med högskoleutbildningen. 

En form som redan nu finns är duala studier, en kombination av lärlingsutbildning och 

högskolestudier. 

                                                             
7 Grundläggande högskolebehörighet som uppnås efter avklarad gymnasieexamen. 
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Diskussionen om flexibiliteten mellan akademiska utbildningar och yrkesutbildningar är inte en fråga 

som enbart är aktuell i Tyskland. Europeiska kommissionen (2009) har sammanställt en referensram 

för att underlätta det livslånga lärandet och rörligheten mellan olika länder. Målet med referensramen 

är att öka transparensen och flexibiliteten mellan de olika ländernas utbildningssystem. 

Referensramen ska till exempel bidra till att minska hinder mellan högre utbildning och 

yrkesutbildning, samt göra det möjligt att validera olika sorters kunskap, exempelvis informell 

yrkeskunskap. 

 

Tidigare forskning  

I följande kapitel tas tidigare forskning upp som berör synen som finns på praktisk och teoretisk 

kunskap i samhället. Den historiska utvecklingen av den tyska lärlingsutbildningen, samt den 

diskussion som förs i Tyskland kring yrkesutbildningar och akademiska utbildningar, skildras också. 

Forskning som finns kring hur yrkeselever och lärlingselever upplever sin utbildning beskrivs och 

fokus ligger på de delar av undersökningarna som kan relateras till denna studie.   

 

Historisk utveckling av lärlingsutbildningen i Tyskland 

I följande avsnitt beskrivs väldigt kortfattat den historiska utvecklingen av lärlingsutbildningen i 

Tyskland, och de diskussioner och förändringar som lärlingsutbildningen har genomgått och som är av 

relevans för den här studien. 

Lärlingsutbildningen har enligt Lipsmeier (2014) en lång tradition i Tyskland, eftersom den har 

existerat ända sedan medeltiden. Lärlingsutbildningen uppstod enligt författaren i det dåvarande 

skråväsendet och den utformades efter trestegsmodellen lärling-gesäll-mästare. Lärlingen tillägnade 

sig kunskaper genom imitatio-modellen, det vill säga lärlingen iakttog hur mästaren arbetade för att i 

ett senare skede själv utföra arbetsstegen (Hahne & Schäfer, 2011; Lipsmeier, 2014). Lärlingen var 

enligt Hahne och Schäfer (2011) en del av mästarfamiljen och socialiserades in i yrket. Skråväsendets 

utbildningsmodell utsattes enligt Lipsmeier (2014) under 1700- och 1800- talet för tilltagande kritik, 

då alltfler missförhållanden uppdagades, som till exempel lärlingsprygel. Detta ledde enligt Lipsmeier 

till att en mer standardiserad utbildningsform efterfrågades, och en kompletterande skolutbildning 

infördes. Med yrkesskolan började enligt Hahne och Schäfer (2011) det duala systemet ta form. 

Reformpedagogen Kerschensteiner utformade, i slutet av 1900-talet, den nya duala modellen i en 

arbetsskola, där yrkeskunkaper och allmänutbildande kunskaper varvades (Gonon, 2000; Hahne & 

Schäfer, 2011).  

Genom yrkesbildningslagen (Berufsbildungsgesetz) som infördes 1969 lades ansvaret för 

lärlingsutbildningen för första gången i statlig hand (Frank, Heister & Walden, 2015).  Samma år 

grundades även ett nationellt institut för yrkesbildningsforskning, som senare omvandlades till det 

som i dag heter Institutet för yrkesbildning (Bundesinstitut für Berufsbildung eller BIBB). BIBB är ett 

kompetenscentrum vars huvuduppgift är forskning och utveckling kring yrkesutbildning och 

vidareutbildning (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015, 17 november).  

Under 60- och 70- talet ställer lärlingarna krav på en förbättrad utformning av  lärlingsutbildningen, 

och stora diskussioner förs kring utbildningens struktur (Busemeyer, 2014; Lipsmeier, 2014). 

Lipsmeier skriver att regeringen stöttade kraven medan arbetsgivarna motsatte sig förändringar.  

Lärlingsprotesten ledde enligt Lipsmeier (2014) till anpassningar gällande lärlingsutbildningens  

utformning. Busemeyer (2014) beskriver en annan debatt som ägde rum på 70-talet och som handlade 

om att integrera yrkesutbildningen i allmänutbildningen. Tysklands styre, som efter andra världskriget 

främst dominerats av konservativa partier, var under 70-talet socialdemokratisk. Regeringen och 

fackföreningarna ville enligt Busemeyer integrera yrkesutbildningen i allmänutbildningen. 

Arbetsgivarorganisationerna och de konservativa partierna motsatte sig dock förslaget och regeringen 

lyckades inte driva igenom sina planer. 
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Institutet för yrkesbildning deltog starkare och starkare i diskussionen om en förbättrad kvalitet 

gällande lärlingsutbildningen, och utformade på 80-talet ett kvalitetsindex, med olika kriterier, för att 

främja kvalitetsutvecklingen. Frank, Heister och Walden (2015) beskriver reformeringen som 

yrkesutbildningen genomgick på 80-talet, med tanke på de stora förändringar som skedde på 

arbetsmarknaden. Yrkesutbildningen, som hittills fokuserat på fackkunskaper, blev istället en 

projektorienterad utbildning. Yrkesutbildningen ses nu enligt författarna som ett första 

utbildningssteg i en livslång lärprocess. 

En annan utbildningsform, som har växt fram under senare år, är duala studier (Duales Studium). 

Utbildningen liknar en dual lärlingsutbildning, men eleverna studerar på högskola, istället för att gå i 

yrkesskola. På samma sätt som lärlingseleverna, är en elev inom ett dualt studieprogram anställd hos 

en arbetsgivare. Efter avslutad utbildning har eleverna en bachelorexamen samt en yrkesexamen. För 

att kunna studera i ett dualt program måste eleven ha fackhögskole- eller grundläggande 

högskolebehörighet. Duala studier är även en möjlighet för redan yrkeskunniga att utbilda sig vidare 

(Frank, Heister & Walden, 2015). 

 

Synen på praktisk och teoretisk kunskap i samhället 

Uppdelningen mellan praktiska och teoretiska kunskaper har sitt ursprung i antiken och denna 

åtskillnad finns kvar än i dag. (Berglund, 2009; Billett, 2014). Även Burman (2009) visar hur den 

indelning som Platon gjorde i episteme och techne har präglat vårt västerländska samhälle. Enligt 

Burman har episteme som nås genom tänkande, alltid varit överlägset techne som kan jämföras med 

praktisk kunskap. Detta synsätt lever enligt författaren kvar i vårt utbildningssystem än i dag. Enligt 

Burman förde Aristoteles in ännu ett begrepp, fronesis, som är ett uttryck för praktisk klokhet. 

Burman drar paralleller mellan Aristoteles indelning och den svenska läroplanen från 1994, där 

kunskap delas in i fyra f: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är enligt Burman 

anmärkningsvärt att synen på kunskap har förändrats så lite under hela 2300 år. 

Berglund (2009) skriver att synen på praktiska och teoretiska kunskaper bygger på djupt rotade 

föreställningar. Detta synsätt leder enligt författaren även till att olika kunskaper värderas olika. 

Teoretiska kunskaper tillskrivs mer positiva och högre värderade föreställningar än praktiska 

kunskaper (Berglund, 2009). Så visar Berglund att teoretiska kunskaper anses vara överordnade 

praktiska kunskaper. Teoretiska kunskaper förknippas till exempel med begåvning och skola, medan 

praktisk kunskap förbinds med obegåvning och arbets- eller praktikplats. Denna indelning är enligt 

Berglund institutionaliserad och språkligt förankrad. Gustavsson (2002) skriver att frågan om 

kunskap även är en maktfråga. Olika institutioner står i konkurrens med varandra, och det har lett till 

en kamp om den kunskap som anses vara mer värd. Enligt Gustavsson har den teoretiska kunskapen 

länge haft en överordnad ställning. Berglund (2009) pekar på att uppdelningen mellan praktisk och 

teoretisk kunskap är ideologisk. Grundfrågan i skolpolitiken har enligt Berglund varit vem som ska få 

tillträde till skolsystemet. Burman (2009) pekar på universitetens roll när det gäller den högre 

värderingen av teoretiska kunskaper samt tillträdesfrågor.  

Svenaeus (2009) skriver att det finns olika kunskapsformer i samhället, och att teoretisk och praktisk 

kunskap inte utesluter varandra. En god praktiker kan enligt Svenaeus även vara en god teoretiker. 

Svenaeus framhäver även att det inte handlar om att väga teoretiska kunskaper mot praktiska, och vice 

versa, utan att alla kunskaper borde ges likvärdigt utrymme i samhället. Burman (2008) stöttar denna 

tes och skriver att det handlar om att hitta en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper. Även 

Gustavsson (2002) kräver ett omtänkande när det gäller synen på kunskap, och tillskriver skolan och 

utbildningen en central roll i den processen. Gustavsson pekar på att all kunskap som existerar på 

olika ställen i samhället ska värderas lika och skriver: ”Att bygga ett demokratiskt kunskapssamhälle 

är en samfälld och återstående uppgift. Hur detta ska gå till är den stora kunskapsfrågan” 

(Gustavsson, 2002, s. 17). 
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Förhållandet mellan yrkesutbildning och akademisk utbildning 

Mellan yrkesutbildning och allmänutbildning kan liknande paralleller dras som mellan praktisk och 

teoretisk kunskap. Medan allmänutbildning förknippas med teoretisk kunskap förbinds 

yrkesutbildning med praktisk kunskap (Berglund, 2009; Billett, 2014). Även om lärlingselever läser 

både teori och praktik, ses utbildningen snarare som en praktisk utbildning (Berglund, 2004).  

I Sverige har det sedan länge diskuterats i vilken utsträckning skolan ska förmedla allmänutbildande 

eller yrkesinriktande kunskaper (Abrahamsson, 2006; Nylund, 2010). I Tyskland har liknande 

diskussioner ägt rum, men inte i samma utsträckning som i Sverige (Busemeyer, 2014; Frank, Heister 

& Walden, 2015). Däremot  har en annan diskussion ägt rum i Tyskland i kontexten kring 

allmänutbildning och yrkesutbildning (Frank, Heister & Walden, 2015). Diskussionen handlar om 

flexibiliteten mellan utbildningssystemen och har resulterat i begreppet Durchlässigkeit.  

Frank, Heister och Walden (2015) skriver att diskussionen om flexibilitet, i utbildningssystemet i 

Tyskland, inte är en ny företeelse utan att den har funnits sedan femtio år. Redan 1974 

rekommenderade, enligt författarna, det dåvariga tyska bildningsrådet (Deutscher Bildungsrat) att öka 

flexibiliteten mellan olika utbildningar. Diskussionen präglades, enligt författarna, även av tanken att 

ett transparent och flexibelt utbildningssystem var en förutsättning för demokratisk delaktighet i 

samhället. Diskussionen om flexibiliteten fortstätter på 80-talet, och utökas även med diskussionen 

om likvärdigheten mellan akademiska utbildningar och yrkesutbildningar (Frank, Heister & Walden, 

2015). Huvudfokus i diskussionen ligger, enligt författarna, här på att med olika åtgärder öppna upp 

för tillträde till högskolan för yrkesutbildade.  

Enligt Frank, Heister och Walden (2015) har det trots många olika reformer, program och initiativ inte 

skett några stora förändringar när det gäller att förminska barriärerna mellan akademisk utbildning 

och yrkesutbildning. Frågor som enligt författarna borde diskuteras vidare är högskolebehörighet för 

lärlingsutbildningarna, större möjligheter för yrkesutbildade att studera på högskola, validering av 

olika sorters utbildning för en ökad flexibilitet, samt en vidareutveckling av systemet med duala 

studier.  

Det tyska Vetenskapsrådet (2014) pekar på att antalet elever med högskolebehörighet har ökat 

konstant under de senaste årtiondena. I dag uppnår hälften av alla elever i en årskull 

högskolebehörighet, och det är fem gånger så många än det var för fyrtio år sedan. Många elever väljer 

en högskoleutbildning, och det finns enligt Vetenskapsrådet tre faktorer som påverkar elevernas val: 

individuella, ekonomiska och sociala. Det individuella valet handlar om inriktningar som 

ämnesmässigt intresserar eleverna. Ur ett ekonomiskt perspektiv väljer eleverna yrken med bra 

förtjänstmöjligheter, säkra arbetsförhållanden och utvecklingschanser. En faktor som har stort 

inflytande över elevernas val är enligt Vetenskapsrådet elevernas sociala bakgrund. Yrkets status i 

samhället spelar även en roll. Frank, Heister och Walden (2015) skriver att tendensen att vilja gå en 

akademisk utbildning har förstärkts, och yrkesutbildningen ses för många som en mellanstation på 

väg mot en högre utbildning. Författarna skildrar det med ett motto som många verkar ha: 

”Yrkesutbildning för trygghetens skull, studier för karriären" [Min översättning] (Frank, Heister & 

Walden, 2015, s. 39). 

Med tanke på det ökade antalet elever i Tyskland som väljer en högskoleutbildning blir frågan om en 

jämlik syn på yrkesutbildningar och akdemiska utbildningar enligt Alexander och Pilz (2004) särskilt 

viktig. I Tyskland uppfattas en utbildning inom det duala systemet, enligt författarna, som en solid 

utbildning med bra arbetschanser. Trots detta strävar, enligt författarna, många ungdomar och 

föräldrar mot en högskoleförberedande utbildning. En gymnasieutbildning, direkt efter grundskolan, 

som ger allmän högskolebehörighet räknas ännu som Königsweg [kungsväg], det vill säga en 

utbildningsväg som anses vara idealisk. Alexander och Pilz främhäver hur viktigt det är att 

lärlingsutbildningarna tillskrivs ett högre samhälleligt värde. En lärlingsutbildning ger kompetenser av 

hög kvalitet och eleverna utvecklar andra sorters kunskaper än i en teoretisk högskoleförberedande 

utbildning. Enligt författarna är en diskussion kring detta nödvändig, såväl ur ett 

utbildningsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. 
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Pütz hävdar att likvärdigheten mellan allmänutbildning och yrkesutbildning endast är en politisk 

fråga. Uppnås ingen likvärdighet mellan de olika utbildningsformerna är det, enligt författaren, enbart 

på grund av politisk ovilja (Pütz, i Alexander & Pilz, 2004). Även Frank, Heister och Walden (2015) 

framhäver nödvändigheten av en samhällspolitisk diskussion när det gäller frågan om likvärdighet 

mellan akademiska utbildningar och yrkesutbildningar. En diskussion om i vilken utsträckning 

likvärdighet ska eftersträvas är, enligt författarna, en förutsättning för en konstruktiv förändring. 

 

Studier om yrkeselevers syn på utbildningen 

Studier, vars syfte liknar denna studies syfte, har sökts men inte hittats. Det finns dessutom ringa 

forskning kring yrkeselevers upplevelser av olika delar av yrkesutbildningen (Berglund, 2009). I 

följande avsnitt ska några undersökningar presenteras, vars syfte har varit att undersöka hur eleverna 

själva tänker kring utbildningen. Tanken är här att visa hur andra forskare har gått tillväga när det 

gäller metod och urval, men även att kort sammanfatta de resultat som kan vara av vikt för denna 

uppsats.  

Velten, Schnitzler och Dietzen (2015) har undersökt hur blivande mekatroniker bedömer kvaliteten i 

utbildningen på arbetsplatsen. Författarna använde enkät som datainsamlingsmetod och drygt 500 

elever deltog i undersökningen. Endast 6 % av deltagarna var kvinnor vilket kan förklaras med att 

endast få kvinnor väljer att utbilda sig inom yrket. Lärlingsseleverna hade olika utbildningsbakgrund, 

en del hade högskolebehörighet medan andra hade en realskoleexamen. Eleverna fick med hjälp av en 

sexgradig skala bedöma huruvida de instämde (från stämmer helt och hållet till stämmer 

överhuvudtaget inte) i 39 olika påståenden. Bedömningen gällde olika områden: elevernas 

arbetsuppgifter, arbetsuppgifternas relevans, handlingsfrihet, utbildarens fackkompetens, utbildarens 

omsorg, feedback, stress och kollegernas stöd. Fokus i studien låg även på att undersöka hur elevernas 

svar påverkas av elevernas egna utbildningsbakgrunder och kognitiva kompetenser. En skillnad 

mellan utbildningsbakgrund kunde författarna påvisa, dock inte när det gällde elevernas kognitiva 

kompetenser. Författarna ger olika förklaringar till varför elever med olika utbildningsbakgrund 

bedömer olika. Elever med högskolebehörighet är i allmänhet äldre, har en längre utbildning bakom 

sig och är därför, enligt författarna, mer självsäkra. De ser utbildningen mer kritiskt och ger därför en 

lägre bedömning. Därtill har eleverna ett större utbildningsutbud att välja mellan och även det kan 

vara en orsak till att de är mer kritiska. Författarna pekar även på att elever med högskolebehörighet 

har högre förväntningar på utbildningen och arbetsuppgifterna och är därför inte lika nöjda med 

utbildningen. 

Wyszynska Johansson och Henning Loeb (2015) har undersökt hur yrkeselever ser på bedömning och 

återkoppling. Författarna skriver att bedömning har kommit att uppmärksammas mer och mer 

eftersom det anses vara en viktig del i lärandet. Elevernas perspektiv på bedömning har, enligt 

författarna, dock hittills inte undersökts. I fokusgruppsintervjuer, med yrkeselever inom barn- och 

fritidsprogrammet, undersökte författarna hur eleverna upplever den bedömning och återkoppling 

som ges av lärare och kamrater under den skolförlagda delen av utbildningen. Författarna valde att 

intervjua elever som hade kommit halvvägs i sin utbildning. Många av de elever som intervjuades var 

kvinnor, vilket kan förklaras med att de flesta elever inom programmet är kvinnor. Det framgår inte 

om det är lärlingselever eller elever inom en skolförlagd yrkesutbildning som intervjuas. Resultaten 

visar att eleverna upplever att återkopplingen är generell och att de önskar en mer detaljerad feedback. 

Eleverna upplever även att det framför allt är skriftliga uppgifter som ligger till grund för 

bedömningen. Eleverna känner till begrepp som ofta används i återkopplingssammanghang, dock var 

dessa ofta abstrakta för eleverna. 

Akkerman och Bakker (2012) skriver att aktuella diskussioner inom yrkesutbildningen, handlar om 

övergången mellan skola och arbete, samt förhållandet mellan lärande på arbetsplatsen och i skolan. 

