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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Bakgrund  

Lärlingsutbildning är sedan reformen Gy 2011 formellt en del av gymnasieskolans yrkesprogram, 
men befinner sig under fortsatt utveckling. Ett uttalat syfte med dagens gymnasiala 
lärlingsutbildning är att erbjuda attraktiva alternativ – för såväl elever som arbetsgivare – till de 
reguljära yrkesprogrammen (Prop. 2008/09:199). Den bakomliggande tanken är att ge goda 
möjligheter att utveckla yrkeskunnande ”i praktiken”. En potentiell begränsning för 
lärlingsutbildningen utgörs dock av att de kursplaner som används är identiska med de som 
utvecklats specifikt för den skolförlagda yrkesutbildningen. Detta trots att lärlingseleverna 
genomför så mycket som halva sin utbildning på en eller flera arbetsplatser. 

Mot bakgrund av Skolinspektionens granskning (2013) och i rapporter för Skolverket (Berglund 
& Lindberg 2012, Berglund m.fl. 2017) är det slående hur den svenska lärlingsutbildningen i 
dagsläget befinner sig i en fas som inte tar fasta på lärlingsutbildningarnas kärna; nämligen att 
vara en annan väg till kunnande än traditionell skolutbildning där skola och arbetsplats 
gemensamt ansvarar för elevers lärande. Istället ramas lärlingsutbildningen in och granskas med 
utgångspunkt i olika dimensioner som hör till skolutbildningar. Bland många möjliga exempel 
kan bland annat nämnas tanken att yrkesteorin kommer före yrkespraktiken, som därför 
uppfattas som tillämpad teori (Jfr Carlgren 2017). Kort sagt: skolan utgör – med i dagsläget 
rådande upplägg – allt som oftast facit för lärlingsutbildningen. 

Därutöver tycks det finnas en vanligt förekommande föreställning om att lärlingsutbildningar är 
särskilt lämpade för ”praktiskt lagda” personer (Berglund & Henning Loeb 2013) som lär sig 
genom att göra och inte genom att läsa sig till saker. Detta bygger på en föreställning om att ”läsa 
om” (som dessutom missvisande likställs med teori), respektive att ”göra” leder till utveckling av 
samma slags yrkeskunnande. Så är till att börja med inte fallet, men detta synsätt är dessutom till 
stora delar problematiskt eftersom det inte enbart är att ”läsa om” och ”göra” som skiljer de båda 
utbildningsformerna åt. Bland annat skiljer sig även sådant som verksamheternas karaktär och 
sociala inramning. Dessa och andra faktorer påverkar utbildningens innehåll, och därmed 
ofrånkomligen även vilket yrkeskunnande eleverna i slutändan får tillgång till. Dessutom är teori 
inbäddat i handlingar i praktisk verksamhet, liksom även teori i skolans kontext ingår i en särskild 
ämnespraktik (Jfr Carlgren 2015). Mycket av yrkeskunnandet är också tyst (Polanyi 2013), då så 
kallad färdighets- och förtrogenhetskunskap kan vara svår att uttrycka språkligt. Ett exempel är 
när den yrkesskickliga i en verkstad genast kan höra att en elevs handlag vid en maskin är 
felaktigt, men att denne inte nödvändigtvis verbalt kan förklara hur rätt handlag ska vara (Jfr 
Schön 1987); annat än möjligtvis med hjälp av metaforer (Fillietaz, de saint-Georges & Duc 
2010). 

Denna studie utgår från en relationell kunskapssyn, vilket bidrar till att kunskapens olika former 
kan uppmärksammas (se matrisen på nästa sida, Figur 1) och därmed också gör det enklare att 
sätta ord på det som är svårt att förklara verbalt. 
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Figur 1: Modell över olika med varandra relaterade aspekter av kunskap (Carlgren, 2011). 

De olika former av kunskap som finns angivna i modellen i figur 1 är inte hierarkiskt ordande, 
utan utgör till varandra relaterade aspekter av kunnande. I olika verksamheter kan skilda aspekter 
av kunskap ha prioritet. I skolans yrkesteoretiska ämnesklassrum – som till exempel när 
fordonseleverna i denna studie har ellära – är formella kunskaper med att veta att (fakta) och veta 
varför (förståelse) i fokus för det yrkesämnesmässiga lärandet, medan det framförallt är 
kontextuellt kunnande som att veta hur (färdighet) och veta vad (förtrogenhet) som betonas i 
fordonsverkstaden där elever gör sin apl, även om både faktakunnande och förståelse också 
spelar roll för handlingarna i verkstaden.1 

För att kunna ringa in vad som särskiljer lärlingsutbildning från skolförlagd utbildning finns ett 
behov av att artikulera yrkeskunnande samt hur det utvecklas, genom att analysera elevers 
yrkeskunnande som det kommer till uttryck i handling på arbetsplatsen. I detta projekt studeras 
därför kunnande-i-handling (Molander 1996) i en jämförande studie av två åtskilda 
utbildningssituationer: dels arbetsplatsförlagt lärande (apl) i lärlingsutbildning, dels motsvarande 
praktik/apl för den skolförlagda yrkesutbildningen. För att bidra till ytterligare jämförbarhet på 
en mer övergripande nivå, har det aktuella upplägget genomförts för två åtskilda 
gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet (BF) respektive Fordons- och 
transportprogrammet (FT). 

