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”Alltså nog har man varit sugen att hoppa av några gånger liksom. Det är 

ju klart, jag menar jag som har gått om också jag känner ju att, speciellt 

förra året då man såg dom andra klasskompisarna som man gick med förut 

tog studenten och så vet man att man har ett helt år kvar. Men det är ju det, 

då har man fått in foten nånstans och då känner man att med tanke på att 

man läser det mesta praktiskt så underlättar det ju. Det gör det så mycket 

lättare att man orkar liksom stå ut och man orkar kämpa det där sista. För 

då vet man, då har man den här utbildningen för det är inte så jäkla lätt att 

få jobb idag utan gymnasieutbildning, det är nästan omöjligt. Då känner 

man att då vill man gärna kämpa det sista” (Lärlingseleven Alice, A-

gymnasiet). 



Inledning

• Vem är lärlingseleven?

– Ungdomar som möter sociala risker

– Låga meritvärden

– Studievägsbyten 

• Kvalificerande funktion eller socialpolitiskt redskap? Både och?

• Bred eller djup yrkesutbildning? Både och?



Den gymnasiala lärlingsutbildningens struktur



Tidigare forskning

– Få studier om lärlingsutbildning

– (Inga) svenska studier om handels- och administrationsprogrammet

– Danska studier om handelsutbildning  (Aarkrog, Hansen, Museaus och Tanggard) 

– Forskning om lärande i arbetslivet (Lave och Wenger, Billett, Engeström)



Syfte och frågeställningar

Syftet är att bidra med förståelse av, och kunskap om, hur gymnasial lärlingsutbildning 
realiseras på Handels- och administrationsprogrammet och hur lärlingselever utvecklar 
yrkeskunnande i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APU/APL). Avhandlingen 
syftar även till att synliggöra yrkeskunnande i detaljhandelsbranschen i ett historiskt och nutida 
perspektiv. 

Frågor 

1. Hur har handelsbranschen utvecklats historiskt och vilka konsekvenser har det haft för 
utvecklingen av yrkeskunnandet? 

2. Vilka förutsättningar att utveckla yrkeskunnande skapas i den gymnasiala 
lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet? 

3. Vilket yrkeskunnande får lärlingseleverna tillgång till och hur kan det relateras till 
innehållet i kursplanerna? 

4. Hur kan lärlingselevers progression i utvecklingen av yrkeskunnandet beskrivas och 
förstås? 



Teoretiska utgångspunkter

• Lärande är situerat och sker i sociala sammanhang i praktikgemenskaper

• Legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger)

• Arbetsplatsens läroplan (Billett)

– Pedagogisk organisering av arbetsuppgifter

– Ordning, timing, progression, handledning

• Verksamhetsteori (Engeström, Vygotsky, Leontiev)

– Är gymnasial lärlingsutbildning en verksamhet?

– Har skola – arbetsplats ett gemensamt motiv med lärl. utb?



Metod, material och genomförande 
Datainsamling inom ramarna för två skolverksprojekt

Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt/didaktiskt 
perspektiv

Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning och deras 
erfarenheter av att ta emot gymnasiala lärlingselever 

Intervjuer och observationer 

• Ca 51 respondenter

• 26 timmar inspelat material 

• 76 foton

• 56 dokument



Delstudie 1. 
Detaljhandelsbranschens historia 

• Från skråtvång till en avreglerad handelsverksamhet (T.o.m. ca 1900) 

• Den nyvunna näringsfrihetens och den manuella betjäningens period (Ca 1900-1930) 

• Trippelbutiker och kedjevaruhus (Ca 1930 – 1950) 

• Självbetjäningsbutiker (Ca 1950 – 1970) 

• Informationsteknikens period (Ca 1970 – idag) 



Utbildningens övergripande struktur

• Generellt sett lägger skolorna minst tid på APU första året, mer i tvåan och mest i trean
• Fyra av de fem skolorna använder ALF-kursplanen