Fokus i deras undersökning låg på att undersöka vilka skillnader som finns mellan skola och 

arbetsplats, när det gäller kunskapssyn samt hur samarbetet mellan skola och arbetsplats ser ut. Med 

hjälp av resultaten diskuterar författarna om hur det ömsesidiga samarbetet mellan skola och 

arbetsplats kan främja yrkeselevernas lärande. I studien användes olika undersökningsmetoder. 
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Författarna observerade och filmade yrkeseleverna i skolan och genomförde intervjuer med de 

ansvariga lärarna. Fyra elever (två kvinnliga och två manliga) som befann sig i slutskedet på sin 

utbildning valdes ut för en mer detaljerad undersökning. Dessa elever intervjuades och författarna 

besökte också eleverna på deras arbetsplatser och intervjuade där även handledaren. Resultaten visar 

att eleverna upplever att en större interaktion mellan skola och arbetsplats främjar deras lärprocess. I 

skolan har de möjlighet att reflektera kring utbildningen på läroplatsen och inhämta kompletterande 

information. Lärarna var enligt författarna delaktiga i att driva reflektionsprocessen genom att ställa 

specifika frågor om företeelser på arbetsplatsen. Författarna upplevde också att eleverna med stolthet 

pratade om sin arbetsplats och på ett förståeligt sätt beskrev arbetet för andra elever. 

Enligt Beicht, Krewerth, Eberhard och Granato (2009) har arbetsplatser och yrkesskolor en relativt 

stor frihet när det gäller utformningen av lärlingsutbildningen. Förvisso måste de hålla sig till lagar 

och förordningar, men är fria i att gestalta arbetet/undervisningen på plats. Hur undervisningen och 

arbetet är utformat och hur eleverna upplever kvaliteten i denna utformning finns det, enligt 

författarna, hittills otillräcklig information om. Därför har författarna i en studie med över 6000 

yrkeselever, i 15 olika populära yrkesinriktningar, undersökt hur lärlingselever ser på utbildningens 

kvalitet. Författarna valde att genomföra studien med elever som befann sig i det andra 

utbildningsåret eftersom de då redan hade fått en längre inblick i utbildningen. Undersökningen 

genomfördes i sex olika förbundsländer i Tyskland med enkät som undersökningsmetod. Författarna 

skriver att det inte finns yrkesutbildningar som endast får bra eller dåliga bedömningar. Varje 

yrkesutbildning upplevs både positivt och negativt av eleverna. Det finns dock yrkesutbildningar som 

generellt sett upplevs mer positivt än andra. Den bästa utbildningskvalitet enligt eleverna har två 

utbildningsgrenar inom sektorn industri och handel. Sämre intryck har eleverna av utbildningar inom 

hantverk. När det gäller fackkompetens och färdighet i att förmedla utbildningsinnehåll, får 

handledarna på arbetsplatsen bättre omdöme än lärarna i yrkesskolan.  En punkt som eleverna 

kritiserade var den otillräckliga kooperationen mellan yrkesskola och arbetsplats. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien utgår från delar av John Deweys teorier och dessa analyseras i förhållande till 

studiens resultat (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). I forskningsartiklar om praktisk och teoretisk 

kunskap dyker John Deweys idéer ofta upp (Billett, 2014; Burman, 2009; Gustavsson, 2002; Ryan, 

2003). Deweys tankar kring skolutbildningen har präglat många länders skolsystem (Hartman, 

Lundgren & Hartman, 2004). Deweys teorier har valts ut med tanke på studiens syfte och de idéer som 

Dewey hade om utbildningen i allmänhet och om praktisk och teoretisk kunskap i synnerhet (Dewey, 

1915, 1916, 1922; Hartman, Lundgren & Hartman, 2004; Oelkers, 2011; Säljö, 2014). Att koppla ihop 

Deweys teorier kring intelligent action och learning by doing med lärlingselevers tankar kring 

praktisk och teoretisk kunskap, kan ge ett nytt perspektiv på redan välkända begrepp. Likaså kan 

lärlingselevernas tankar kring status och utbildning kopplas ihop med Deweys idéer, eftersom de också 

handlar om sambandet mellan kunskap och samhällets syn på kunskap. I följande avsnitt 

argumenteras för valet av teori samt skildras de begrepp som har valts ut.  

 

Valda teoridelar och begrepp 

Att jag har valt ut delar av Deweys teorier beror på att hans verk är så omfattande att det inte skulle gå 

att utgå från stora drag i hans teorier utan att bli alltför ytlig (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 

Dessutom är Deweys texter i sig generellt skrivna, något som Dewey enligt Hartman, Lundgren och 

Hartman (2004) även kritiserats för, då många har saknat detaljer. Det får mig att än mer se 

nödvändigheten i att begränsa mig och välja ut delar av Deweys teorier. Nedan presenteras de delar 

och begrepp som har valts ut. Dessa är relaterade till de tre frågeställningarna i uppsatsen. 
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Intelligent action 

Enligt Dewey (1915) går det inte att dela upp praktisk och teoretisk kunskap. Dewey skriver att det inte 

är kategorier för sig utan att praktisk och teoretisk kunskap alltid är sammanflätade. I 

utbildningssammanhang är det, enligt Dewey, viktigt att båda delar upplevs så att eleven lättare kan se 

ett samband i det den lär sig. Även om Dewey ofta talar om barn i sina texter är det enligt min mening 

möjligt att föra över det på äldre elever. I sina texter går Dewey inte in på vilka åldrar han åsyftar utan 

texterna är på en mer generell nivå (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004).  

Gustavsson (2002) skriver att Dewey riktade stark kritik mot skolan och uppdelningen av praktisk och 

teoretisk kunskap. Enligt Gustavsson hävdade Dewey att en sådan indelning resulterade i mekanisk 

inlärning i teoretiska utbildningar, och automatiskt utförande av praktiska moment i praktiska 

utbildningar. För att nå riktig kunskap såg Dewey det oundvikliga i att föra samman praktiska och 

teoretiska utbildningsmoment (Gustavsson, 2002). Inlärning av kunskaper utan att direkt kunna 

använda dem är, enligt Dewey (1897), ingen lämplig metod. Skolan ska enligt Dewey anpassa sin 

verksamhet till elevernas värld, istället för att lära ut isolerad kunskap för framtiden, som inte har 

anknytning till elevernas vardag. I en effektiv skola måste eleverna, enligt Dewey, direkt kunna 

använda sig av sina nyinlärda kunskaper.  

Enligt Säljö (2014) kännetecknas pragmatismen, som Dewey företrädde, av att alla handlingar, även 

de som vi normalt sett kallar praktiska, innehar en teoretisk del. Säljö skriver att detta synsätt betyder 

att det pågår en ständig interaktion mellan det teoretiska och det praktiska. En hantverkare som utför 

ett arbete pendlar enligt Säljö ständigt mellan tanke och handling. Även Hartman, Lundgren och 

Hartman (2004) skriver att Dewey hävdar att tanke och handling ska ses som en enhet, precis som 

kropp och själ. Det är detta som Dewey, enligt författarna, kallade intelligent action.  

 

Learning by doing 

Uttrycket learning by doing används flitigt än i dag och ofta av personer som aldrig har hört talas om 

John Dewey. Med begreppet learning by doing framhävde Dewey, enligt Liedman (2014), att praktisk 

och teoretisk kunskap måste smälta samman starkare i utbildningen. Enligt Liedman  hävdade Dewey 

att en praktisk handling är nödvändig för att införliva teoretiska kunskaper. Deweys tanke var, skriver 

Liedman, att det inte enbart går att lära sig något i teorin, utan att verklig kunskap endast kan uppnås 

genom en handling.  

Dewey (1916) skildrar betydelsen i att reflektera över en handling. Endast genom en tankegång kring 

en handling och dess följder kan, enligt Dewey, nya erfarenheter samlas. Med nya kunskaper planeras, 

enligt Dewey, kommande tillvägagångssätt som antingen ändras eller bibehålls utifrån handlingens 

utgång. Reflektioner över handlingar är enligt Dewey nödvändiga i en värld som ständigt förändras. 

Hela tiden måste enligt Dewey tillvägagångssätt prövas om och ändras på nytt, eftersom omgivningen 

ständigt förändras. 

Burman (2009) hävdar att uttrycket learning by doing inte tydliggör det som Dewey egentligen avsåg. 

Enligt Burman handlade Deweys tanke inte enbart om att utföra en handling för att kunna nå vidare 

kunskap. Handlingen måste åtföljas av en reflektion för att ny kunskap ska kunna bildas. Enligt 

Burman finns det därför forskare som talar om learning by reflective doing. Men även detta uttryck 

rymmer, enligt Burman, inte heller det som Dewey åsyftade. Mest rättvisa får uttrycket enligt Burman 

om det även utökas med ordet experience. Det modifierade uttrycket learning by reflective experience 

är enligt Burman snarare det som Dewey menade. Det rymmer tanken att en handling ska åtföljas 

eller/och föregås av en reflektion, samt att det krävs en upplevelse (praxis) för ökad kunskap.  
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Kunskapsstatus i samhället 

Deweys texter om samhällspolitiska frågor är bara de väldigt omfattande och därför avgränsas temat 

ytterligare i den här studien. Fokus kommer att ligga på olika utbildningars och yrkens status och 

vilken koppling som finns till praktiska och teoretiska kunskaper. 

Burman (2008) skriver att Dewey beklagade den fokusering på teoretiska kunskaper som ägt rum i 

våra västerländska samhällen och som, enligt Burman, har sitt ursprung i antiken. Dewey (1922) går in 

på föreställningarna kring begåvning och jämlikhet och skriver att den syn som finns i samhället kring 

dessa begrepp är präglade av ett synsätt. Dewey för fram en tes som innebär att akademiska 

utbildningar har högre status, eftersom det är just akademiker som dominerar samhällsstrukturerna. 

Hade det istället till exempel varit hantverkare, hade synen på dessa yrken i samhället kanske varit 

annorlunda. Dewey skriver vidare att ord som begåvad och obegåvad och överlägsen och 

underlägsen ofta används utan att det reflekteras kring betydelsen. Så här skriver Dewey: ” No one 

should use the words until he has asked himself and is ready to tell others: Superior and inferior in 

what? (Dewey, 1922, s.61). Detta tyder på att det enligt Dewey i samhället finns en viss indelning av 

yrken med högre och lägre status, samt en tendens att stoppa människor med olika utbildningar och 

yrken i olika fack.  

Enligt Dewey (1922) finns det en viss splittring när det gäller synen på de kunskaper som behövs i ett 

samhälle, och de människor som innehar dessa kunskaper. Så här skriver Dewey:  

Sometimes in theory we conceive of every form of useful activity as on a level with every other as long as 

it really marks the performance of needed service. In these moments we also recognize in idea at least 

that there are an infinite number of forms of significant action. But these ideas are usually restricted to 

religiously accented moments. When it comes to "practical" matters, the very person who in his religious 

moods asserts the uniqueness of individuality and of opportunity for service falls back upon a restricted 

number of conventionally formulated and esteemed occupations and is content to grade persons in a 

quantitative comparative scale. (s. 61) 

 

I undervisningssammanhang finns det enligt Dewey (1915) en diskussion kring vilka kunskaper som 

ska läras ut. Ska de vara av teoretisk eller praktisk natur? Enligt Dewey finns det de som menar att ett 

större inslag av praktiska ämnen gör utbildningen alltför snäv och specialiserad och att detta inte går 

ihop med en bred och liberal utbildning. Dewey skriver att han dock själv anser att det är tvärtom. Om 

en utbildning inte har inslag av praktisk karaktär är det en ensidig utbildning som endast är inriktad 

på teoretisk inlärning. Resultatet blir enligt Dewey ”(...) that which we see about us everywhere – the 

division into »cultured« people and »workers«, the separation of theory and prectice” (Dewey, 1915, 

s.25).  

Gustavsson (2002) tar upp Deweys syn på hur praktisk och teoretisk kunskap hänger ihop med ett 

demokratiskt samhälle. Enligt Gustavsson såg Dewey skolan som viktig aktör när det gäller att 

jämställa teoretiska och praktiska utbildningar, för att uppnå ett mer demokratiskt samhälle.  

 

Sammanfattning 

I den här studien ska lärlingselevers upplevelser av kunskap relateras till tre av Deweys tankeområden. 

De utvalda teoriområden är intelligent action, learning by doing och kunskapsstatus i samhället. 

Utifrån dessa tre områden kommer lärlingselevernas utsagor att analyseras i ett senare avsnitt i 

studien. Avslutningsvis vill jag tydliggöra att de delar som jag har valt ut av Deweys tankar och idéer 

hänger ihop med varandra. Även om jag har gjort en uppdelning mellan de tre olika områdena, finns 

det förbindelser mellan delarna som gör det svårt att helt och hållet avgränsa dem från varandra. Trots 

detta är det, enligt min mening, viktigt att för tydlighetens skull göra en avgränsning, särskilt eftersom 

de olika delarna på ett direkt sätt hänger samman med de olika frågeställningarna i uppsatsen. 
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Deweys aktualitet 

John Dewey skrev under en lång tidsrymd men många av hans texter är över hundra år gamla. De 

lärlingselever som jag vill intervjua föddes ungefär 130 år senare än Dewey. Tanken ligger då nära att 

fråga sig om det överhuvudtaget kan finnas ett samband mellan elevernas syn på utbildning och 

Deweys tankar (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). I följande avsnitt vill jag framföra ytterligare 

argument till valet av teori, särkilt med tanke på den tidsrymd som ligger mellan Deweys teorier och 

den här studien. 

 

Den tidlöse teoretikern 

Kroksmark (2003) skriver om tidlösa klassiska teorier och presenterar ett antal formella teorier, 

däribland Deweys. Även om teorierna är utarbetade för länge sedan ställer Kroksmark frågan om inte 

formella teorier fortfarande kan kopplas till aktuella företeelser inom skola och utbildning. Enligt 

Kroksmark har dessa teorier en viss tidlöshet som gör dem relevanta. Dewey har enligt Hartman, 

Lundgren och Hartman (2004) kritiserats för att vara alltför generell i sina texter utan att ge mer 

konkreta exempel och detaljer. Författarna skriver dock att just detta kan ha lett till att Deweys teorier 

innehar en viss tidlöshet. Även om Deweys teorier, enligt författarna, under en längre tid har haft 

inflytande på skola och utbildning i Sverige ökade intresset för Deweys texter enormt under 1990-talet. 

Inte minst den senaste utvecklingen visar, enligt min mening, att det finns en viss tidlöshet kring 

Deweys idéer och det är en faktor som har fått mig att välja delar av hans teorier.  

En annan tanke är att just eftersom Dewey levde under under en annan tid, kan detta även säga oss 

mycket om hur skola och utbildning såg ut tidigare, och vad som låg till grund för hans teorier 

(Kroksmark, 2003). Det kan ge oss ett större perspektiv just med tanke på att Deweys teorier har haft 

ett stort inflytande på skola och utbildning (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004).  

 

Deweys aktualitet i forskning 

En annan faktor som fick mig att fundera närmare på att använda Deweys teorier i den här uppsatsen, 

var den frekvens med vilken hans namn dök upp i litteratursökningen inför uppsatsen. I många 

svenska och tyska artiklar och böcker om praktisk och teoretisk kunskap finns Deweys teorier med 

(Burman, 2009; Gustavsson, 2002; Hahne & Schäfer, 2011; Oelkers, 2000). Att så många forskare och 

författare väljer att nämna Dewey visar, enligt min mening, att Deweys teorier fortfarande har en viss 

aktualitet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Andra författare pekar tydligt på Deweys aktualitet och 

kopplar ihop hans teorier med aktuella företeelser inom skola och utbildning (Säljö, 2014; Hartman, 

Lundgren & Hartman (2004). 

När jag googlade Deweys aktualitet dök det upp 18 600 träffar. På tyska google fick samma ord 

(Deweys Aktualität) 46 800 träffar. Även om det kan ses som en högst otillräcklig 

undersökningsmetod kan det ändå visa vilken aktualitet Deweys texter fortfarande har. 

 

Deweys inflytande på skola och utbildning 

Deweys inflytande skildras av Säljö (2014) som skriver att Deweys teorier har påverkat skola och 

utbildning under hela 1900-talet. Även Hartman, Lundgren och Hartman (2004) beskriver hur 

Deweys teorier har påverkat utbildningen i många länder. Författarna skriver att Deweys inflytande 

över svensk utbildning började under tidigt 1900-tal och fortsatte under hela århundradet. Hartman, 

Lundgren och Hartman beskriver också det inflytande som Deweys teorier har haft på svenska 

läroplaner.  

Oelkers (2011) skriver om Deweys inflytande i Tyskland och pekar på att Dewey till största del förblev 

missförstådd i Tyskland. Det internationella inflytande som Dewey hade kom, enligt författaren, inte 
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att gälla i Tyskland på samma sätt. Deweys pragmatism likställdes enligt Oelker (2010) av många i 

Tyskland med instrumentalism, vilket höll i sig länge. I den tyska folkskolereformen som genomfördes 

av Kerschensteiner på 1910-talet kom Deweys pedagogik att spela en viss roll (Gonon, 2000; Hartman, 

Lundberg & Hartman, 2004). Oelker (2011) beskriver reformpedagogen Kerschensteiners utveckling 

av folkskolan och pekar på att Deweys pedagogik hade inflytande på reformen. Även Gonon (2000) 

och Hedman (2001) beskriver det samband som fanns mellan Kerschensteiers pedagogik och Deweys 

teorier. Gonon (2000) skriver att Kerscheinsteiner endast fiskade ut delar av Deweys teorier, som 

stödpelare i reformen av arbetsskolan. Kerscheinsteiner pressades dock av andra pedagoger som ville 

förhindra att Deweys teorier påverkade reformen (Gonon, 2000; Oelkers, 2011).  

Enligt Oelker uppstod en uppdelning mellan pragmatismen som filosofi och Deweys reformpedagogik 

i Tyskland. Det är främst Deweys skolpedagogik som, enligt författaren, har kommit att beaktas i 

Tyskland, medan pragmatismen som filosofi inte fick något genomslag. Pragmatismen gick enligt 

Oelker inte ihop med den tyska idealismen och även Deweys tankar om förhållandet mellan demokrati 

och utbildning, var ett synsätt som inte fick anklang i Tyskland. Även Deweys skolpedagogik kom ofta 

att reduceras till projektlärande och fick, enligt Oelker (2011), endast ringa genomslag. Gonon (2000) 

skriver att Dewey i Tyskland först och främst ses som projektlärandets fader. Deweys teorier 

diskuteras i Tyskland men med andra förtecken och en betydligt mer kritisk inställning (Oelker, 2000; 

Bünger, Mayer & Ralf, 2009). Det finns dock aktuell forskning, som belyser Deweys tankar om 

demokrati och utbildning, och kopplar det till aktuella politiska diskussioner som till exempel 

Tysklands dåliga resultat i PISA-undersökningen (Giesinger, 2008).  

 

Metod  

I följande avsnitt skildras de val som har gjorts när det gäller studiens metodansats, design, 

datainsamlingsmetod, urval, analys samt kvalitet. Ansvnittet avslutas med de forskningsetiska 

ställningstaganden som varit nödvändiga i den här studien. 