1 För att läsa mer om de teoretiska utgångspunkter som väglett studien och analysen se Bilaga 1. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Skolförlagd: 

Fordons- och 
transportprogrammet 

Skolförlagd: 

Barn- och 
fritidsprogrammet 

Lärling: 

Fordons- och 
transportprogrammet 

Lärling: 
Barn-och 

fritidsprogrammet 

Figur 2: Utbildningsformer och program som ingår i studien. 

Ramprojektets  syfte och forskningsfrågor  

Utifrån ovan beskrivna utgångspunkter har studiens övergripande syfte formulerats: 
Att beskriva de gymnasiala lärlingsutbildningarnas särart som utbildningar i jämförelse med skolförlagda 
yrkesprogram. 

Syftet underbyggs av följande forskningsfrågor: 

- Vilket yrkeskunnande får elever tillgång till under lärlingstiden på arbetsplatser respektive under apl/praktik? 
- Vilka skillnader och likheter framträder i undervisning/handledning för respektive utbildningsform? 

Metod 

Studien är en småskalig fallstudie där fenomenet lärande-i-handling studeras genom kvalitativa 
metoder. Strävan i studien har varit att skapa jämförelsepunkter mellan lärlingsutbildning och 

5 



         

 

  

            
          

           
        

           
               

              
 

 

 
      

 

 
               

            
          
          
            

 
 
  

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

skolförlagd utbildning; samt även belysa eventuella skillnader mellan BF respektive FT (se figur 
2). Dataproduktion inleddes i november 2018 och avslutades under våren 2019. I studien deltog 
dels elever i åk 2, deras yrkeslärare och handledare på lärlingsutbildning inom Barn- och 
fritisprogramprogram (BF) respektive Fordons- och transportprogram (FT). Dels deltog elever, 
yrkeslärare och handledare på motsvarande skolförlagt BF- respektive FT-program. Då studien är 
en kvalitativ pilotstudie har det enbart varit möjligt att följa en till två elever per utbildningsform 
under deras apl. I det skolförlagda FT-programmet var det inte möjligt att följa eleverna under 
deras apl. 

I modellen nedan framkommer de olika delarna som ingick i dataproduktionen.   
 

Skolförlagd  Skolförlagd  Lärlingsutbildning   Lärlingsutbildning   yrkesutbildning   yrkesutbildning  BF FT      BF FT 

intervju  intervju  intervju  intervju  
elever  elever  elever  elever  

intervju  intervju intervju  intervju  
lärare  lärare  lärare  lärare  

klassrums- klassrums- klassrums- klassrums-
observation observation observation observation  

intervju  intervju intervju  
handledare handledare handledare 

apl- apl- apl-
observation observation observation 

 

Figur 3: Tabell dataproduktion, BF (Barn- och fritidsprogrammet), FT (Fordons- och 
transportprogrammet). 

På olika skolor kan utbildningen ta form på annat sätt än i de exempel som redovisas här, men de 
tolkningar och slutsatser som presenteras i denna studie kan användas för att förstå andra 
liknande situationer och därigenom öka förståelsen för det studerade fenomenet (Larsson 2005). 
I studien har vi följt Vetenskapsrådets (2017) etiska principer; alla namn som förekommer i 
rapporten är fingerade. För att läsa mer om studiens metod och etiska ställningstaganden, se 
Bilaga 1. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Barn- och fritidsprogrammet  (BF)  

Av Barn- och fritidsprogrammets tre inriktningar fokuserar den här studien på inriktningen 
pedagogiskt arbete2. I examensmålen beskrivs hur inriktningen: 

[…] ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika 
pedagogiska verksamheter. Den ska förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan 
eller elevassistent i skolan. [Skolverket 2011: 18] 

Organisation av apl för elever i åk 2 – likheter och skillnader 

I nedan tabell återfinns en sammanfattning av skillnader för hur apl organiseras under åk 2 i de 
två olika utbildningsformerna i studiens empiri. 

Lärlingsutbildning  Skolförlagd  
åk  2 utbildning  åk  2 

2 dagar  i  skolan 5 veckor  apl  HT 

3 dagar  på  apl 4 veckor  apl  VT  

Rotationsprincip  per  
Rotationsprincip  per   

år  med  individuella 
apl-period 

variationer 

Anskaffning  av  
Yrkesläraren  

platser  på  
anskaffar  platser 

kommuninivå 

Yrkesläraren  har  tid  i  Yrkesläraren  har  inte  
tjänsten  för apl- tid  i  sin  tjönst för 
besök apl-besök 

Figur 4: Organisatoriska likheter/skillnader 

Det finns en central organisatorisk skillnad i att apl i den skolförlagda utbildningen fogas in i 
ramen för de kurser som studeras under den aktuella perioden, medan flertalet av 
lärlingsutbildningens kurser pågår parallellt under året såväl som över traditionella årskursgränser. 
En intervjuad lärlingslärare beskriver denna centrala skillnad mot den skolförlagda utbildningen 
med att det i den sistnämnda ges andra förutsättningar att ”hålla sig till en kurs” såsom "nu läser 

2 De andra inriktningarna är ”fritid och hälsa” respektive ”socialt arbete”. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

du kommunikation och så check nu är den klar, nu tar vi ledarskapet och nu är den klar. Det kan 
ju inte jag [som lärlingslärare]”. Denna grundläggande skillnad blir också tydlig i elevintervjuerna. 
Lärlingselevernas medvetenhet om olika kurser och innehåll i kursplaner var låg. De skolförlagda 
eleverna talade däremot om innehållet i utbildningen, och om sin apl, i relation till olika kurser. 