Delstudie 2. Lärlingsutbildning på handels-
och administrationsprogrammet 

Skola Programutbud Kärnämnesklass

A-gymnasiet Endast HP som lärling men 
även skolförlagt

Blandat HP lärling och HP 
skolförlagt

B-gymnasiet Flera yrkesprogram som 
lärling och skolförlagt

Blandat lärlingar från olika 
program

C-gymnasiet Flera yrkesprogram, endast 
som lärling

Blandat lärlingar från olika 
program

D-gymnasiet Endast HP som lärling men 
även skolförlagt

Blandat HP lärling och HP 
skolförlagt

E-gymnasiet Flera yrkesprogram, endast 
som lärling

Blandat lärlingar från olika 
program



Arbetsuppgifterna formar yrkeskunnandet

• Fronta – att lära sig sortimentet

• Uppackning och påfyllning – att lära sig logistiken

• Exponering – att synliggöra och att lära sig hyllekonomi

• Kundkontakt och försäljning – den sociala och interaktiva dimensionen 

• Kassan – att kvalificera sig för extraarbete

• Inköp och beställningar – svårt att få tillgång till



Tillgång till arbetsuppgifterna och lärlingarnas 
vägar in i yrket

Vad driver progressionen? 2:a gen. Verksamhetsteori används för att analysera hur 
regler (normer) och arbetsfördelning begränsar eller möjliggör utv. av 
yrkeskunnande.

• Lärlingslärarens roll underordnad handledarens  

• Självständighet och initiativförmåga som norm

• Den sociala och interaktiva dimensionen som norm 

• Skolornas utbildningsstruktur påverkar möjligheten att utveckla yrkeskunnande

• Arbetsplatsens läroplan (vad som ska göras dagligen)



Fallstudieskolornas bedömningsarbete

• Alf-kursplanen kompletteras för att bli hanterbar

– Nationella kursplanemoment

– Lärling i Butik och branschens sju kompetenser : sälj-, service-, initiativ-, samarbets-, 
kommunikations-, etik-, och strukturkompetens

• Bedömningsmatriser och checklistor

– Det kvantifierbara blir det som bedöms.

• Handledarnas roll i bedömningen

• Bedömning på distans 

Bedömningsarbetet säger en del om vad som betraktas som viktigt (– och möjligt att 
bedöma!)



Slutsatser

• Yrkeskunnande mot bakgrund av handelsbranschens historia (frågest. 1)

– En del av det som sker i dagens lärlingsutbildning på HP kan relateras till branschens 
historia

– Lärlingselever har svårt att nå de mer kvalificerade arbetsuppgifterna – de har 
successivt inbäddats i IT eller har av tradition varit vikta för personal som kommit 
längre in i yrkesgemenskapen

– Synen på detaljhandel som en ”lågstatusbransch” går att spåra tillbaka i historien



Slutsatser

• Förutsättningar för att utveckla yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning 
(frågest. 2)

– Skola – arbetsliv utgör två separata verksamheter med skilda motiv – få fungerande 
gränsobjekt.

– Arbetsplatsens villkor och arbetsplatsens läroplan styr kunskapsinnehållet (ALF-
kursplanen och de nationella kursplanerna får liten betydelse) 

• Skolans läroplan reduceras

– Yrkeskunnandet riskerar att bli smalt och arbetsplatsspecifikt



Slutsatser

• Utveckling av lärlingselevernas yrkeskunnande (frågest. 3-4)

– Lärlingseleverna får tillgång till arbetsuppgifter som hör till den dagliga driften

• Svårt nå ett djupare abstrakt/teoretiskt yrkeskunnande 

– Social och interaktiv kompetens och anställningsbarhet framstår som det som bedöms

– Smal och arbetsplatsspecifik anställningsbarhet förbereder knappast för den 
förändringsberedskap som krävs i dagens arbetsliv



Tack för att ni lyssnat!