 

Metodansats 

Ett första viktigt steg i forskningsprocessen är, enligt Fejes och Thornberg (2015), att ta ställning till 

vilket fenomen som ska studeras, för att sedan välja den metodansats som lämpar sig bäst för 

fenomenet. Viktigt blir det här, enligt författarna, att reflektera kring ontologi, epistemologi samt 

metodologi. 

Eftersom det är lärlingselevernas upplevelser kring sin utbildning som jag vill undersöka, har jag valt 

att genomföra en kvalitativ undersökning. Enligt Bryman (2011) kännetecknas en kvalitativ 

undersökning av hur deltagare i en studie upplever olika situationer och mindre om hur många 

deltagare som upplever något. Även om det enligt Bryman är ett starkt förenklat synsätt, kan en 

kvalitativ studie avgränsas från en kvantitativ studie genom att den kvalitativa studien handlar mer om 

ord än om siffror. Även Hjerm och Lindgren (2014) använder distinktionen ord och siffror för att i 

grova drag beskriva kvalitativ och kvantitativ forskning. Författarna tar dock även upp den 

problematik som finns kring begreppen kvalitativ och kvantitativ, och skriver att det ena ofta 

överlappar det andra och att en studie ofta har både kvalitativa och kvantitativa drag. Min studie är till 

största del kvalitativt inriktad eftersom det handlar om att analysera ord, och på så sätt få en djupare 

inblick i elevernas upplevelser. Men studien innehar även kvantitativa delar eftersom jag även 

dokumenterade lärlingselevernas ålder, utbildningsinriktning och utbildningsbakgrund. Alvesson och 

Sköldberg (2008) tar också upp problematiken i att avgränsa kvalitativ forskning från kvantitativ. 

Utmärkande för kvalitativ forskning är enligt författarna att forskaren fokuserar på deltagarnas 

perspektiv, medan en kvantitativ studie ofta i större grad styrs av forskarens tankar. I min studie är det 

just lärlingselevernas perspektiv som är det centrala och även i detta avseende kan den här studien 

klassificeras som i huvudsak kvalitativ. 
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Kvalitativa undersökningar skiljer sig, enligt Bryman (2011), också från kvantitativa undersökningar 

när det gäller ontologin och epistemologin. Epistemologin är, enligt Bryman, tolkningsinriktad i 

kvalitativa studier och ontologin konstruktivistisk. Min studie är tolkningsinriktad då det handlar om 

att tolka och förstå det sätt som lärlingseleverna upplever verkligheten (Bryman, 2011). Studien utgår 

även från ett konstruktivistiskt synsätt, eftersom det handlar om de sociala konstruktioner som har lett 

till att praktisk och teoretisk kunskap uppfattas på ett särskilt sätt (Bryman, 2011). 

 

Studiens design  

Studiens design är av tvärsnittsinriktad karaktär. En studie med tvärsnittsdesign kännetecknas, enligt 

Bryman (2011), av en viss variation när det gäller deltagare och undersökningsort. Det är här som 

avgränsningen från en fallstudie kan göras. Även om det enligt Bryman inte alltid är enkelt att 

avgränsa en fallstudie från en studie med tvärsnittsdesign, kännetecknas fallstudien dock av att det är 

fallet som är i fokus. Då det i den här studien inte var en skola eller en arbetsplats som stod i fokus 

utan lärlingseleverna, har studien snarare en tvärsnittsinriktad karaktär. Lärlingseleverna gick olika 

utbildningar och intervjuerna genomfördes på två olika skolor i två olika städer. Lärlingseleverna 

arbetade även på olika arbetsplatser, vilket ger studien en ännu större bredd. Tanken bakom att välja 

olika utbildningsinriktningar och olika skolor, var att få en större variation i studien. En kvalitativ 

studie med tvärsnittsdesign känneteckas enligt Bryman (2011) även av att forskaren använder sig av 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. I den här studien används semistrukturerade 

intervjuer som forskningsmetod. 

 

Datainsamling 

I studien undersöktes hur lärlingselever upplever praktisk och teoretisk kunskap. Därför valdes 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Mot bakgrund av studiens syfte kunde jag genom 

intervjuer få en djupare inblick i lärlingselevernas tankar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2008; 

Nilsson, 2014). Det gav mig möjligheten att komma närmare deltagarna samt att ge dem större frihet 

att styra samtalet under intervjun (Wibeck, 2010). Jag hade även möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor när intressanta sidospår dök upp, vilket jag inte hade kunnat på samma sätt i en 

enkätundersökning eller en observation.  

Ytterligare ett val gjordes med tanke på utformningen av intervjuerna. Jag valde att använda 

fokusgruppintervjuer. En anledning som fick mig att välja fokusgrupper som intervjumetod, är att 

deltagarna får möjlighet att lyssna till varandras utsagor, reflektera kring dessa och själva ta ställning 

(Bryman, 2011; Wibeck, 2010). Mot bakgrund av detta var min tanke att lärlingseleverna skulle 

stimulera varandra och uppmuntras att reflektera kring teman som de annars kanske inte hade tagit 

upp (Wibeck, 2010). Då den här studien inte handlade om ett tema som kan anses vara känsligt och 

som kan hämma deltagarna i en gruppintervju, fanns det enligt min mening fler fördelar än nackdelar 

med en fokusgruppintervju. En fördel med fokusgruppintervjuer är även att forskaren, enligt Bryman 

(2011) och Wibeck (2010), har möjlighet att på kort tid samla in material från fler deltagare. Det såg 

jag som en fördel i den här studien, eftersom tiden var begränsad och fokusgrupper gav 

undersökningen en större bredd när det gäller datamaterial och antalet deltagare. Andra skäl till att 

välja fokusgrupper var att lärlingseleverna skulle känna sig tryggare tillsammans, och att det kunde 

främja en avslappnad diskussion (Wibeck, 2010). 

Den stora fördelen med fokusgrupper i den här studien såg jag i möjligheten att släppa tyglarna och 

låta grupperna styra samtalet i viss utsträckning. Därigenom ville jag ge eleverna möjlighet att ta upp 

aspekter som var viktiga för dem och som annars kanske inte hade kommit upp (Wibeck, 2010). För 

att deltagarna ska ha möjlighet att själva styra samtalet är en förutsättning att intervjuerna till viss del 

är ostrukturerade (Bryman, 2011; Nilsson; 2014). Därför valde jag att använda mig av 

semistrukturerade fokusgruppintervjuer, för att å ena sidan få eleverna att prata om de teman som jag 

ville undersöka i den här studien, och å andra sidan samtidigt ge eleverna utrymme att ta upp nya 

teman under intervjuerna. Jag lade därför ner stor energi på att försöka formulera temainledande 
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frågor som skulle få eleverna att utveckla temat och prata om saker som passade syftet i studien. 

Antalet frågor försökte jag även begränsa eftersom jag ville styra samtalet i så liten utsträckning som 

möjligt. 

Enligt Wibecks (2010) rekommendationer funderade jag även på de rumsliga faktorerna under 

intervjuerna. Även om jag inte kunde påverka hur rummet såg ut, försökta jag dock skapa en 

avslappnad atmosfär genom att arrangera borden så att alla kunde sitta runt omkring. Själv försökte 

jag sätta mig så att jag inte utgjorde en front mot deltagarna utan att jag istället var en del av gruppen. 

Jag informade även deltagarna om att jag inte var expert på området och att det inte fanns några svar 

som var riktiga eller fel i sammanhanget (Wibeck, 2010). Jag inledde intervjuerna med att ta fram 

pepparkakor och en sverigekarta för att få eleverna att slappna av och värma upp lite innan 

intervjuerna. Med hjälp av sverigekartan visade jag varifrån jag kom, var Umeå universitet ligger och 

berättade lite kort om Sverige. Sedan gick jag kort och allmänt in på studiens syfte innan jag började 

med intervjuerna. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

  

Urval 

För att få en så stor variation som möjligt och för att undvika ensidiga resultat, ansåg jag det vara 

viktigt att tänka på olika faktorer vid urvalet. Eftersom jag var beroende av skolorna och lärarna vid 

urvalet och inte kunde styra urvalet och blandningen själv, förstod jag att jag skulle bli tvungen att 

prioritera en del faktorer. Trost (2005) skriver att strategiskt urval är en metod för att uppnå en 

tillräcklig variation bland deltagarna. I enlighet med Trost beskrivning bestämde jag mig för vilka 

faktorer som var viktiga i den här studien. För det första ville jag intervjua elever som hade kommit 

längre i sin utbildning och antingen gick andra eller tredje året. Anledningen var att jag under 

intervjuerna till min kandidatuppsats, som jag genomförde på ett liknande sätt, upplevde att elever 

som har kommit längre i sin utbildning reflekterar mer kring utbildningen. För det andra ville jag ha 

en spridning mellan olika utbildningsinriktningar för att kunna bredda urvalet så mycket som möjligt. 

En annan faktor som var viktig, för att bredda urvalet, var kön. Trost (2005) beskriver problematiken i 

att använda strategiskt urval och samtidigt vara beroende av andra vid urvalet. Detta var jag medveten 

om men försökte ändå i samtal med ansvariga lärare framhäva vilka faktorer som var viktiga vid 

urvalet. Det visade sig att det i slutändan blev en bra blandning mellan de olika faktorerna, vilket jag 

inte hade räknat med från början. 

Bekvämlighetsurval användes för att hitta läringselever till studien (Trost, 2005). Jag skickade mejl 

och ringde runt till olika skolor och frågade om de kunde tänka sig att låta mig intervjua eleverna. Vid 

två skolor fick jag positivt gensvar. Vid den ena skolan hade jag redan genomfört mina intervjuer till 

kandidatuppsatsen och därför var det lättare att ta kontakt med ansvariga lärare. Vid urvalet var jag 

beroende av att lärarna hjälpte till och tog kontakt med eleverna. I en del klasser hade lärarna frågat 

eleverna om de kunde tänka sig att delta och därefter hade frivilliga elever anmält sig. Andra lärare 

hade redan valt ut elever för att öka variationen enligt de kriterier som jag hade nämnt gällande till 

exempel kön. Detta gällde särskilt i klasserna med elektroteknik där det fanns väldigt få kvinnliga 

elever. I en del klasser skedde urvalet ad hoc, där jag även var med i en del klasser för att fråga om 

eleverna kunde tänka sig att delta. Ibland var urvalet en blandning av olika urvalsmetoder. I en klass 

hade en del elever redan anmält intresse att delta och när jag kom dit fortsatte urvalet ad hoc samt 

med  snöbollsprincipen, då en del elever rekryterade andra (Bryman, 2011).  

Antalet grupper styrdes av den tidsmässiga begränsningen kring den här studien. Med tanke på 

omfattningen, och det som jag ansåg vara realistiskt, bestämde jag mig för att genomföra minst sex 

gruppintervjuer. Under de sista intervjuerna började jag dessutom upptäcka att en viss mättnad hade 

uppstått (Bryman, 2011). Även om alla grupper var unika och tillförde nya aspekter upptäckte jag att 

det på det stora hela kretsade kring samma tema.  

Rekommendationerna kring antalet deltagare i en fokusgruppintervju varierar. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är den vanliga storleken sex till tio deltagare i varje grupp. Bryman (2011) skriver 

att olika forskare ger olika rekommendationer. Wibeck (2010) hävdar att det i varje grupp bör vara 
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minst fyra men inte fler än sex deltagare. Med tanke på de olika rekommendationerna, samt de 

erfarenheter som jag gjorde med intervjuerna till min kandidatuppsats, bestämde jag mig för att ha 

minst tre men högst fem deltagare i varje grupp.  

 

Figur 2 Urval som visar deltagarnas utbildningsinriktning, utbildningsbakgrund samt kön. 

 

Fokusgruppintervjuerna ägde rum på två olika skolor i två olika städer. Anledningen till att jag 

genomförde intervjuerna i två olika skolor, var att yrkesskolorna ofta har en speciell inriktning, och 

eftersom jag ville intervjua elever med olika utbildningsinriktning, fick jag därför välja två olika skolor. 

Lärlingseleverna som intervjuades gick olika utbildningar inom hotell- och restaurang, försäljning och 

elektroteknik. Eleverna var mellan sjutton och tjugosex år. Allt som allt intervjuades tjugotvå elever i 

sex olika grupper, tolv av eleverna var kvinnor och tio var män. Intervjuerna varade mellan 35-45 

minuter, en intervju var dock 60 minuter lång. 

 

Analys  

Efter att intervjuerna hade transkriberats började jag med kodningen. Kodningen genomfördes på så 

sätt att jag gick igenom utskrifterna och markerade utsagor av relevans till studiens syfte, samt 

mönster mellan elevernas utsagor (Lindgren, 2014). Koderna antecknade jag i höger marginal samt 
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markerade textställena. Varje kod fick ett namn som till exempel praktik = göra, teori= lyssna eller 

teori behövs. Jag skrev även memos till koderna, där jag antecknade vad koderna innehöll och hur jag 

hade tänkt kring koderna (Lindgren, 2014). Under analysarbetet förändrade jag koderna hela tiden, 

lade ihop koder, delade upp koder och förändrade kodinformationen. När jag hade gått igenom 

materialet började jag med tematiseringen, där jag sorterade koderna och skapade rubriker, för att få 

en bättre överblick över materialet (Lindgren, 2014). Rubriker skapade jag efter mina frågeställningar i 

studien, samt de teman som eleverna hade framhävt. Under analysarbetet fösökte jag vara så öppen 

som möjligt och se nya samband, som var av relevans för studien (Lindgren, 2014). Under analysen 

markerade jag även hur ofta jag hade använt en kod. På så sätt kunde jag också skapa mig en 

kvantitativ överblick över mina koder, och se om en del koder var för djupa eller för allmänt hållna, 

eller om det helt enkelt var så att samma tema dök upp många gånger (Lindgren, 2014).  

Under analysarbetet försökte jag vara så öppen som möjligt inför nya infallsvinklar, samt bli medveten 

om min förförståelse och hur den eventuellt påverkar analysarbetet. Alvesson och Sköldberg (2008) 

talar om betydelsen att vara öppen för nya idéer i tolkningsarbetet. Samtidigt begränsas denna 

öppenhet, enligt författarna, av forskarens tolkningsrepertoar, som gör att forskaren tar sig an nya 

idéer medan andra, på grund av forskarens förförståelse och benägenhet att se vissa saker framför 

andra, förblir osynliga. Det var en utmaning under analysarbetet att ständigt försöka se nya 

infallsvinklar, och att inte styra in materialet på ett spår som påverkades av min förförståelse. Med 

hjälp av förförståelsen är det dock möjligt att se olika mönster och att analysera en situation. 

Förförståelsen är därmed en del av analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2015; From & Holmgren, 2000). 

Här vill jag tydliggöra min förförståelse så att läsaren kan se med vilka förtecken studien har 

genomförts. 

Sedan närmare 18 år bor jag i Tyskland, men jag är född och uppvuxen i Sverige där jag även har gått i 

grundskola och gymnasium (högskoleförberedande program) samt studerat på universitet. I Tyskland 

har jag gått en lärlingsutbildning inom hantverk och studerat på universitet. Jag har även arbetat på 

olika universitet i Tyskland, under flera år, och har därmed även yrkeserfarenhet från denna 

utbildningsnivå. Jag har två barn som har gått i skola i Tyskland och jag har därför fått en djup inblick 

i de tyska utbildningssystemet och de olika skolformerna. Mina barn har valt olika inriktningar, och 

jag har på så sätt fått en inblick i följande skolformer: kindergarten, grundskola, realskola, 

gymnasium, yrkesskola och universitet. Min son studerar nu på universitet och min dotter har avslutat 

sin lärlingsutbildning. 

 

Studiens kvalitet 

För att bedöma en studies kvalitet används enligt Bryman (2011) ofta kriterierna validitet och 

reliabilitet, som har sitt ursprung i kvantitativ forskning. Dock är kriterierna omdiskuterade inom 

kvalitativ forskning eftersom inte alla anser att de går att överföra från den kvantitativa till den 

kvalitativa forskningen (Bryman, 2011; Thornberg och Fejes, 2015; Trost, 2005). Det har därför inom 

den kvalitativa forskningen tillkommit andra kriterier och jag ska här utifrån kriteriet tillförlitlighet, 

som rymmer begreppen validitet och reliabilitet, diskutera tillvägagångssättet i den här studien (Guba 

& Lincoln, i Bryman, 2011).  

Kriteriet tillförlitlighet rymmer fyra delkriterier (Bryman, 2011). För att uppnå trovärdighet i den här 

studien, har jag för det första i så stor utsträckning som möjligt beskrivit mitt tillvägagångssätt i 

avsnittet metod (Trost, 2005). Där finns även en beskrivning av min förförståelse som ska underlätta 

för läsaren att se ur vilket perspektiv materialet har analyserats. Vidare har jag i avsnittet analys 

argumenterat för de mönster som eleverna, enligt min mening, ger uttryck för under intervjuerna. Då 

jag använde mig av intervju som datainsamlingsmetod kunde jag ställa frågor för att säkerställa att jag 

hade förstått deltagarnas upplevelser. Detta kan ses som respondentvalidering i en liten skala 

(Bryman, 2011). Resultaten är dock en beskrivning av min tolkning av lärlingselevernas utsagor, och 

kan därför inrymma komponenter som en annan forskare, med en annan förförståelse, skulle kunna se 

på ett annat sätt. 
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Överförbarhet inom kvalitativ forskning betyder huruvida det går att överföra resultaten till andra 

miljöer, även om det inom den kvalitativa forskningen främst handlar om djup och det unika i en 

undersökning (Bryman, 2011). För att öka överförbarheten har jag valt att intervjua elever med olika 

utbildningsinriktningar, kön, utbildningsbakgrund och ålder. Urvalen begränsades dock av de 

praktiska omständigheter som jag skildrade ovan, och därför kvarstår frågan huruvida elevernas 

utsagor går att överföra på andra elever. Kanske hade en bredare spridning mellan olika faktorer 

bidragit till ett bredare perspektiv och en större överförbarhet. Wibeck (2010) pekar på att 

generaliserbarhet inte är målet med fokusgruppsstudier. I den här studien stod elevernas upplevelser i 

fokus och en förståelse av deras perspektiv. Överförbarheten underordnas här därför djupet som nås 

med fokusgrupper (Wibeck, 2010). 

Genom att redogöra för det systematiska tillvägagångssättet under undersökningen kan en studies 

pålitlighet säkerställas. I den här studien har jag försökt att så detaljerat som möjligt beskriva mitt 

tillvägagångssätt och argumenterat för och emot olika val. Det kan ge läsaren en uppfattning om i 

vilken kontext olika val har gjorts och hur det eventuellt har påverkat studien.  

