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Eget ansvar och höga krav för lärlingselever 
i gymnasial yrkesutbildning

Ingrid Berglund och Karin Lumsden Wass, Göteborgs Universitet

Bakgrund

• Ny gymnasiereform GY11

• Lärlingsutbildning som ny utbildningsform med likvärdig examen
som skolförlagt yrkesprogram

• Skolverksuppdrag hösten 2015
– 15 kommuner geografiskt spridda (kommunala och fristående skolor)

– Besök på skolor och arbetsplatser, olika yrkesprogram.

– Intervjuer med rektorer, lärlingssamordnare, yrkeslärare, elever, apl-
handledare
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Föreställningar om lärlingsutbildningens 
målgrupp

Gymnasieskolan är en miljö som inte passar alla ungdomar.
Den gymnasiala lärlingsutbildningen ska ställa samma formella
krav på förkunskaper. Utbildningsmålen är vidare desamma. I
vissa avseenden ställer lärlingsutbildningen snarare högre krav, än
lägre, på elevens engagemang och förmåga att ta ett eget ansvar.
Möjligheten att genomföra huvuddelen av sin gymnasieutbildning i
en annan miljö än skolmiljön kan skapa just ett sådant ökat 
engagemang bland dem som av olika skäl är skoltrötta. 

(SOU 2010:19. Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv. Betänkande 
av lärlingsutredningen, s 36)

Studiens syfte

Syftet är att synliggöra innehåll och krav som ställs på 
lärlingseleven i den svenska lärlingsutbildningen. Vilka 
centrala förutsättningar ges för att utveckla 
yrkeskunnande?
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Expansiv (ger goda förutsättningar) Restriktiv (ger begränsade
förutsättningar)

Deltagande i flera olika praktikgemenskaper inom 
och utanför arbetsplatsen

Begränsat deltagande i flera olika 
praktikgemenskaper

Praktikgemenskapen har en sorts delat 
”deltagarminne”: lärlingsutbildning som ett 
kulturellt arv. 

Praktikgemenskapen har litet eller inget 
”deltagarminne”: ingen eller liten tradition av 
lärlingsutbildning

Bredd: tillgång till lärande genom att delta i flera 
av arbetsplatsens processer (institutions‐
/avdelningsöverskridande)

Snävt: tillgång till lärande begränsat till arbetet 
med vissa uppgifter (inom samma 
institution/avdelning)

Gradvis övergång till fullständigt deltagande.  Så snabb övergång som möjligt.

Långsiktig vision för lärande: progression för 
vidare karriär i arbetslivet

Kortsiktig vision för lärande: inriktat mot specifikt 
arbete (begränsning för karriär).

Fuller and Unwin (2003). Learning as apprentices in the contemporary UK workplace: 
creating and managing expansive and restrictive participation. Journal of Education and 
Work, Vol 16, nr 4.

Analytiskt ramverk

Expansiv Restriktiv
Tydligt erkännande av, och stöd för, 
lärlingens status som lärande

Tveksam syn på, och stöd för, lärlingens 
status som lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandets design 
skapar möjligheter att utveckla identitet via 
gränsöverskridande aktiviteter

Det arbetsplatsförlagda lärandets design 
begränsar möjligheterna att utveckla 
identitet: få gränsöverskridande aktiviteter

Färdigheter är spridda i personalgruppen Begränsad spridning av färdigheter i 
personalgruppen

Lagarbete värderas Specialistroller

Möjligheter att lära sig nya 
uppgifter/förmågor. 

Begränsade möjligheter att lära sig nya 
uppgifter/förmågor

Lärandet synliggörs och konkretiseras för 
lärlingen (via exempelvis dokument, 
symboler, språk, verktyg osv.)

Lärandet osynliggörs och är till stora delar 
dolt för lärlingen. 