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om hur forskaren har förhållit sig till 

personliga åsikter, som kan ha påverkat resultaten. Även faktorer som kan ha varit obekväma för 

forskaren, under arbetets gång, kan spela en roll om de undanhålls. Under arbetets gång har jag tagit 

ställning till mina personliga åsikter. Dessa har jag även skildrat i metodavsnittet, så att läsaren ska 

kunna placera in dem och inte behöva gissa sig fram till hur min utgångspunkt och personliga 

erfarenheter kan ha påverkat processen. Det betyder dock inte att inställningar som jag själv inte är 

medveten om, kan ha påverkat studien. 

Förutom kriterierna ovan, har jag tagit ställning till Thornbergs och Fejes (2015) kritiska frågor, för 

att höja kvaliteten i den här studien. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) formulerar fyra huvudkrav när det gäller humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav gäller även i Tyskland (Deutsche Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft, 2015). 

Redan i samband med urvalet, skickade jag ett informationsbrev till skolorna och lärarna där jag 

informerade om uppsatsen, intervjun och de etiska riktlinjerna i samband med undersökningen (se 

bilaga 1). Innan jag började med intervjuerna informerade jag även eleverna muntligt och beskrev 

vilka  rättigheter de hade under och efter intervjun. För säkerhets skull hade jag även med mig 

informationsbrevet till intervjuerna och delade ut det till de elever som ännu inte hade fått det. Detta 

även med tanke på att eleverna skulle få mina kontaktuppgifter, så att de efter intervjuerna skulle 

kunna ta kontakt med mig ifall de hade frågor.  

Jag försäkrade mig om att eleverna hade samtyckt till intervjun. Eftersom nästan alla elever var över 

18 år kunde de själva fatta beslutet att delta. Två elever var 17 år och därför inhämtades föräldrarnas 

samtycke via telefonsamtal innan intervjuerna. Deltagarnas riktiga namn, skolornas namn eller 

orterna angavs inte i studien. På så sätt går det inte att koppla ihop deltagarna med deras utsagor. 

Informationen som deltagarna gav mig nyttjas bara i min undersökning och detta informerades 

deltagarna om. 

 

Resultat  

Undersökningens resultat presenteras nedan utifrån de frågeställningar som ligger till grund i den här 

studien. Underrubrikerna är skapade efter det som eleverna gett uttryck för under intervjuerna. 

Citaten som förs in i texten är på tyska i original och det är min översättning som syns i texten. Jag 
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väljer att hänvisa till det här, istället för att ange det efter varje citat. Intervjupersonerna anges efter 

varje citat, till exempel Intervjuperson fyra (Ip 4). 

 

Elevernas upplevelser av praktisk och teoretisk kunskap 

Förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap 

En inledande fråga under mina intervjuer var att be eleverna att helt spontant reflektera kring 

begreppen praktisk och teoretisk kunskap. Anledningen till att jag valde att göra så, var att jag för det 

första ville föra in eleverna i temat, men att det också var viktigt för analysen att veta hur eleverna 

själva definierar praktisk och teoretisk kunskap.  

Generellt kan sägas att eleverna förknippar praktisk kunskap med att utföra någonting och att arbeta 

med händerna. En elev beskriver praktisk kunskap så här: ”Det jag gör, det jag förklarar, ser och det 

jag helt enkelt självständigt utför” (Ip 3). Teoretisk kunskap beskrivs däremot med att lyssna, läsa, 

lära sig utantill och sitta stilla. Enligt en elev är ”teoretisk kunskap det man måste plugga” (Ip 14). 

Eleverna förbinder även teori med allt som är skriftligt. Det kan vara texter i olika former som till 

exempel lagar. Men det ses även som teori när eleverna själva skriver upp någonting. En elev sade att 

praktisk kunskap blir till teori om den skrivs upp. En elev svarade att han med praktisk och teoretisk 

kunskap förbinder: ” En dual utbildning eller duala studier” (Ip 11).  

Eleverna ger uttryck för att det finns en tidsmässig skillnad mellan praktisk och teoretisk kunskap. En 

elev uttrycker det så här: ”Praktisk kunskap är kunskap som jag får visat för mig och som jag kan 

omsätta direkt, medan teoretisk kunskap måste läras för att senare någon gång omsättas” (Ip 7). En 

annan elev säger: ”Teoretisk kunskap kan man omsätta i praktiken” och ”Vi lär oss ju alla teoretiska 

saker här i skolan som vi sedan praktiskt kan utföra på arbetsplatsen” (Ip 16). Det här återkommer 

många gånger under intervjuerna, och eleverna anser att teorin ofta kommer före den praktiska 

kunskapen och att den teoretiska kunskapen utgör en bas för praktisk utövning. Det första citatet i 

avsnittet ovan rymmer även en annan komponent, och det är att praktisk kunskap förbinds med att 

någon visar eleverna hur de ska göra. I samma process får de också något förklarat för sig och det 

upplever de som teoretisk kunskap. 

Eleverna kopplar dessutom ihop teori med strategi. När ett arbetsmoment ska utföras, kan strategin 

som personen tänker ut innan momentet genomförs, enligt eleverna, ses som teori. ”Tillverkningen av 

en tårta, arbetsmomenten, det är teori” (Ip 3). En annan elev beskriver hur en konditor gör en tårta 

och säger: ”Den teoretiska kunskapen som hon [konditorn] kanske har lärt sig i skolan, ingredienser, 

hur hon kan dekorera det hela, hur det hela kan se ut, göra en plan hur hon vill lägga upp det” (Ip 7). 

I en annan grupp pratar eleverna om hur man skulle kunna beskriva teoretisk och praktisk kunskap 

och en del av dialogen ser ut så här: 

Ip 13: (...) Jag skulle inte beskriva det med att göra eller så, eftersom det är ju trots allt, alltså du gör ju 

något bara så, även om du inte alls känner till det (skrattar). Men det är ju... 

Ip 12: att tillämpa något riktigt 

Ip 13: att tillämpa något riktigt, precis. Alltså det är ju inte så. Ja, jag testar det... 

Ip 11: man vet vad man gör 

Ip 13: Ja, precis, alltså man har en aning om det, men man har kanske inte ännu tillämpat det i praktiken 

 

Men det finns olika åsikter om vad praktisk och teoretisk kunskap är. Medan många generellt  

förbinder teoretisk kunskap med skolan och praktisk kunskap med arbetsplatsen, säger en elev:  

Ren teori vore egentligen, enligt min mening, verkligen bara om vi sitter i klassrummet och läraren står 

längst fram och förklarar något för oss. Och det är egentligen inte så här [i skolan], vi gör väldigt mycket 

själva, funderar även ut allt själva. Det har mycket med det praktiska att göra, tycker jag. (Ip 13) 
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Det finns som eleven ovan visar, dessutom andra uppfattningar om undervisningen i skolan och om 

den upplevs som mer teoretisk eller praktisk. 

Enligt elevernas utsagor är en handling alltid förknippad med teori. Det går med andra ord inte att 

utföra en handling utan att teori finns med. När det gäller teoretiska kunskaper är det annorlunda. Det 

finns en uppfattning om att teori kan finnas utan praktik. Situationer som eleverna tog upp är till 

exempel studier på universitet eller viss undervisning i skolan som upplevs som hundraprocentig teori. 

Samtidigt framhäver eleverna att enbart teori inte hjälper i arbetslivet. För att kunna göra ett bra jobb 

krävs enligt eleverna dessutom praktiska kunskaper. Flera elever beskriver att det kommer studenter 

eller utexaminerade från universitetet till arbetsplatsen, för att arbeta där. Lärlingseleverna beskriver 

hur svårt det är för dem att integrera sig i arbetsprocessen, eftersom de enbart har teoretiska 

kunskaper. Eleverna har också upplevt att de får hjälpa dessa personer och förklara hur saker och ting 

ska göras. Det blir därmed, enligt eleverna, tydligt att både teori och praktik krävs för att kunna göra 

ett bra arbete. 

 

Läroplatser för teoretisk och praktisk kunskap 

Eleverna länkade ofta samman praktisk teori med arbetsplatsen och teorin med skolan, men en sådan 

utsaga följdes ofta av en mer differentierad bild. Där beskriver eleverna att de även tillägnar sig teori 

på arbetsplatsen, och får praktisk kunskap i skolan. Men eleverna ger samtidigt uttryck för att de lär 

sig mer teori på arbetsplatsen, än de lär sig praxis i skolan. När eleverna får någonting förklarat för sig 

på arbetsplatsen, upplevs det som teori. En del elever har också fortbildningar på arbetsplatsen och 

även det upplevs som teori. Men eleverna upplever också att de tillägnar sig praktiska kunskaper i 

skolan. Beroende på utbildning kan det enligt eleverna handla om att servera, blanda cocktails, planera 

en avgångsfest eller hålla i en försäljning av produkter. Inom en del utbildningar arrangeras även en 

kompletterande utbildningsdel som genomförs vid olika fortbildningsinstitut. Här upplever eleverna 

som har genomgått en sådan utbildning, att de tillägnar sig både praktiska och teoretiska kunskaper.  

Eleverna beskriver att det ibland är problematiskt att ha en tidsnära blandning av både skola och 

arbete. Ibland har de svårt att förbereda sig inför prov om de har en lång arbetsdag innan. Eleverna 

säger att det finns fördelar med att ha blockundervisning, även om de önskar en tät blandning mellan 

teori och praktik. I en grupp hade eleverna blockundervisning, och fördelen som de såg med det var att 

de under en längre tid kunde koncentrera sig helt på skolan. 

 

Praktisk och teoretisk kunskap i praktiken 

För att få eleverna att reflektera kring teoretisk och praktisk kunskap och till vilken del dessa 

kunskapsformer är sammanflätade, bad jag eleverna att föreställa sig en konditor som gör en tårta. Det 

här nämns så att läsaren inte tror att alla nämnda citat nedan kommer från elever som går en 

konditorutbildning. 

I varje fokusgruppintervju diskuterade eleverna mycket kring förhållandet mellan praktisk och 

teoretisk kunskap. Elevernas åsikter i denna fråga liknar varandra och jag har inte hittat en enda 

utsaga, som indikerar att någon elev inte tycker att praktisk och teoretisk kunskap hör ihop. Enligt 

eleverna ingår både praktisk och teoretisk kunskap i en handling, och det går inte att skilja på dessa 

kunskapsformer. Till exemplet med konditorn svarar en elev: 

Jag tror absolut att de [teoretisk och praktisk kunskap] är sammankopplade. Alltså det vi gör här i skolan 

knyter egentligen alltid an till eller bygger på det som vi har lärt oss på arbetsplatsen. Alltså vi samlar 

erfarenheter här [skolan]  som alltid hänger ihop med det vi gör på arbetsplatsen. (Ip 6) 

Andra elever säger: ”Jag tror att det är en kombination av båda” (Ip 7) och ”Jag tycker att det hänger 

ihop” (Ip 3). ”Jag skulle också säga att man i det fallet inte kan skilja mellan teori och praktik, för var 

sak för sig går inte (...) det går ju bara tillsammans” (Ip 21).  
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I samma diskussion blir det tydligt att eleverna tycker att det behövs någon form av teori, för att kunna 

utföra en praktisk handling. Det finns en uppfattning om att teorin ligger ett steg före. Det 

förekommer ofta uttalanden som indikerar att en viss teoretisk medvetenhet är nödvändig för att 

kunna arbeta praktiskt. Omvänt finns det ingen utsaga, som visar på att eleverna anser att det 

praktiska kunnandet lägger grunden för teorin, förutom i de fall där de pratar om att båda 

kunskapsformerna bygger på varandra. Flera formuleringar tyder på att eleverna ser teorin som en 

bas, för att i ett senare skede kunna utföra en praktisk handling: ”Hon måste ju först veta hur hon ska 

göra tårtan, det vill säga hon måsta ju först tillägna sig teoretisk kunskap för att överhuvudtaget 

kunna göra tårtan” (Ip 16). ”Jag tycker att när man arbetar teoretiskt, så använder man ju teorin 

som man har lärt sig innan. Alltså, det kan man inte alls skilja åt. Jag kan inte göra någonting utan 

att veta vad jag gör ”(Ip 19). En annan elev förklarar att teoretisk kunskap är viktig för ”man kan ju 

inte bara trolla fram en tårta ur ingenting” (Ip 5). I en intervju tog en elev upp trafikskolan som 

exempel där teorin lärs ut i trafikskolans lokaler medan praktiken utförs i bilen. Eleven påpekade att 

det här blir särskilt tydligt att båda kunskapsformerna behövs. Enligt hennes mening är det svårt att 

börja köra bil utan några som helst kunskaper om hur bilen fungerar och vad trafikskyltarna betyder. 

I en grupp förklarar en elev att både praktisk och teoretisk kunskap är viktig för att kunna utvecklas 

och vara kreativ på området. Han underbygger uttalandet med att berätta om hur han under en tid har 

jobbat som konditor, utan att ha en utbildning inom yrket. 

Man fick det visat för sig hur man skulle göra, till exempel röra ner deg och vad vet jag. Men i slutändan 

visste man inte varför tillsätter jag jäst eller varför tillsätter jag socker. Hur påverkar det egentligen 

degen, naturligtvis förutom när det gäller smaken (...) Jag kunde inte säga, okej, om jag nu tillsätter så 

och så många gram mer mjöl eller så och så många gram mer socker så blir det så och så många bitar (...) 

för jag hade inte den teoretiska kunskapen. (Ip 10) 

 

I en grupp uppstår en längre diskussion om vilken kunskap som behövs för att kunna göra kaffe i en 

kaffemaskin. Till detta kan tilläggas att det i den här gruppen handlade om elever som arbetar på 

restaurang, och därför talade de om kaffemaskinen på arbetsplatsen och det kaffe de gjorde för att 

sälja. Diskussionen börjar efter att en elev säger följande: ”Jag behöver inte nödvändigtvis få en 

kaffemaskin teoretiskt förklarad för mig för att jag ska kunna omsätta det praktiskt”  (Ip 14). Eleven 

säger vidare att det nog räcker med ”mänskligt förstånd” (Ip 14). Andra elever hävdar däremot att det 

visst behövs teoretisk kunskap för att förstå hur en kaffemaskin fungerar. Diskussionen fortsätter och 

samma elev, som citerades ovan, säger att det inte behövs teoretiska kunskaper när enkla sysslor 

utförs. Eleverna diskuterar därefter vad enkla sysslor är, och flera elever hävdar att det behövs 

teoretisk kunskap även för det som anses vara enkla sysslor. I slutet av diskussionen säger en elev att 

en handling utan teori vore som om någon kommer in i ett restaurangkök ”och börjar att laga mat 

direkt, utan att han vet hur någonting fungerar” (Ip 16). 

När det gäller interaktionen mellan skola och arbetsplats finns det delade åsikter. En del elever säger 

att de upplever att det de tillägnar sig i skolan, bygger på det de lär sig på arbetsplatsen och vice versa. 

Samtidigt säger en del elever att de upplever att vissa teoridelar i skolan inte stämmer överens med det 

de gör på arbetsplatsen. De ger uttryck för att skolan till viss del lär ut föråldrad kunskap. 

 

Elevernas upplevelser av hur de lär sig bäst 

Learning by doing 

Flera elever tog upp och använde John Deweys begrepp learning by doing när de pratade om hur de 

lär sig bäst. Enligt eleverna är det svårt att föreställa sig hur något fungerar i praktiken om de inte kan 

testa det själva. En elev uttrycker det så: ”Jag måste se (...) jag måste göra (...) det jag ska lära mig, 

alltså jag måste själv ha provat på en gång” (Ip 16).  

Eleverna uttrycker att de har svårt att lära sig något om de inte själva kan testa sina teoretiska 

kunskaper i praktiken. En annan aspekt är att eleverna säger att de glömmer bort de teoretiska 



25 
 

kunskaperna, om de inte kan förankra dem genom att själva utföra en handling. En elev säger: ”En del 

teoretiska saker har man helt enkelt svårt att föreställa sig om man inte omsätter dem praktiskt” (Ip 

19). En annan elev beskriver att hon först har förstått något ”när jag till exempel är på arbetsplatsen 

och kan omsätta det praktiskt och se att det är så i praktiken, eller ungefär så som det innan 

beskrevs i teorin, då kan jag verkligen säga, okej, nu har jag lärt mig det komplett” (Ip 21). En elev 

säger ”(...) eftersom du ju i praktiken måste omsätta det du tidigare har lärt dig teoretiskt och först 

när man verkligen kan omsätta det har man förstått det och lärt sig det. Alltså det tycker jag 

personligen är väldigt viktigt” (Ip 13). Samma elev beskriver det hela med ett exempel på hur en 

blivande läkare lär sig att ge en spruta och säger:  

Jag [läkarens perspektiv] läser någonting om hur man (...) ger en spruta eller vad vet jag. Ja, då kan jag, i 

princip vet jag hur det fungerar men å andra sidan vet jag det inte, eftersom jag inte kan utföra det 

praktiskt, och först när jag kan utföra det praktiskt, då har jag lärt mig det på riktigt. (Ip 13) 

Eleverna uttrycker att ju fortare de kan använda sig av de teoretiska kunskaperna som de har tillägnat 

sig, desto bättre är det för lärprocessen. En elev beskriver den kompletterande utbildningen och säger 

att:  

Först hade vi teori (...) och sedan gjorde vi det som vi pratade om i teorin direkt praktiskt, eller så 

förklarade han [läraren] under tiden. Det var helt enkelt så, man kunde föreställa sig det, och det 

stannade kvar i huvudet, för man hade tanken och man såg det direkt, vad han menade. Alltså det var 

bra. (Ip 9) 

 

Learning by reflective experience 

Genom mina frågor diskuterade varje grupp hur de lär sig bäst och vad de gör för att bli bättre på 

något. En del elever ger uttryck för att de lär sig bäst när någon annan visar hur de genomför en 

handling, och samtidigt förklarar varför de gör på ett visst sätt.  

Andra elever beskriver att de lär sig bäst om de själva får testa någonting, och samtidigt får feedback 

från någon som står brevid. En elev beskriver det så här:  

Det hjälper när alltså, när man står i baren och mixar en cocktail för första gången och kollegan står 

bredvid och säger, hey, nu [gör du] det och det, och det har den orsaken. Och man gör det direkt. Då vet 

man nästa gång när man gör det, kommer man mycket lättare ihåg orsakerna till varför man gör det i en 

viss ordning. (Ip 7) 

Ytterligare elever säger ”(...) det tycker jag egentligen är det ideala lärsättet, för man får först teorin 

förmedlad, sedan ser man hur det fungerar, sedan gör man det själv och därefter får man feedback 

hur det var. Det tycker jag är den bästa vägen” (Ip 16). 

En annan del i lärprocessen är att eleverna frågar andra, när de känner att de behöver bli bättre på 

något. Många elever beskriver att de själva är aktiva och ber kolleger eller chefer att få träna just det de 

känner att de behöver bli bättre på. Eleverna ger sig medvetet in i situationer som de vet att de behöver 

träna och ber andra att ge dem feedback samtidigt. Så här beskriver en elev det hela: ”Jag frågar vad 

jag måste göra för att komma fram till ett bättre resultat, vad var det som gick snett, låter någon 

förklara det för mig igen, går igenom det igen och försöker att göra det bättre i nästa situation” (Ip 

6). Andra elever säger: ”Jag frågar extremt mycket” (Ip 12) och ”fråga, fråga, fråga” (Ip 3). 

Att upprepa och öva olika handlingar ser eleverna även som ett sätt att lära sig och bli bättre på något. 

En elev använde ett ordspråk och sade: ”Jag tror att övning gör mästaren. Det gäller för allt! Öva, 

öva, öva helt enkelt” (Ip 14). En annan elev säger: ”Genom upprepning, om man upprepar det ofta då 

blir det normalitet och då sitter det” (Ip 6). En annan  elev säger: ”Därför måste man verkligen öva in 

det bra” (Ip 3). 

En del elever uttrycker att de behöver genomgå en egen lärprocess, där de själva testar sig fram till ett 

resultat. På så sätt anser de att de kommer ihåg det de har lärt sig bäst, eftersom de direkt märker vad 
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som fungerar samt vilka fel som kan dyka upp. En elev beskriver varför det är bra att få testa helt själv 

utan förklaringar:  

Man gör det så som man kanske tänker sig det. Man funderar och sedan börjar man och under arbetets 

gång ser man, okej, de här och de här problemen dyker upp. Hur löser jag dem nu? Om man får det 

direkt visat för sig när man måste göra det, då vet man inte vilka problem man kan bli konfronterad med 

eftersom man gör det riktigt från början. (Ip 19) 

En annan elev beskriver det så här: 

Alltså, om jag har ett system [hotellmjukvara] framför mig och jag själv måste se hur det fungerar, då har 

jag gjort någonting själv. Det är också en framgångsupplevelse och då kommer man ihåg det (...) men om 

någon nu bara sitter bredvid mig och förklarar det för mig. Då kan jag det kanske efteråt, men bara för att 

jag har präntat in det. Men då har jag inte lärt mig det. (Ip 13) 

 

Eleverna ger uttryck för att de reflekterar i samband med lärprocessen. Reflektionen äger rum både 

innan, under och efter en handling. Innan de genomför en handling reflekterar de över hur de ska göra 

om det är en ny situation, och hur de gjorde sist om de redan en gång har utfört handlingen. Under 

handlingen flyter olika tankar in, för att lyckas med situationen eller för att förbättra en handling. Efter 

en handling reflekterar eleverna över vad som fungerade bra och vad som inte fungerade så bra, eller 

kanske rent av gick snett. Viktigt för reflektionen, i samband med en handling, är även feedback som 

jag går närmare in på i avsnittet lära av feedback. 

Ytterligare en aspekt, som en del elever uttrycker att de behöver, för att kunna lära sig något är 

förtroende. De behöver känna förtroende för de personer de har omkring sig på arbetsplatsen. Om 

deras chefer eller kollegor är stränga upplever en del elever att de inte lär sig bra, utan att de istället 

gör ännu mer fel eftersom de blir nervösa. En elev jämför den nya chefen med den gamla, och 

beskriver vilket inflytande det fick på lärprocessen: ”Han är avslappnad och han är inte så sträng. 

Naturligtvis vill han att vi gör det riktigt och det fungerar också utan problem. Vi gör inte så många 

fel som hos den gamla chefen” (Ip 3). Eleverna beskriver att detta även gäller för lärare och föräldrar. 

När de känner sig pressade blir de omotiverade och har svårt att lära sig något.  

När det gäller kunskaper som eleverna behöver i just sitt yrke, ansåg flera elever att de lär sig genom 

olika situationer på arbetsplatsen. Här handlade det främst om kund- eller gästkontakter och hur 

eleverna reagerar i olika situationer. Det visade sig dessutom att eleverna ser den arbetsplatsförlagda 

utbildningsdelen som en ovärderlig möjlighet att komma i kontakt med kunder och gäster, och samla 

erfarenheter om hur en gäst eller kund kan bemötas i olika situationer. En elev uttrycker varför skolan 

inte kan ge alla kunskaper och säger: ”Situationen som du har på arbetsplatsen, den kan du aldrig 

efterlikna” (Ip 10). 

 

Lära av fel 

Att lära av fel togs upp av eleverna i de flesta intervjuer, och detta diskuterades sedan i grupperna. Det 

finns en uppfattning om att fel sätter igång en lärprocess, och en elev beskriver konkret hur det hänger 

ihop: ”Om man upptäcker (...) det var inte så bra. Då har man ju blivit medveten om sitt fel. 

Förmodligen har man ju analyserat situationen. Då vet man, ja, okej, där gjorde jag ett fel, och det 

är ju redan det en lärprocess” (Ip 10). Två elever tog upp ett uttryck som brukar användas när det 

gäller att dra lärdom av fel: ”Uttrycket, genom fel lär man, stämmer tycker jag” (Ip 19) och ”Man 

brukar ju säga genom fel lär man och jag tycker också att man lär sig av fel” (Ip 11). I en grupp såg 

en del av dialogen kring fel ut så här: 

 Ip 1: Lära genom fel... 

 Ip 2: (...) precis 

 Ip 3: Jag tycker inte att det är dåligt att göra fel 
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 Ip 1: Näe 

Ip 3: När man gör fel, betyder det ju inte direkt, ohh! Hon är riktigt dålig, hon kan ingenting! 

Utan av fel, om man har viljan, lär man sig ännu mer och det präntar in sig mer. 

Åsikten att det är okej att göra fel delas även av andra elever. Även om de i den situationen tycker att 

händelsen är pinsam, upplever de att det är okej att göra fel. De ser det som en process i sin utbildning 

och felen gör att de blir bättre och bättre. En elev säger ” Vi går ju en utbildning för att lära oss något, 

för att få något visat för oss och också för att göra fel som vi senare inte längre gör” (Ip 13). 

Eleverna säger att de kommer ihåg sina fel väldigt bra, och upplever ofta felen som en pinsam 

händelse. Enligt eleverna är det just det som gör att de reflekterar över situationen, för att undvika att 

den uppstår igen. En elev säger att ”Felen (...) är väsentligt mer närvarande och i medvetandet än de 

positiva sakerna. Jag kommer ihåg ungefär tre, fyra verkligen enormt postitiva saker, men jag kan, 

tror jag [skrattar], rabbla upp nästan alla obehagliga situationer på jobbet” (Ip 7).  

Eleverna hävdar att de själva reflekterar över vad de kan göra på ett annat sätt nästa gång, för att 

undvika fel. Men det är även viktigt för eleverna att de i samband med felen får feedback, så att de vet 

vad de kan göra annorlunda nästa gång. Tillsammans med feedbacken, och den egna reflektionen, 

tycker de att de har goda förutsättningar för att lära sig av sina fel. Många ser felen som något positivt 

som i slutändan gör att de lär sig mer.  

En annan aspekt är att eleverna upplever att fel märks på ett annat sätt än när allt görs på riktigt. När 

något görs på rätt sätt upplever eleverna att det anses vara en självklarhet, både från kundernas sida 

och arbetsgivarens sida. Men när någon gör ett fel, då uppmärksammas det direkt. Detta hänger 

samman med att eleverna generellt upplever att deras arbete inte uppskattas, vilken jag går närmare in 

på i avsnittet om elevernas upplevelser av utbildningens status. 

Även om det bland eleverna är en utbredd uppfattning att de lär sig av sina fel, finns det andra åsikter. 

I en grupp diskuterade eleverna huruvida de lär sig mer av fel eller om de lär sig mer om de gör saker 

på rätt sätt direkt. Ett utdrag ur dialogen gör det hela tydligt:  

Ip 4: När du har gjort ett fel, tänker du ju på det och det händer sedan inte en andra gång, skulle 

jag säga... 

Ip 6: Ja, men om du nu gör något riktigt tre gånger gör du det fjärde gången inte heller längre fel 

Detta att göra något riktigt och veta att det är riktigt hänger enligt eleverna även ihop med feedback 

och beröm och det går jag närmare in på i nästa avsnitt. 

 

Lära av feedback 

Liksom aspekten att lära genom fel, tog eleverna själva upp hur de anser att de lär genom feedback, 

och det diskuterades sedan i grupperna. Feedback spelar enligt eleverna en mycket stor roll. De 

uttrycker att de behöver feedback för att veta hur deras arbete fungerar och hur de kan förbättra det. 

En elev säger: ”Genom feedback får man naturligtvis bättre reda på, ja, där kan jag bli bättre, där 

kan man förändra något. Alltså är feedback egentligen aldrig dåligt, feedback är egentligen alltid 

bra. Då lär man sig egentligen mer” (Ip 20) och lite senare i samma grupp säger en annan elev ”Ja, 

jag tycker också att det inte alls går utan feedback” (Ip 19). I en annan grupp, där eleverna går en 

hotellutbildning, beskriver en elev i vilka situationer han upplever att han lär sig bäst och säger ”för 

mig är det situationerna när jag får gästfeedback” (Ip 7). En annan elev i samma grupp säger: ”Om 

det nu är en gäst eller en chef och man får positiv feedback, tycker jag att det verkligen är mycket 

värt” (Ip 4). Det sista uttalandet visar att eleverna tycker att det är viktigt att de får beröm när något 

har fungerat bra. En elev beskriver varför det är viktigt: ”Men också genom beröm, alltså när jag gör 

något riktigt och får beröm för det, då vet jag, ok, så eller ännu bättre måste du göra det nästa gång” 

(Ip 12). Det framgår även av andra utsagor att positiv feedback är viktigt. Generellt sett upplever 

eleverna att de ofta får feedback på arbetsplatsen och även i skolan, men däremot upplever de att 

väldigt få gäster eller kunder ger positiv feedback. 
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Elevernas upplevelser av utbildningens status i samhället 

Utbildningsyrkets status 

Genomgripande för alla intervjugrupper är att eleverna inte anser att deras utbildningsyrke har en hög 

status i samhället. Många elever ger uttryck för att de upplever att deras utbildningsyrke har en låg 

status i samhället. Det finns dock vissa skillnader mellan de olika utbildningsinriktningarna. Starkast 

uttryck för att utbildningen har en låg status ger eleverna som går en systemgastronomiutbildning och 

ofta arbetar i restaurangkedjor. Men även elever inom hotellbranschen ger liknande uttryck. En elev 

säger: ”Man hör det ofta, gastronomi är det mest mindervärdiga som man kan göra” (Ip 18). 

Eleverna förklarar sitt yrkes låga status bland annat med att de arbetar för andra, det vill säga de 

passar upp på andra. Eleverna uttrycker det så här: ”För att vi blir sedda som våra gästers butler” (Ip 

16) eller ”som en betald slav” (Ip 2). En annan elev säger:  

Vi utför sysslor som många inte förstår hur vi kan göra. Alltså vi har skrubbat toaletter och skrubbat bort 

skiten från andra, krasst uttryckt [skrattar]. Det tycker många är äckligt. Många säger: Varför gör ni det? 

Det är inga sysslor som är högt ansedda. Vi städar undan efter andra. Det är för många något slags 

slavarbete. (Ip 7) 

Elektronikerna upplever att de ibland behandlas nedvärderande av kunderna, men ger de uttryck för 

att deras utbildnings status varken är hög eller låg. Elever som går en utbildning inom hotellbranschen 

är i regel nöjdare med utbildningsplatsen än eleverna inom gastronomin, även om det är ett hårt 

arbete. Dessa elever identifierar sig väldigt starkt med utbildningsplatsen, ett fenomen som jag 

upplevde även under arbetet med min kandidatuppsats. Även om en del elever har arbetstider som 

strider mot lagar och bestämmelser, känner de en stolthet över att arbeta inom hotellbranschen 

(Behrens, 2015). 

Många elever känner sig ofta dåligt behandlade av kunder och gäster. En elev säger: ”Jag känner mig 

som en dörrmatta” (Ip 2). En annan elev beskriver det som att ”vi blir behandlade lite som en 

soptunna för deras problem” (Ip 16) och en annan elev säger ”Och han [gästen], försöker alltid, när 

han har fått sin maträtt, att hitta något så att han kan bevisa, öhhh, ni är verkligen skit” (Ip 17). 

 

Ubildningen underskattas 

En aspekt som eleverna själva tog upp väldigt ofta, var att de upplever att andra inte vet om hur 

mycket de lär sig under sin utbildning. Det leder enligt eleverna till att deras yrke inte är så uppskattat 

i samhället. Vänner, bekanta, kunder och gäster tror att det handlar om väldigt enkla arbetsuppgifter 

som vem som helst skulle kunna utföra och det leder, enligt eleverna, till att deras arbetsinsats inte 

uppskattas av andra. En elev säger: ”Många personer tror att man inte behöver någon hög 

utbildningsgrad och att man inte behöver några bakgrundskunskaper” (Ip 6). En annan elev säger 

att ”för en utomstående ser det alltid så enkelt ut” (Ip 10). En annan elev säger  att många inte vet så 

mycket om deras arbete och ” hur det fungerar och därför är uppskattningen kanske inte så, man vet 

helt enkelt inte vilket arbete som döljer sig bakom” (Ip 19). 

En del lärlingselever beskriver att de upplever att andra blir positivt överraskade när de hör hur 

mycket fackkunskaper de tillägnar sig under sin utbildning. En elev beskriver hur andra reagerar när 

han berättar vad han lär sig under sin utbildning: ”När man berättar det för andra, då märker man 

plötsligt, oj, de lär sig ju något” (Ip 7). En annan elev beskriver hur hennes kompisar reagerar när de 

får reda på att hon lär sig samma saker som vännerna som studerar på universitet ”då märker man 

hur överraskade de blir, i en positiv mening. Åh, ni lär er också det, vad coolt!” (Ip 12). 

En annan aspekt som eleverna tar upp i det här sammanhanget är att väldigt få kunder eller gäster 

visar sin uppskattning. Det verkar snarare vara självklart för kunderna och gästerna att eleverna finns 

där och utför sina sysslor.  En elev säger: ”Det är verkligen väldigt få, och över det glädjer jag mig 

mycket, som kommer till mig och säger: Du gör ett superbra jobb! Det är väldigt, väldigt, väldigt 
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sällsynt, jag tror verkligen inte att det uppskattas” (Ip 12). Kritik får de först när något inte fungerar. 

Så här säger en elev: ”Min erfarenhet är att människor blir oförskämda när något inte fungerar” (Ip 

21). 

 

Orsaker till yrkets status 

Eleverna ger uttryck för att yrken som anses vara av praktisk natur, har lägre status i samhället än 

yrken som uppfattas som teoretiska. I en intervjugrupp beskriver en elev att hennes vänner, som 

studerar på universitet, blir förvånade när hon säger att hon har samma teman i skolan som de, och att 

de då säger: 

Ip 12: Vadå? Gör ni också det? Du går ju bara en utbildning till hotelltjänsteman (...) man tror på något 

sätt att (...) det verkar som om en utbildning är... 

Ip 13: Lättare 

Ip 12: Sämre 

Ip 13: Sämre! 

Ip 12: eller att personerna inte är så intelligenta och därför väljer att gå en [lärlings-]utbildning 

 

För eleverna hör status också ihop med lön. Eftersom de själva inte tjänar så bra är det, enligt dem, en 

orsak till den låga statusen. En annan orsak är de dåliga arbetstiderna. En elev uttrycker det så: 

”Skitdåliga arbetstider, dålig betalning och så, är helt enkelt inte högt ansett i samhället” (Ip 18). En 

annan elev säger att deras yrke anses vara yrket för de ”dåligt avlönade och [för] dåliga personer” (Ip 

16). Många av elevernas vänner har ingen förståelse för att de inte kan gå ut på helgerna eftersom de 

måste arbeta. Det leder till att många förlorar vänner under utbildningen. 

En anledning till att deras yrke inte har en hög status är, enligt eleverna, att de är ersättningsbara. En 

annan faktor, enligt eleverna, är att det inom deras yrke arbetar många som inte är utbildade. Detta 

leder till att yrkets status är låg eftersom många tror att det går lika bra utan utbildning. En elev säger 

att ”om ett bageri bara skulle ha yrkesutbildade försäljare, som verkligen har lärt sig det, då tycker 

jag att detta bageris status är högre än bageriet som ligger bredvid och som inte har utbildad 

personal” (Ip 10). 

I flera grupper kopplar eleverna ihop kläder med status och säger att kläder har stor betydelse för hur 

människor behandlas i samhället. Ju bättre klädda människor är desto mer behandlas de med respekt, 

enligt eleverna. En elev beskriver att de hade vita skjortor på sig i restaurangen vid ett 10- årsjubileum, 

istället för t-shirts, och att kunderna direkt reagerade och trodde att restaurangen hade höjt priserna. 

Andra elever tror att de blir annorlunda bemötta, beroende på om de har vanliga kläder på sig eller om 

de är uppklädda. I en grupp säger en elev att ”Det är konstiga fördomar som många har (...) om man 

ställer båda personerna bredvid varandra, den med kostym och den med hängslebyxor [arbetsbyxor] 

skulle nästan alla säga att den med kostym är mer värd. Jag vet inte varifrån människorna har det.” 

(Ip 21). 

 

Försvara sitt yrkesval 

Elever som har högskolebehörighet eller fackhögskolebehörighet upplever att de blir tvungna att 

försvara sitt utbildningsval inför vänner och bekanta. Eftersom de har högskolebehörighet upplever de 

att andra förväntar sig att de ska studera vidare på högskola eller universitet. När de istället 

bestämmer sig för att gå en utbildning i det duala utbildningssystemet reagerar andra ofta med 
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häpnad. En elev säger: ”när jag började [utbildningen] så hette det: Varför? Du har ju Abi8” (Ip 6). En 

annan elev uttrycker det så:  

Alltså, när jag berättade för min familj och mina vänner. Jag ska gå en hotellfackutbildning. Många 

saknar förståelse för vårt yrke känns det som. Förståelse för att vi tycker det är roligt att erbjuda service, 

eftersom många säger: Varför gör du det? (...) Vad ger det dig? (Ip 7) 

Samma elev beskriver senare att ”Jag blev tvungen att rättfärdiga mig inför mina vänner och min 

familj” (Ip 7). 

Samtidigt säger flera elever att deras utbildning var ett medvetet val, och de ger även intryck av att de 

är nöjda med sin utbildning, eftersom de lär sig mycket och har möjligheter att göra karriär. En elev 

beskriver sitt val och säger: ”Jag har helt enkelt fattat beslutet. Jag vill inte sitta i en universitetssal. 