Analytiskt ramverk

Fuller and Unwin (2003). Learning as apprentices in the contemporary UK workplace: 
creating and managing expansive and restrictive participation. Journal of Education and 
Work, Vol 16, nr 4.
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Resultat

• Elevens förutsättningar
– Positivt val till lärlingsformen. Intresse för yrket.
– Negativt val från ”teoritung” skolförlagd utbildning. 
– Varierande ”söktryck” och elevgrupper mellan skolorna

• Tillgång till apl-plats
– Samverkan med arbetslivet en förutsättning, men varierar
– Personliga relationer och nätverksbyggande
– Organisatorisk och institutionell långsiktighet

• Matchning av elever mot apl-platser
– Lärares kännedom om elev och arbetsplatsens förutsättningar
– Balans mellan elevens behov och långsiktiga relationer till arbetsplatsen
– Elevens egna önskemål och kontakter

Resultat

• Apl-förberedelser och mötet med 
arbetsplatsen
– Förväntat intresse för yrket från arbetsplatsen

– Krav på att elever har grundläggande yrkeskunskaper (ev i 
skolan)

– Elever som är i behov av särskilt stöd upplevs som en 
utmaning

– Arbetsplatsens kunskap om och förståelse av sitt uppdrag i 
utbildningen
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Resultat

• Det arbetsplatsförlagda lärandet
 Utbildningsavtal som reglerar ansvar och innehåll – finns
 Handledarens funktion och handledarutbildning – varierande 
 Arbetsplatsernas pedagogiska strukturer – varierande 
 Arbetsuppgifterna begränsas av arbetsplatsens produktion –

rotation eller inte? 
 Elevernas erbjuds olika möjligheter att utveckla 

yrkeskunnande 
 Uppföljning och bedömning av elevernas utveckling av 

yrkeskunnandet i relation till läroplanen är skolans/lärarens 
ansvar – varierande om apl-handledare involveras

Resultat

• Elevernas eget ansvar för att utveckla yrkeskunnande
– Själv skapa sammanhang och navigera mellan skola/arbetsliv

– Driva sitt eget lärande

– Börja i det enkla mot mer kvalificerade arbetsuppgifter

– Mognad att klara arbetsplatsen krav
 Att ”sköta sig” (hålla arbetstider, hålla snyggt, ”hel och ren”, vara 

social)
 Att ta steget till arbetslivets ”vuxenliv” från skolans kollektiva 

”ungdomsmiljö” 
– Efterfrågan på mer skolförlagd undervisning
 Fördjupningar av yrkeskunnande kan vara svårt att få på 

arbetsplatsen
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Slutsatser

• De expansiva förutsättningarna enligt Fuller & Unwin krävs för 
att uppfylla läroplanens mål 
– Rotation mellan arbetsuppgifter och arbetsplatser

– Att det abstrakta yrkeskunnandet görs tillgängligt

– Mottagandet av lärlingen – att bli inbjuden i arbetsgemenskapen

– Arbetsplatsens pedagogiska strukturer för progression i yrkeslärandet

• Organiserandet av lärlingsutbildning är komplex
– Matchningen – det gemensamma ansvaret för genomförande och 

innehåll mellan skola och arbetsliv – fundamental 

Slutsatser

• Lärlingsutbildningen är inte enhetlig och den är inte likvärdig

• Paradoxen
– Lärlingsutbildning är en utbildningsform som ställer höga krav på 

eleverna men den riktas mot elever som benämns som ”skoltrötta”. Det 
kan betyda olika saker exempelvis elever i behov av särskilt stöd.

– Lärlingsutbildningen är inte enklare än den skolförlagda 
yrkesutbildningen.
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”Den (lärlingsutbildningen) kan vara bra för 
elever som är trötta på skolan som form, men 
som inte är trötta på att lära sig.” 

(Rektor i studien)

Intresserad av rapporten, mejla till:

• Karin Wass karin.wass@ped.gu.se

• Ingrid Berglund ingrid.berglund@gu.se