Det var mitt personliga beslut” (Ip 7). En annan elev tar upp karriärmöjligheterna och säger att de har 

en bred utbildning som systemgastronomer och att de därför ” kan börja i vilken restaurang som helst 

och arbeta upp sig, fortsätta arbeta upp sig och det finns egentligen ingen limit. Det går alltid [att 

komma] högre upp” (Ip 16]. 

 

Åsikter om samhällets statustänkande 

Eleverna ger uttryck för att de inte delar samhällets uppfattning om olika yrkens status. Starkast 

argumenterar eleverna med högskolebehörighet. En elev säger att studier anses vara mer värda än en 

lärlingsutbildning, vilket han anser vara ”idioti, eftersom vi behöver båda slags jobb, vi behöver såväl 

jobben som kommer efter studier som jobben som kommer efter en lärlingsutbildning” (Ip 7). En 

annan elev säger ”De här fördomarna tål jag bara inte. Elektroniker lär sig verkligen mycket (...). Vi 

har ett ansvar att bära (...) Yrket är egentligen enligt min mening underskattat” (Ip 20). En annan 

elev säger att ”ju mindre skola [utbildning] desto lägre är statusen” (Ip 8).  

Många elever upplever att vissa yrkens låga löner är orättvisa. En elev säger ”Det finns många jobb 

som är underbetalda tycker jag (...). Det är ju nödvändiga jobb som trots allt måste göras, men vem 

ska göra dem om man betalar så lite att man till slut inte kan leva av det” (Ip 19). 

 

Analys 

I följande avsnitt kommer resultaten att analyseras med hjälp av Deweys teorier, samt av tidigare 

forskning inom området. 

 

Elevernas upplevelser av praktisk och teoretisk kunskap  

Elevernas utsagor visar att praktisk och teoretisk kunskap definieras på olika sätt. Teoretisk kunskap 

förbinds först och främst med skolan, medan praktisk kunskap förknippas med arbetsplatsen. Det är 

ett sammanhang som Berglund (2009) tar upp och beskriver, att teori ofta tillskrivs skolan, medan 

praktik förknippas med en arbets- eller praktikplats. Berglund skriver att begreppen teori och praktik 

är språkligt förankrade och det ger även eleverna under fokusgruppintervjuerna uttryck för. 

Begreppen teoretisk och praktisk används ofta, för att beskriva olika företeelser på arbetsplatsen och i 

skolan. Sättet att se på praktisk och teoretisk kunskap följer även den över tvåtusenåriga indelningen, 

som Platon och Aristoteles gjorde (Berglund, 2009; Billett, 2014; Burman, 2009). Burman (2009) 

pekar dessutom på att det är en indelning som finns kvar än i våra dagar och lärlingseleverna i den här 

uppsatsen ger en klar bild av att det fortfarande är så. 

Deweys (1915) syn på den praktiska kunskapen och att den inte går att skilja från den teoretiska är en 

central tanke i hans verk. Lärlingselevernas utsagor tyder på att det finns en samfälld uppfatting om 

                                                             
8 Tysk kortform för den allmäna högskolebehörigheten. 
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att de anser att praktisk och teoretisk kunskap är sammanflätade. Dewey hade en teori om tanke och 

handling som en enhet, det han kallade intelligent action (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). Det 

upplever eleverna på ett liknande sätt. Detta blir tydligt i flera avseenden. För det första anser eleverna 

att en praktisk handling alltid innehåller teoretiska delar. Utan teori blir det, enligt eleverna, omöjligt 

att utföra en handling och att samtidigt reflektera kring den. Även om det kan gå att utföra vissa 

handlingar utan teori är det, enligt eleverna, svårt att vidareutveckla sina kunskaper, eftersom grunden 

saknas. Eleverna uttrycker att de behöver både teorin och praktiken, och att båda kunskapsformerna 

utgör essensen i deras utbildning. Det finns även en uppfattning om att ju fortare teorin kan omsättas i 

praktiken, desto bättre för inlärningsprocessen. Dewey (1915) argumenterar för att elever har lättare 

att se samband när praktisk och teoretisk kunskap förbinds. Lärlingseleverna ger uttryck för att de, i så 

stor utsträckning som möjligt, vill föra samman teori och praktik, eftersom det främjar deras 

lärprocess. Skolan kritiseras av Dewey (1897) eftersom elever tvingas lära sig teoretiska kunskaper, 

som de först kan ha användning för senare. Liknande mönster finns bland lärlingseleverna. De 

upplever att de lär sig bäst, när de så fort som möjligt kan använda teoretiska kunskaper och testa dem 

i praktiken. Samtidigt ger lärlingseleverna uttryck för att de behöver ett teoretiskt försprång, eftersom 

de ser det som en nödvändighet för att kunna nå bra resultat i praktiken. 

Dewey (1915) kritiserar även skolans arbetssätt och indelningen i praktik och teori. Han hävdar att 

uppdelningen mellan teori och praktik inte är främjande, utan att en starkare sammansmältning av de 

båda kunskapsformerna bättre skulle karaktärisera en idealisk skola. Även om eleverna upplever att 

deras utbildning är en bra blandning mellan teori och praktik, finns det enligt eleverna ytterligare 

möjligheter att starkare föra samman båda kunskapsformerna. Eleverna upplever att skolan och 

arbetsplatsen kompletterar och bygger på varandra i vissa avseenden, men det finns även röster som 

pekar på en starkare interaktion mellan de båda utbildningsplatserna och framför allt mellan praktisk 

och teoretisk kunskap. Akkermans och Bakkers (2012) undersökning visar att eleverna upplever att en 

starkare sammansmältning mellan skola och arbetsplats främjar deras lärande. Även Beicht, 

Krewerth, Eberhard och Granato (2009) kom i sin undersökning fram till att eleverna vill ha en 

starkare kooperation mellan skola och arbetsplats. Det är också ett synsätt som lärlingseleverna i den 

här uppsatsen pläderar för, om än inte bara i kategorierna skola och arbetsplats, utan även när det 

gäller en starkare interaktion av praktisk och teoretisk kunskap, oberoende av om de lärs in i skolan 

eller på arbetsplatsen. Lärlingseleverna hävdar att en starkare interaktion mellan skola och arbetsplats 

skulle underlätta deras lärande. Deweys tanke om en starkare sammansmältning mellan teoretisk och 

praktisk kunskap är därmed något som även eleverna argumenterar för (Dewey, 1915; Säljö, 2014). 

 

Elevernas upplevelser av hur de lär sig bäst 

Det framgick tydligt av elevernas diskussioner att de upplever att de lär sig bäst när de själva får utföra 

en handling. Först när de själva utför en handling upplever de att de har införlivat kunskaperna och 

anser då att de verkligen har lärt sig något. Här kan paralleller dras till Deweys teorier om att verklig 

kunskap endast kan uppnås genom en handling (Gustavsson, 2002; Liedman, 2014). Ett första steg 

innan eleverna själva får testa på någonting är, enligt en del elever, att de får det visat och förklarat för 

sig. Det rymmer en traditionellt sätt att lära, imitatio-modellen, som tidigare var en tyngdpunkten i 

lärlingsutbildningen (Hahne & Schäfer, 2011; Lipsmeier, 2014). Andra elever har dock en annan 

uppfattning och vill helst gå igenom processen direkt från början utan att någon förklarar och visar 

innan. Gemensamt för dessa elever är dock att det är i den egna utförda handlingen som kunskaper 

förankras. Paralleller kan dras mellan det som eleverna skildrar och Deweys tankar, som är myntade i 

begreppet learning by doing (Hartman, Lundberg & Hartman, 2004). Dewey hävdade enligt Liedman 

(2014) att eleverna endast genom att själva utföra en handling verkligen kunde förstå sammanhanget. 

Teorin om hur något kan utföras räcker inte, enligt Dewey, för att eleverna skulle kunna tillägna sig 

tillräckliga kunskaper (Liedman, 2014). Lärlingseleverna upplever att det är just genom den praktiska 

delen av utbildningen som de verkligen lär sig att utföra sina arbetssysslor. Elevernas uppfattning är 

att teori inte räcker eftersom teori i sig bara är en sida av myntet.  
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Lärlingselevernas utsagor visar att det ryms fler komponenter i begreppet learning by doing. Eleverna 

säger att reflektionen kring en handling är en viktig del i lärprocessen. Eleverna säger att de reflekterar 

innan, under och efter handlingen. Här kan Deweys (1916) teorier om erfarenhet och tanke föras in, 

eftersom reflektion, enligt Dewey, handlar om just tankegången kring en handling. Enligt Dewey är 

reflektionen ett nödvändigt steg för att förbättra ett tillvägagångssätt. Burman (2009) hävdar att 

begreppet learning by doing därför inte återspeglar det som Dewey hade i åtanke. Burman pläderar 

för en omformulering av begreppet till learning by reflective experience. Det omformulerade uttrycket 

rymmer det som eleverna ger uttryck för i den här studien. Eleverna beskriver att de reflekterar över 

hur de ska utföra en handling. Detta gäller särskilt om de aldrig eller endast få gånger tidigare har 

utfört handlingen eller om de känner att de vill förbättra en process. Ordet experience som Burman 

(2009) vill se i Deweys begrepp, handlar om att uppleva en handling och inte bara utföra den. Att 

ordet experience kan ge en mer nyanserad bild och beskriva att det handlar om att uppleva något, blir 

tydligt i exemplet ovan. Eleverna beskriver att de bäst lär sig att bemöta kunder och gäster i en 

autentisk situation på arbetsplatsen. Här kan ordet experience bättre uttrycka att det handlar om att 

uppleva en situation, och inte bara att utföra en handling, vilket ordet doing suggererar.  

Gemensamt för alla grupper är att de, utan att ha blivit tillfrågade, tar upp och diskuterar kring hur de 

lär sig av fel. Mycket tyder på att eleverna ser fel som ett sätt att reflektera kring en handling. Genom 

felen får de en känsla för vilka problem som kan dyka upp och hur de kan lösa olika typer av problem. 

Felen är en självklar och viktig del i lärprocessen, enligt eleverna, eftersom de sätter igång en reflektion 

kring en handling. Ett annat viktigt verktyg som lärlingseleverna upplever att de behöver, för att kunna 

reflektera kring en handling, är feedback. Detta sammanhang tog eleverna själva upp i 

gruppdiskussionerna. Feedback är enligt eleverna en förutsättning för att de ska kunna förändra en 

handling och bli bättre på att utföra den. Fastän en del elever upplever att de själva vill testa sig fram 

till ett resultat, känner de att feedbacken i efterhand ger dem en viktig impuls, för att kunna reflektera 

över en handling. Lärlingselevernas uttalanden om feedback och fel går att koppla till Deweys (1916) 

teorier om reflektion. Även om fel och feedback inte framhävs i Deweys texter, leder de till den 

reflektion som Dewey beskriver.  

Wyszynska Johansson och Henning Loeb (2015) har undersökt hur yrkeselever ser på bedömning och 

återkoppling. Trots att de undersökte elevernas upplevelser under den skolförlagda delen av 

utbildningen, finns det likheter med resultaten i den här uppsatsen. Wyszynska Johansson och 

Henning Loeb kommer fram till att yrkeseleverna vill ha detaljerad och förståelig feedback. 

Lärlingseleverna i den här uppsatsen ger också uttryck för att de vill ha konkret feedback för att kunna 

veta hur de ska förbättra sig. I Wyszynska Johanssons och Henning Loebs undersökning kom det fram 

att eleverna har svårt att förstå den feedback de får i skolan. Lärlingseleverna i den här uppsatsen gav 

dock inte uttryck för att de inte förstår lärarens eller handledarens feedback. 

 

Elevernas upplevelser av utbildningens status 

Trots att lärlingseleverna går en dual utbildning, där både praktik och teori varvas, upplever de att 

andra personer i samhället endast ser den praktiska delen. Berglund (2009) visar att en 

yrkesutbildning ofta ses som en praktisk utbildning även om teori ingår. Lärlingseleverna upplever att 

många inte vet om att de lär sig väldigt mycket teori. Ofta reagerar andra med förvåning, när de får 

reda på att eleverna även har omfattande teoretiska kunskaper. Kopplingen mellan praktiska 

kunskaper och ett handlingspräglat yrke kan, enligt Burman (2009), föras tillbaka till antiken och den 

indelning som Platon och Aristoteles gjorde. Därtill kommer att den indelning som gjordes i antiken, 

där praktisk kunskap värderas lägre än teoretisk kunskap, har präglat vårt samhälles syn på olika 

kunskapsformer (Berglund, 2009; Billett, 2014; Burman, 2009). I alla fokusgrupper ger 

lärlingseleverna uttryck för att de upplever att deras utbildnings status inte är hög i samhället. Enligt 

eleverna är en förklaring att utomstående inte vet om vilka omfattande teoretiska kunskaper de har. 

Det finns en tanke bland eleverna, och detta framhävs i nästan alla grupper, om att utbildningens 

status skulle höjas när andra fick vetskap om deras kunnande. Även detta går att koppla till 

inställningen, som fortfarande lever kvar i vårt samhälle, där teoretiska utbildningar värderas högre än 
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de som anses vara praktiska (Berglund, 2009; Burman, 2009; Gustavsson, 2002). Elevernas intryck av 

att andra personer ser annorlunda på deras utbildning, och visar en högre uppskattning, när de får 

reda på att eleverna även lär sig väldigt mycket teori, tyder på att teoretiska kunskaper fortfarande 

värderas högre.  

Lärlingseleverna värjer sig dock mot samhällets uppfattning av deras utbildning. Deras åsikt är att de 

går en bra utbildning där de tillägnar sig mycket, både teoretiskt och praktiskt. De ser inte att en 

teoretisk universitetsutbildning på något sätt skulle vara bättre än deras utbildning. Dewey (1915) ser 

en fara i att en del utbildningar förmedlar enbart teoretiska kunskaper. Enligt Dewey är risken då stor 

att olika utbildningar klassificeras antingen som teoretiska eller praktiska och människorna som utför 

yrket antingen bildade eller arbetande. Eleverna upplever att klassificeringen av olika yrken och 

människor inte är rättvis, utan säger istället att deras utbildning borde tillskrivas mer uppskattning 

och en högre status. Alexander och Pilz (2004) kräver ett nytänkande när det gäller olika 

kunskapsformer och lärlingseleverna, i den här studien, visar liknande krav på att olika 

utbildningsyrken borde ha samma status. I Tyskland finns, sedan länge, visioner om att öka 

flexibiliteten mellan yrkesutbildningar och akademiska utbildningar, med målet att göra olika sorters 

utbildningar jämlika (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015; Frank, Heister och 

Walden (2015); Vetenskapsrådet, 2014). I Sverige finns liknande krav på att både praktisk och 

teoretisk kunskap ska få finnas bredvid varandra, utan att det ena höjs över det andra (Gustavsson, 

2002; Svenaeus, 2009). Lärlingseleverna går i intervjuerna även in på andra yrken än sitt eget, och 

argumenterar för att även dessa yrken borde få större uppskattning i samhället. 

Fastän elever i alla grupper upplever att deras utbildning har en låg status finns det vissa skillnader 

mellan eleverna, när det gäller hur de argumenterar. Att elevernas sätt att bedöma sin utbildning kan 

ha ett samband med utbildningsbakgrunden visar Velten, Schnitzler och Dietzen (2015) i sin 

undersökning. Författarna skriver att elever med högskolebehörighet är mer kritiska till sin utbildning, 

eftersom de ofta är äldre och mer självsäkra samt har möjlighet att välja mellan olika utbildningar. 

Undersökningen omfattade endast en enda utbildning, vilket kan vara en fördel då andra faktorer 

såsom utbildningsbakgrund kan träda fram bättre. Nackdelen kan dock vara, att undersökningen 

endast återspeglar elevers uppfattningar inom en enda utbildningsgren, och i det här fallet var även 

nästan alla elever manliga. Skillnader mellan olika utbildningar undersöks inte i studien. I min 

undersökning finns elever med olika utbildningsbakgrund och kön. En del grupper var blandade när 

det gäller utbildningsbakgrund och i en del grupper hade eleverna en liknande utbildningsbakgrund.  

En annan skillnad mellan min undersökning och Veltens, Schnitzlers och Dietzens studie, är att jag 

använde fokusgruppintervjuer medan Velten, Schnitzler och Dietzen använde enkät som 

undersökningsmetod. På så sätt kunde de kartlägga varje enskild elevs tankar kring olika teman. I 

mina fokusgruppintervjuer var det inte möjligt på samma sätt, eftersom eleverna till stor del 

diskuterade utan min direkta inverkan. I mina intervjuer finns det dock mönster som tyder på att 

skillnaden mellan synen på den egna utbildningens status i samhället har att göra med utbildningens 

bakgrund. Dock är det svårare att hålla isär huruvida uppfattningarna beror på utbildningsbakgrund 

eller utbildningsinriktning.  

Det mönster som finns i den här studien, när det gäller utbildningsbakgrund, är att elever med 

högskolebehörighet eller fackhögskolebehörighet värjer sig starkare mot synen på deras utbildning i 

samhället. Eleverna säger att de ofta får försvara sitt utbildningsval gentemot familj och vänner. Sättet 

som de argumenterar på, tyder på att de redan har reflektererat mycket kring statusfrågor. En av 

Deweys (1922) tankar kring status och utbildningar, är att akademiska utbildningar har högre värde 

eftersom akademiker dominerar samhällsstrukturerna. De lärlingselever som befann sig i en 

akademisk miljö, hemma och på fritiden, upplever att det finns en stark strävan mot en akademisk 

utbildning. Det tyder på att det i samhället råder en uppfattning om att det är en akademisk utbildning 

som i största möjliga mån ska uppnås (Alexander & Pilz, 2004; Frank, Heister & Walden, 2015). 

Eleverna med högskolebehörighet försvarar även sitt utbildningsval starkare  och betonar att det är ett 

medvetet val de har gjort. Fastän en del elever har planer på att studera vidare säger de att de är nöjda 

med utbildningsvalet, eftersom de upplever att de har lärt sig mycket. Velten, Schnitzler och Dietzen 

(2015) skriver att elever med högskolebehörighet ofta är äldre och mer självsäkra och därför är mer 
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kritiska. I min studie var lärlingseleverna med högskolebehörighet också äldre, och visade tecken på en 

större självsäkerhet när det gällde att argumentera för sin utbildning, och reflektera kring samhällets 

statustänkande. En förklaring kan vara att eleverna, som Velten, Schnitzler och Dietzen beskriver, har 

kunnat välja mellan alla utbildningar och har träffat ett medvetet val. Att eleverna däremot skulle 

bedöma utbildningen lägre, än elever utan högskolebehörighet, har jag dock inte kunnat hittat 

mönster för.  

Mellan Deweys (1922) tankar, kring frågan om vilka kunskaper som vi behöver i vårt samhälle och 

lärlingselevernas upplevelser, kan paralleller dras. Lärlingseleverna ger uttryck för att olika sorters 

kunskap behövs i samhället. Samtidigt upplever eleverna att andra människor i samhället inte 

uppskattar deras arbete. Dewey skriver att många sorterar in människor i olika fack, fastän de kanske 

rent teoretiskt skulle inse att samhället behöver alla sorters kunskaper. Lärlingeleverna upplever dock 

att de flesta personer beter sig som om det vore en självklarhet att eleverna finns där och utför sitt 

arbete. Enligt eleverna är det väldigt få som visar sin uppskattning. Tillsammans med utsagorna, om 

yrkets låga status och hur klädsel påverkar bemötandet, kan slutsatsen dras att lärlingseleverna 

upplever att andra personer i samhället sorterar in dem i olika fack, beroende på yrket de utövar.  

 

Diskussion  

Syftet med studien var att analysera hur tyska lärlingselever upplever kunskapsinhämtningen under 

utbildningen och hur de relaterar kunskaperna till den status som utbildningen har i samhället. Den 

teoretiska utgångspunkten i studien var utvalda delar av John Deweys teorier, och utifrån dessa ska 

olika synvinklar belysas i följande diskussionsavsnitt. 

 

Lärlingselevernas upplevelser och John Deweys teorier 

Intelligent action 

Väldigt tydligt blir det att eleverna upplever att praktisk och teoretisk kunskap hör ihop. Fastän 

eleverna definierar praktisk och teoretisk kunskap på olika sätt, anser de att båda kunskapsformerna 

inte går att skilja åt. En av Deweys centrala tankar (1915) är just detta, att teoretisk och praktisk 

kunskap bildar en enhet. En hantverkare som utför en handling arbetar enligt Dewey inte bara 

praktiskt utan även teoretiskt. Det är en syn som eleverna i den här uppsatsen delar. En förklaring till 

att det är så kan ha att göra med utbildningens utformning. För eleverna är det från första början klart 

att de lär sig teori och praktik i denna duala utbildning. På så sätt blir det för eleverna även tydligt att 

de behöver både teorin och praktiken. En annan förklaring kan vara att eleverna verkligen ser 

nödvändigheten i att de behöver båda kunskapsformerna. Det finns många konkreta beskrivningar av 

olika situationer från elevernas sida där de belyser att de behöver både praktiska och teoretiska 

kunskaper. Det tyder på att eleverna ser det som den idealiska utbildningsformen, en blandning 

mellan praktiska och teoretiska kunskaper.  

Eleverna ger uttryck för att de vill lära sig teorin innan de testar något i praktiken. Det är med andra 

ord, enligt eleverna, bra om teorin ligger snäppet före. Även om de önskar en starkare 

sammansmältning mellan praktik och teori ger de uttryck för att teorin ska komma först. Det skulle 

kunna ses som en skillnad mot Deweys teori, eftersom Dewey anser att en blandning av båda 

kunskapsformer är idealisk. Samtidigt vill eleverna att teorin och praktiken tidsmässigt ska ligga så 

nära varandra som möjligt. En faktor som eventuellt spelar en roll här är att Dewey i sina texter uttalar 

sig på en generell nivå. Det blir till exempel inte tydligt vilka åldrar han åsyftar. Hade han mindre barn 

i åtanke, när han tänkte på sammansmältningen av praktisk och teoretisk kunskap, blir en skillnad 

synlig i förhållande till denna studie. Lärlingseleverna var nästan alla över 18 år, många till och med 

över 20 år. Det kan vara en förklaring till att de, lättare än små barn, kan förstå och se innebörden i 

den teoretiska kunskap de lär sig, även om det praktiska kommer senare. Det berör även en annan 

punkt i Deweys teori, att lära för framtiden. Eleverna ger uttryck för att de kan förstå det de lär sig i 
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skolan, även om den praktiska biten ligger en bit fram i tiden. Deweys teorier kan med andra ord 

behöva beskådas ur en annan synvinkel, beroende på elevernas ålder. 

Det sätt som eleverna definierar praktisk och teoretisk kunskap på, kan ha flera orsaker. En förklaring  

kan vara de djupt rotade föreställningar som har funnits kring dessa kunskapsformer ända sedan 

antiken (Berglund, 2009; Billett, 2014; Burman, 2009). En annan förklaring kan ha att göra med att 

det som anses vara teori ofta lärs ut i klassrum och handlar om att sitta stilla, lyssna och lära sig 

utantill, medan det som anses vara praktik förbinds med att själv utföra någonting. I en intervju tog en 

elev upp trafikskolan som exempel där teorin lärs ut i trafikskolans lokaler medan praktiken utförs i 

bilen. Om teoriläraren istället skulle gå runt med eleverna och titta på trafiken och trafikskyltar, är 

frågan om eleverna skulle uppfatta det som teori eller snarare som praktik. Utlärningsmetoden kan 

därmed vara en förklaring till de föreställningar som eleverna har om teoretisk och praktisk kunskap. 

Även om eleverna upplever att de lär sig teori på arbetsplatsen, förbinder de det med traditionella 

utlärningsformer som att lyssna och att se på när någon utför en handling. Samma sak gäller för 

skolan som ibland även förbinds med praktik. Det handlar då, enligt eleverna, om att de själva är 

aktiva och utför olika handlingar. Ytterligare en förklaring i detta sammanhang kan ha att göra med 

min inriktning på teoretisk och praktisk kunskap. Om jag hade undvikit att nämna orden teori och 

praktik hade eleverna själva kanske skapat andra kategorier, för att definiera olika sorters kunskap.  

Det finns även tecken på att eleverna behöver mer nyanserade kunskapsbegrepp än endast praktisk 

och teoretisk kunskap. Det blir särskilt tydligt i exemplet med kaffemaskinen där eleverna diskuterar 

om det går att utföra handlingar utan teori. Här kommer eleverna in på andra kunskapsbegrepp, där 

det handlar om erfarenheter och handlingar som de har utfört så ofta att de inte längre tänker på 

eventuella teoretiska kunskaper. Begränsningen i begreppen teoretisk och praktisk kunskap blir tydlig 

här, eftersom de inte täcker alla kunskapsformer. Enligt min mening blir det, med elevernas utsagor i 

bakgrunden, tydligt att det krävs ett annat sätt att se på kunskap. Den traditionella indelningen i teori 

och praktik räcker inte till utan manifesterar, enligt mitt sätt att se, istället de flertusenåriga 

uppfattningar som ännu finns kring dessa kunskapskategorier.  

 

Learning by doing 

Elevernas upplevelser av hur de lär sig bäst ligger, enligt min mening, nära Deweys begrepp learning 

by doing men ännu närmare begreppet learning by reflective experience. Eleverna upplever att de lär 

sig bäst när de själva utför en handling. Men elevernas utsagor förtydligar att det inte enbart handlar 

om att utföra något. Det krävs även en ständig reflektion över handlingen för att kunna utveckla sina 

kunskaper. I diskussionen har jag även fört in Burmans (2009) omformulering av Deweys begrepp, 

learning by reflective experience, och belyst elevernas upplevelser i förhållande till detta utvidgade 

begrepp. Hur Dewey själv skulle se på Burmans omformulering får vi aldrig veta. Dock går det enligt 

min mening att förmoda att Dewey inte skulle vara så lycklig över begreppet learning by doing, så som 

det används i dag, eftersom det för många handlar om att kasta sig in i en situation och börja utföra 

något utan teoretiska och praktiska kunskaper (Burman, 2008). Om en journalist designar och 

snickrar ett bord, frågar vi kanske: Hur har du lärt dig det? Svaret blir då eventuellt: Learning by 

doing. Begreppet i detta sammanhang är självklart för oss. Men om vi ställer samma fråga till en 

snickare som har designat och snickrat ett bord skulle vi nog bli förvånade om vi fick learning by 

doing som svar. Med exemplet vill jag belysa hur jag upplever att begreppet learning by doing används 

i dag. Deweys texter, och utläggningar av hans texter, tyder dock på att det han ville framhäva var att 

en praktisk handling inte bara utförs ur ingenting, utan att det även krävs teoretiska grundkunskaper, 

samt en reflektion (Dewey, 1916; Hartman, Lundgren & Hartman, 2004; Säljö, 2014). Deweys stora 

budskap lever dock fortfarande kvar i begreppet learning by doing eftersom det inbegriper att ingen 

kan lära sig något enbart genom teoretiska kunskaper utan att även den praktiska handlingen är 

nödvändig (Dewey, 1916). Denna uppfattning delar eleverna eftersom de anser att endast teoretisk 

kunskap inte räcker. Eleverna blickar här även utanför sin egen utbildning och uttalar att också andra 

utbildningar behöver stora delar praktiskt inslag. Elevernas inställning kan förklaras med att de själva 

upplever att de lär sig mycket, just av blandningen mellan teori och praktik. De märker också att det 
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inte enbart räcker med teori. Många elever har dessutom upplevt att endast teoretiskt utbildade 

personer inte har tillräckliga kunskaper. 

Eleverna beskriver att de reflekterar kring handlingar, för att utveckla sina kunskaper. Dock krävs det 

en del för att berika denna reflektion. Eleverna tog här upp hur de lär sig av fel och feedback, och 

fastän det inte var direkt överraskande i det här sammanhanget, var det dock oväntat att mer eller 

mindre alla grupper, oberoende av varandra, tog upp och diskuterade hur de lär sig av fel och 

feedback. Det ger begreppet learning by doing och även det utökade begreppet learning by reflective 

experience en ny dimension, eftersom det betyder att det även krävs reflektion utifrån, för att kunna 

uppnå bästa möjliga resultat. Att eleverna upplever att de lär sig av fel kan också ha att göra med att 

det är ett utbrett begrepp, Aus Fehlern lernt man [genom fel lär man], och att det kan finnas en 

generell uppfattning i samhället av att fel främjar lärprocessen. Att eleverna beskriver att de lär sig av 

feedback kan även ha att göra med att det i det tyska samhället är vanligt med bedömning. Mycket i 

den tyska skolan bedöms med betyg och det finns en uppfattning om att betyg behövs för att veta var i 

lärprocessen eleven befinner sig. Det kan även vara ett tecken på att eleverna känner sig osäkra och 

inte är vana att lita på sin egen intuition, utan istället vill att någon bedömer deras handling. Om 

eleverna istället hade varit vana vid feedback, hade de kontinuerligt fått öva sig i att själva avgöra när 

en handling är tillfredställande eller otillräcklig. 

Lärlingseleverna upplever att de inte skulle lära sig lika bra, om de inte hade arbetsplatsen som 

läroplats. Arbetsplatsen är, enligt eleverna, ovärderlig och går inte att ersätta med en skolbaserad 

utbildning. Endast på arbetsplatsen anser eleverna att de kan tillägna sig de kompetenser som de 

senare behöver i sitt yrke. En komponent som eleverna framhäver här är kunskaper om hur kunder 

och gäster ska bemötas. På arbetsplatsen får eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper genom 

learning by reflective experience. Det är främst situationer på arbetsplatsen som eleverna tar upp när 

de beskriver hur de reflekterar kring olika handlingar och hur de får feedback för att kunna förbättra 

sitt arbete. Elevernas utsagor visar vikten av den duala utbildningen, där både skolan och 

arbetsplatsen är delar i utbildningen. I Tyskland har det duala systemet även utvidgats till högskolan 

och duala studier ger eleverna möjlighet att kombinera studier med arbete. På så sätt förs det praktiska 

starkare in i ett område som hittills till största del varit teoretiskt.  

Fastän eleverna ser en tidsnära blandning av praktik och teori som optimal, upplever de att praktiska 

faktorer begränsar möjligheterna. En blandning av skola och praktik för med sig att det blir svårt för 

eleverna att plugga till prov om de arbetar dagen innan. Skolan kolliderar här med arbetstiderna och 

det får eleverna att avvika från det som de ser som den optimala utbildningen, där teori och praktik 

varvas inom en nära tidsrymd. Det blir tydligt att en starkare interaktion mellan skolan och 

arbetsplatsen är nödvändig, för att låta eleverna lära sig på ett sätt som enligt deras mening är 

optimalt. Även andra studier visar att eleverna önskar ett starkare samarbete mellan de båda 

utbildningsplatserna. Det blir, enligt min mening, tydligt att en starkare interaktion mellan skola och 

arbetsplats skulle förbättra utbildningens kvalitet och göra det lättare för eleverna. Här blir det synligt 

att fler undersökningar, kring hur eleverna själva upplever sin utbildning, kan bidra till att förbättra 

utbildningen i sin helhet. 

 

Kunskapsstatus i samhället 

Eleverna upplever att deras utbildning inte har en hög status i samhället. När eleverna talar om deras 

utbildnings status, i ett samhällsperspektiv, är det just i kontakten med familj, vänner, bekanta, 

kunder och gäster som eleverna får det tydligt för sig att deras utbildnings status inte är hög. Medan 

elever som inte har högskolebehörighet främst märker av uppfattningen om den låga statusen, i 

kontakter med kunder och gäster, märker elever med högskolebehörighet till och med av den i sitt 

familjära nätverk. Det gör det tydligt att normen ser olika ut i olika sammanhang, men även att 

normen att studera på högskola, framför allt finns där det finns personer som studerar eller har 

studerat på högskola. Detta samband kan kopplas till Deweys tanke att normen i ett samhälle kanske 

skulle se annorlunda ut om inte bara akademiker dominerade samhällsstrukturerna (Dewey, 1922). 

Elever som växer upp i en akademisk miljö har en större press på sig att studera på högskola. Det är 
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inget som eleverna utan högskolebehörighet ger uttryck för att uppleva på samma sätt. Elever med 

högskolebehörighet utsätts dessutom för direkt provocerande frågor kring sitt utbildningsval och det 

blir, enligt min mening, tydligt att det finns en indelning i överlägsen och underlägsen. Väljer eleverna 

att avvika från den överlägsna banan måste de rättfärdiga sitt val, till och med gentemot familj och 

vänner. Frågan är dock hur elevernas beslut skulle bemötas, om det inte var så att en dual utbildning i 

Tyskland ändå har en accepterad ställning i samhället (Lipsmeier, 2014). Skulle eleverna då pressas 

ännu mer? Frågan är även om resultaten skulle se annorlunda ut, om elever med högskolebehörighet 

inom andra branscher intervjuades. Elever med högskolebehörighet väljer ofta yrken inom den 

offentliga sektorn och inom industri och handel. Eleverna med högskolebehörighet i mina intervjuer 

gick en utbildning inom hotell- och restaurang eller inom ett tekniskt yrke. Frågan är därför hur andra 

elever med högskolebehörighet skulle se på sin utbildnings status och hur de upplevde att deras 

vänner och familj reagerade på deras utbildningsval. 

Det finns även ett annat mönster som gäller elever utan högskolebehörighet. I en intervju, där eleverna 

inte hade högskolebehörighet, visade eleverna tecken på att underordna sig i samhället. De pratade i 

slutet av intervjun om att det är mycket viktigt att tänka på hur de uttrycker sig, och att det även är 

viktigt att se upp för vad de säger. Det kan tyda på att de vill foga sig i ett rådande samhällssystem och, 

i motsats till eleverna med högskolebehörighet, vill anpassa sig istället för att ifrågasätta systemet och 

rådande uppfattningar. Problematiskt blir det, i detta sammanhang, eftersom det i Tyskland finns ett 

starkt samband mellan social bakgrund och utbildningsnivå (Gresch, Baumert och Maaz, 2010). Det 

förtydligar även problemets omfattning eftersom mycket tyder på att social bakgrund, utbildningsnivå, 

status, samt praktisk och teoretisk kunskap är faktorer som är sammanlänkade på olika sätt. Detta gör 

visionen, om ett samhälle där kunskap värderas på ett liknande sätt, till en svårlöst, men 

förhoppningsvis inte omöjlig uppgift. 

Enligt eleverna har olika yrken och branscher olika hög status i samhället. Paralleller kan här dras till 

Deweys (1922) teorier om att människor sorteras in i olika fack, även om dessa kunskaper behövs i 

samhället. Eleverna inom hotell- och gastronomi ger uttryck för att de känner sig sämst behandlade. 

Eleverna som utbildar sig till elektroniker, visar däremot minst tecken på att de känner sig dåligt 

behandlade, även om det förekommer. Hur ser vi då på kunskap i samhället? Är det den kunskap vi 

behöver mest som vi skattar högst? Är det för att vi kan vara utan hotell och restauranger, som dessa 

yrken inte uppskattas i lika hög grad? Eller har det att göra med hur vi ser på arbetsuppgifterna och 

hur komplicerade de ter sig för oss? Handlar det kanske om att yrken där service erbjuds, ses som att 

passa upp på andra? Lönen är ytterligare en komponent i statusfrågan. Det finns därmed många 

förklaringar till varför olika yrken har olika hög status. Men på en punkt tror jag att vi kan likställa alla 

utbildningsyrken. Alla kunskaper behöver vi i samhället och det är därför, enligt min mening, 

anmärkningsvärt att vissa yrken än i dag anses bättre än andra. 

 

Diskussion ur ett svenskt perspektiv 

Slutligen vill jag föra över studiens resultat till Sverige, och ta upp några punkter som jag anser vara 

relevanta i samband med den diskussion kring yrkesutbildningens utformning som pågår just nu. I 

Sverige har det sedan länge funnits en tanke om en bred allmänbildande utbildning (Abrahamsson, 

2006; Nylund, 2010). Yrkesutbildningen har därför förlagts till skolan och har haft en bred 

allmänutbildande karaktär. Intresset för lärlingsutbildningar ökar dock i Sverige och ses som en 

möjlighet att sänka ungdomsarbetslösheten samt att bidra till att alla elever avslutar en utbildning 

(Olofsson & Panican, 2015). Dock tenderar lärlingsutbildningen i Sverige att bli ett alternativ för elever 

som har svårt att tillgodose sig en skolbaserad utbildning och det är elever som ofta får stämpeln 

”praktiskt lagda” (Olofsson & Panican, 2015). Mot bakgrund av resultaten i den här undersökningen 

cementerar en sådan inställning, enligt min mening, de redan rådande uppfattningarna om praktisk 

och teoretisk kunskap och leder inte till att olika utbildningar får ett liknande värde i samhället. Mot 

bakgrund av resultaten där lärlingseleverna pläderar för en starkare sammanflätning av praktisk och 

teoretisk kunskap är det, enligt min mening, viktigt att ställa sig frågan om inte alla utbildningar i 

samhället behöver innehålla både praktiska och teoretiska delar i en större utsträckning än de gör i 
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dag. I min kandidatuppsats visade de svenska lärlingseleverna tydligt att de hade valt en 

lärlingsutbildning eftersom de var skoltrötta (Behrens, 2015). Under lärlingsutbildningen hade de 

dock åter hittat lusten att fortsätta utbilda sig. Det visar, enligt min mening, att det är för enkelt att 

säga att vissa elever är praktiskt lagda. Istället gav eleverna uttryck för att de blir motiverade när de 

direkt kan använda det de lär sig under utbildningen. Resultaten från den här uppsatsen visar också 

att eleverna vill tillägna sig kunskaper som de behöver i praktiken. De vill ha en blandning mellan 

praktiska och teoretiska kunskaper. Ungdomar som går en utbildning befinner sig i ett tidigt skede i 

det som i dag kallas det livslånga lärandet. En ökad flexibilitet mellan olika utbildningar, samt en 

blandning av praktik och teori i alla utbildningar, kan öppna upp för ett kunskapssamhälle där alla 

kunskaper värderas lika högt. Om likställningen mellan olika utbildningar blir svårare i Sverige där det 

inte finns en liknande väletablerad dual utbildning som i Tyskland återstår att se. Samtidigt finns det 

en annan faktor i Sverige som kan underlätta en mer jämställd syn på utbildningar och det är tanken 

om att ingen är bättre än någon annan. Även om det inte går att generalisera, är det en tanke som 

genomsyrar det svenska samhället på ett annat sätt än i Tyskland, särskilt när det handlar om yrken. 

 

Vidare studier 

Mot bakgrund av undersökningens resultat kan vidare studier på området belysa olika sammanhang, 

när det gäller synen på praktisk och teoretisk kunskap, samt hur olika utbildningars status uppfattas i 

samhället. Den här studien har fokuserat på lärlingselever som går en dual utbildning i Tyskland. En 

större studie som omfattar fler utbildningsinriktningar skulle kunna få fram skillnader mellan elever 

som går olika utbildningar. En jämförelse mellan lärlingselever i Sverige och Tyskland skulle kunna få 

fram om det finns skillnader mellan elever i olika länder, när det gäller synen på praktisk och teoretisk 

kunskap. Att dessutom jämföra lärlingselever med elever som går en skolbaserad utbildning, skulle 

också kunna ge en mer nyanserad bild av synen på utbildning och på hur eleverna upplever att de lär 

sig bäst. En studie där studenter, som går en mer teoretisk utbildning på högskola eller universitet 

intervjuas, skulle kunna visa hur de ser på praktisk och teoretisk kunskap, hur de upplever att de lär 

sig bäst och hur de ser på statusfrågor i samhället. 

Ett annat perspektiv på temat skulle kunna vara en undersökning av hur den språkliga förankringen av 

teoretisk och praktisk kunskap ser ut. Undersökningar av skollagar och läroplaner kan visa hur orden 

formar vår uppfattning om vad som är teori och vad som är praktik.  

Under intervjuerna gav eleverna uttryck för att de uppskattade att de fick utvärdera utbildningen och 

prata om det de ansåg relevant i samband med utbildningen. En studie kring elevernas syn på de 

möjligheter de har att påverka utbildningen och huruvida de upplever att det främjar deras lärande, 

skulle kunna bilda kunskap kring denna aspekt. 

 

Metoddiskussion 

Anledningen till att jag valde intervju som datainsamlingsmetod var att jag ville få en djupare inblick i 

hur eleverna reflekterar kring sin utbildning. Observation tyckte jag inte passade syftet med studien, 

eftersom jag genom observation inte hade haft möjlighet att styra samtalet och innehållet. Jag 

upplevde dock att fokusgruppintervjuerna även hade observatoriska element under vissa delar av 

intervjun, då jag lät eleverna reflektera fritt och styra innehållet. Enkätundersökning hade kunnat vara 

ett alternativ, men då hade jag inte kommit åt elevernas tankar, och nya infallsvinklar hade inte 

kunnat dyka upp på samma sätt. Jag hade kunnat tänka mig att kombinera fokusgruppintervjuerna 

med en enkätundersökning, dock upplevde jag att det hade sprängt ramarna för denna studie. I en 

enkätundersökning hade jag inte kunnat gå in på djupet men jag hade kunnat nå ut till fler elever med 

fler utbildningsinriktningar. Det hade kunnat vara en komplettering till de utförda 

fokusgruppintervjuerna.  

Fokusgrupper valde jag av den anledningen att jag ville att eleverna skulle stimulera varandra under 

intervjun, samt att min roll skulle få mindre betydelse (Wibeck, 2010). Under arbetet med min 
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kandidatuppsats genomförde jag även fokusgruppintervjuer. Men dessa intervjuer styrde jag starkare. 

Under arbetet till den här studien, ville jag medvetet släppa taget under intervjuerna och inte låta mina 

frågor styra i lika stor utsträckning. Eftersom jag redan hade erfarenhet från fokusgrupper, hade jag 

det lättare att släppa taget den här gången och låta eleverna styra samtalet till viss del. Jag 

informerade eleverna i början om hur intervjuerna skulle se ut och att det egentligen inte var en 

traditionell intervju utan snarare ett samtal mellan eleverna och till viss del även mig. I en del grupper 

fungerade det sedan bra, i andra mindre bra och där fick jag styra intervjuerna mer. Det jag funderade 

mycket på var hur mina frågor kunde få igång ett samtal utan att jag själv skulle styra för mycket. En 

annan svårighet med att skapa intervjufrågor var att jag ville vara så objektiv som möjligt och inte 

styra in eleverna på en förutbestämd bana. Samtidigt skulle frågorna leda in eleverna på ett specifikt 

tema som jag ville undersöka.  

En nackdel med fokusgruppintervjuer kan vara intervjuarens roll, fastän det inte bara är en svårighet i 

fokusgrupper, utan även med andra datainsamlingsmetoder (Wibeck, 2010). Jag försökte styra 

intervjuerna så lite som möjligt och hade förberett en intervjuguide med endast några få frågor, samt 

reservfrågor ifall det inte skulle flyta på lika bra. Svårigheten bestod i att låta eleverna samtala fritt för 

att nya aspekter skulle kunna dyka upp, men samtidigt inte låta intervjun barka hän åt vilket håll som 

helst. Det var inte lätt att styra intervjun så lite som möjligt och samtidigt styra in eleverna på det tema 

jag ville undersöka. 

Att sitsordningen var viktig märkte jag ganska fort. Det hade varit optimalt med ett runt bord eftersom 

alla då hade haft samma position (Wibeck, 2010). Men förutsättningarna var inte alltid så optimala 

och jag fick göra det bästa av situationen och möblera med de bord och stolar som fanns i rummen. 

Jag tyckte att samtalen flöt på bättre i de grupper där deltagarna satt mittemot varandra och jag satt 

vid sidan om. Därför försökte jag att få till det så att deltagarna i första hand satt mitt emot varandra 

och inte i nittio graders vinkel till varandra.  Detta lyckades bättre i de sista intervjuerna, eftersom jag 

då visste hur jag skulle göra. 

När det gällde gruppstorleken ville jag experimentera lite. Därför hade jag bestämt mig för att ha minst 

tre men högst fem deltagare i varje grupp och se om det fanns skillnader mellan olika gruppstorlekar. I 

arbetet med min kandidatuppsats tyckte jag att fem deltagare var en skrämmande stor grupp, men nu 

kände jag mig bättre rustad. Wibeck (2010) skriver att det kan vara problematiskt med endast tre 

deltagare men jag upplevde att gruppdymaniken spelade en stor roll. I en del grupper med tre 

deltagare fungerade diskussionerna bra, medan det i en grupp med fyra deltagare inte flöt på lika lätt. I 

gruppen där fem elever deltog flöt diskussionen på mycket bra, och jag behövde inte gå in med frågor 

så ofta. Antalet deltagare är, enligt min mening, inte helt avgörande för gruppens interaktion utan här 

spelar även andra faktorer såsom gruppdynamik in. Med endast sex grupper är det svårt att dra 

slutsatser om den optimala gruppstorleken här. 

Av en slump fick jag, innan en intervju, reda på att det hade funnits konflikter i en klass där jag skulle 

genomföra intervjuerna. Dessutom ville en elev, som jag senare intervjuade, avbryta skolan och jag 

kunde till viss del följa ett samtal mellan läraren och eleven i korridoren. Eleven var över 21 år och 

därmed inte skolpliktig och det var därför möjligt för henne att friställas från yrkesskolan. Jag fick 

känslan av att hon var väldigt frustrerad, och hon verkade inte heller särkilt nöjd med utbildningen på 

arbetsplatsen. Att jag fick vetskap om det gjorde att jag kunde se hennes utsagor i ett annat ljus. Men 

hade jag varit ovetande, hade det naturligtvis kunnat påverka mitt intryck. Eftersom forskaren sällan 

vet om någon har en dålig eller även en bra dag, kan detta naturligtvis påverka forskarens intryck av 

personen och dennes utsagor. 

När det gäller urvalet var jag beroende av skolorna och lärarna och kunde inte välja ut mina 

intervjudeltagare på egen hand. Helst hade jag velat ha en större spridning mellan olika 

utbildningsinriktningar och branscher, men jag fick nöja mig med de intervjudeltagare som jag fick. 

Jag fick även intryck av att de elever som deltog var väldigt engagerade. Jag träffade till och med på 

några elever som jag redan hade intervjuat under arbetet med min kandidatuppsats och som återigen 

hade visat intresse att delta. Trots att det är bra att eleverna från första början är engagerade och vill 

delta, kan det även vara bra med en ad hoc rekrytering eller en snöbollsrekrytering där eleverna 
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rekryterar varandra. På så sätt kommer inte bara elever som lärarna direkt frågar eller som anmäler 

sig frivilligt, utan kanske elever som egentligen inte hade en tanke på att delta från första början. 

Nackdelen med att vara beroende av kontaktpersoner som hjälper till att organisera intervjuerna, är 

att de ofta gör ett förurval och väljer ut elever som de anser är lämpliga att intervjua (Trost, 2005). 

Samtidigt fick jag på så sätt möjlighet att genomföra intervjuerna, vilken inte hade varit lätt på annat 

sätt (Trost, 2005). 

Jag upplevde att själva ordet intervju inte var rätt ord att använda, eftersom jag hellre ville att eleverna 

skulle samtala med varandra. I informationsbrevet hade jag skrivit att jag ville genomföra 

gruppintervjuer och jag fick känslan av att många var inställda på att jag skulle ställa frågorna. Även 

om jag innan intervjuerna förberedde eleverna på att det istället mer var ett samtal och inte en 

intervju, upplevde jag att jag under intervjun fick arbeta hårt för att få bort intervjuformatet. Nästa 

gång vill jag försöka undvika ordet intervju, när jag vill genomföra fokusgruppintervjuer, eftersom jag 

tycker att det är vilseledande i de fall där det egentligen handlar om ett samtal eleverna emellan. 

  

Teoridiskussion 

Generellt sett finns det både fördelar och nackdelar med att använda en teori i en studie. En fördel kan 

vara att forskaren har ett ramverk att hålla sig till under arbetets gång, som gör att det är lättare att 

behålla fokus under forskningsprocessen. Utan ramverk kan tolkningsprocessen försvåras och 

forskaren lätt drunkna i empiriskt material (Alvesson & Sköldberg, 2008). I arbetet till den här studien 

samlade jag in mycket empiriskt material. Deweys teorier, som jag hade kopplat till mina 

forskningsfrågor, underlättade analysarbetet eftersom jag hade ytterligare en aspekt förutom 

forskningsfrågorna att hålla mig till. Utmaningen bestod samtidigt i att inte styras in för starkt på 

teorin utan att fortfarande vara öppen för nya infallsvinklar. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att 

en teori kan göra forskaren benägen att se sammanhang den vill se, och det var något som jag hela 

tiden försökte undvika under analysarbetet. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2014) skriver att det även kan vara en begränsning att använda sig av 

formella teorier i en uppsats, eftersom de kan anses vara alltför gamla. Enligt författarna är det därför 

viktigt att antingen försäkra sig om att teorin fortfarande är aktuell i dagens forskning, eller att mycket 

tydligt argumentera för varför just denna teori har valts. I den här studien har jag använt mig av 

Deweys teorier som kan anses vara gamla. I kapitlet teoretiska utgångspunkter argumenterar jag dock 

för valet av teori samt för att Deweys teorier fortfarande innehar en aktualitet som, enligt min mening, 

gör det möjligt att än i dag koppla hans teorier till forskningsresultat. 

Dewey har skrivit en mängd texter och de är skrivna på en väldigt generell nivå, vilket han har 

kritiserats för (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). Fastän jag i den här studien hade valt ut delar 

av Deweys teorier, upplevde jag att det ändå var svårt att göra en avgränsning. Medan begreppen 

intelligent action och learning by doing var förhållandevis lätta att avgränsa, var det svårare med 

Deweys teorier kring individen och samhället. Trots att jag hade valt ut en liten del ur Deweys texter 

om samhället och kunskaper, var det svårt att ringa in den. 

Som analysen och diskussionen visar, upplevde jag att Deweys teorier var användbara med tanke på 

studiens syfte. Mycket av det som Dewey argumenterar för kunde kopplas till elevernas utsagor. Det 

blev samtidigt tydligt att Deweys teorier inte räckte till i alla sammanhang. Eleverna tog upp aspekter 

som endast indirekt eller inte alls kunde kopplas till Deweys teorier. Särskilt tydligt blev det, enligt min 

mening, i avsnittet om kunskapsstatus i samhället, vilket även kan ha att göra med 

avgränsningssvårigheterna. En annan faktor, som spelar en roll här, är att jag endast har läst en del av 

Deweys texter. Deweys textproduktion är så omfattande att det hade varit omöjligt att läsa en stor del 

av den under studiens gång. Det var anledningen till att jag också läste texter där andra hade tolkat 

Deweys teorier. På så sätt kunde jag ”dubbelkolla”, för att försäkra mig om att jag inte hade missat 

väsentliga delar. Men kanske finns det delar i Deweys texter som jag inte har läst och som jag hade 

kunnat använda i den här studien.  
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Här blir också en annan nackdel med att använda formella teorier i forskningsprocessen synlig.  Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) måste forskaren ägna mycket av sin tid åt att läsa på om den teori som 

används. Författarna skriver att detta kan leda till att forskaren får mindre tid över för att arbeta med 

det empiriska materialet. Här blir, enligt min mening, problematiken kring forskningsprocessens 

förutsättningar synliga. En forskare styrs av många praktiska faktorer som gör att forskningsarbetet 

inte alltid kan utföras på ett optimalt sätt, utan snarare på ett rationellt sätt. Tid är en av dessa faktorer 

som gör att en forskare helt enkelt måste prioritera och ägna vissa saker mer tid än andra. 

Forskningsresultaten i den här studien, hade även kunnats analyseras med hjälp av en annan teori. 

Tänkbart hade här varit olika former av kunskapsbegrepp samt andra formella teorier, som till 

exempel Vygotskij och hans teorier kring den proximala utvecklingszonen. Särskilt med tanke på 

elevernas utsagor om feedback och fel, hade det varit en lämplig teoriansats som hade kunnat ge nya 

infallsvinklar på lärlingsutbildningen. 

En annan möjlighet hade varit att utgå från olika kunskapsbegrepp och analysera resultaten utifrån 

dessa. I en intervju blev det tydligt att eleverna hade behövt andra kunskapsbegrepp, för att beskriva 

olika lärsituationer. Andra kunskapsbegrepp hade också kunnat bidra till att komma bort från de 

traditionella begreppen teoretisk och praktisk kunskap, och se kunskap ur ett annat perspektiv. 

Alternativa kunskapsbegrepp skulle kunna bidra till att jämna ut skillnader i synen på olika 

utbildningar.  

 

Slutord 

Inledningsvis ställde jag frågan vilken ställning olika sorters kunskap har i samhället, särskilt mot 

bakgrund av att vi alla tar olika sorters kunskap i anspråk i vårt dagliga liv. Fastän vi behöver all 

kunskap finns det en tendens att värdera teoretisk kunskap högre. Det är en anledning till att jag 

gjorde den här studien. Det jag vill belysa är den ännu varande uppdelningen mellan praktisk och 

teoretisk kunskap, där den praktiska kunskapen inte uppskattas och eftersträvas i samma utsträckning 

som den teoretiska. Min förhoppning är att detta arbete, åtminstone lite grann, kan bidra till en 

förändrad syn på olika sorters kunskap. Det jag personligen tar med mig, efter intervjuerna med 

eleverna, är att i ännu större utsträckning, visa min uppskattning över tjänster som jag tar i anspråk. 

Min tanke med den här studien var bland annat att låta lärlingseleverna själva komma till tals, och 

därför vill jag avsluta med en mening från en elev som kan ses som en tankeställare: ”Det är konstiga 

fördomar som många har (...) Om man ställer båda personerna bredvid varandra, den med kostym 

och den med hängslebyxor [arbetsbyxor] skulle nästan alla säga att den med kostym är mer värd. 

Jag vet inte varifrån människorna har det”. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
(Original på tyska) 

Hej! 

 

Mitt namn är Elin Behrens och jag studerar pedagogik vid Umeå universitet. Jag studerar på distans 

eftersom jag sedan många år bor i Tyskland. Men jag är född och uppvuxen i Sverige. 

Just nu skriver jag min magisteruppsats och letar efter lärlingselever som kan tänka sig att delta i en 

gruppintervju. Pro grupp kommer det att vara 3 elever. 

I mitt arbete vill jag undersöka sambanden mellan praktisk och teoretisk kunskap ur läringselevers 

perspektiv. Jag kommer att ställa frågor för att ta reda på hur lärlingselever ser på praktisk och 

teoretisk kunskap och på kunskap som upplevs som relevant.  

Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter och 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. I min 

uppsats kommer ditt riktiga namn inte att dyka upp. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas.Uppsatsen kommer jag att lämna in till Pedagogiska institutionen vid Umeå 

universitet.  

Hör gärna av dig per mejl eller telefon om du har frågor.  

 

Hoppas att vi ses! 

 

Vänliga hälsningar 

Elin Behrens 

 

Elin Behrens 

E-post: XXX 

Tel.: XXX 

 

Handledare vid Umeå universitet 

XXX 

E-post: XXX 
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Bilaga 2 : Intervjuguide 

(Original på tyska) 

 

Inledande frågor: Ålder, utbildning, utbildningsbakgrund 

 

Praktiska och teoretiska kunskaper: 

Vad är det första ni tänker på när jag säger praktisk och teoretisk kunskap? 

Tänk er en konditor som gör en tårta. Arbetar hon (valde femininum på tyska) praktiskt eller även 

teoretiskt? 

Reservfrågor: Hur är det i er utbildning? Var tillägnar ni er praktisk och teoretisk kunskap? 

 

Learning by doing: 

När får ni känslan att ni verkligen har lärt er något? Vad är det för situationer?  

Lär ni er bäst när ni själva gör någonting, när någon visar hur ni ska göra någonting eller när någon 

berättar hur någonting fungerar?  

Vad gör ni för att bli bättre på någonting? 

 

Status: 

Upplever ni att ert yrke har en hög status i samhället? Varför är det så?  

Vad behöver ni för kunskaper för att leva ett gott liv? 

Reservfrågor: Hur hänger status ihop med prakiskt och teoretisk kunskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 