En annan betydande skillnad är om yrkeslärarna har tid avsatt i tjänsten för att göra besök på 
elevernas apl-platser, vilket i sin tur har konsekvenser för hur bedömningen av yrkeskunnande 
under apl tar form. Även hur apl-platser anskaffas skiljer sig åt. Lärlingsläraren ordnar platserna 
själv med utgångspunkt i sitt kontaktnät, medan anskaffning av platser sköts centralt inom 
kommunen för den skolförlagda utbildningen. Inom båda utbildningsformer har eleverna en viss 
möjlighet att påverka apl-placering genom att själva ordna apl-plats, samt i de senare årskurserna 
önska en särskild inriktning på sin apl-plats.3 

I båda utbildningsformerna finns även organisatoriska likheter, till exempel idén om att det ska 
ske en rotation av apl-platser under de tre åren. Inom den studerade lärlingsutbildningen byter 
eleverna arbetsplats varje nytt läsår (med undantag för elever som behöver vara kvar på en 
arbetsplats längre tid). Eleverna i den skolförlagda utbildningen byter arbetsplats men även 
verksamhetstyp.4 Rotationsprincipen i utbildningarna kan kopplas till en tradition inom BF, där 
BF är en bred generalistutbildning. 5 Exempelvis uttrycker den skolförlagda läraren att 
utbildningen ger möjlighet för eleverna att ”utveckla bredd i sin anställningsbarhet”. I den 
skolförlagda utbildningen framstår rotationen även till viss del vara sammankopplad med den 
ordning som yrkesämneskurser studeras i skolan, till skillnad från lärlingsutbildningen där en 
mängd olika kurser är öppna och pågår samtidigt. 

Vad får eleven  tillgång till  under  apl  –  likheter och  skillnader  
En betydande skillnad gällande vilket yrkeskunnande som eleverna kan utveckla under apl, 
sammanhänger med den position eleven erbjuds och har möjlighet att inta på arbetsplatsen. I 
datamaterialet framstår detta vara beroende av den tidsmässiga skillnaden i omfattning av apl i de 
två olika utbildningsformerna. Att som elev vara på en arbetsplats tre dagar i veckan under ett år 
gör det i högre grad möjligt att återkommande både komma åt en större bredd av uppgifter och 
komma åt uppgifter mer på djupet, beroende på hur den individuella eleven bemöter det som 
arbetsplatsen erbjuder. Även om de skolförlagda eleverna under sina apl-veckor på en arbetsplats 
får god kännedom om rutiner och har möjlighet att ta egna initiativ utifrån vetskapen om vad 
som ska göras när, innebär det dock inte att dessa elever själva kan utvidga sitt deltagande i 
samma omfattning som lärlingseleverna. 

3 På båda utbildningarna finns en flexibilitet där yrkesläraren går in och löser situationer om de får indikationer från 
elev eller handledare att apl inte fungerar som tänkt, exempelvis genom att de hjälper elever att byta apl-plats. I 
lärlingsutbildningen sker även återkommande individuella anpassningar gällande om och när rotation sker, där 
lärlingsläraren bedömer om en individuell elev behöver vara kvar på samma plats över årskursgränser eller om ett 
byte ska ske i terminsskifte istället för vid läsårsskifte. 
4 De skolförlagda eleverna är på en förskola i åk 1 och på höstterminen i åk 2. Under vårterminen i åk 2 är eleverna i 
en förskoleklass och på skolfritids och i åk 3 möter eleverna någon verksamhet med personer som har 
funktionsvariation. 
5 BF är ett program som formats mot en bred sektor snarare än ett specifikt målyrke (Österlind 2008), där 
kunskapsinnehållet traditionellt präglats av att eleverna ska utveckla pedagogisk generalistkompetens (Lemar 2001). 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

I observationerna framkom exempel på hur en av lärlingseleverna, placerad i en förskoleklass, 
återkommande ”planerade i farten” tillsammans med sin handledare under pågående lektion, i en 
relativt jämbördig relation. Den aktuella lärlingseleven kom också återkommande med 
förbättringsförslag till exempel gällande klassrummets miljö, samt gav utifrån egna idéer förslag 
om lektionsupplägg. Detta skedde utöver de uppgifter yrkesläraren designat för planering av 
något särskilt område. Även de skolförlagda eleverna – som genomförde sin apl i grundskolans 
lägre klasser – tog återkommande egna initiativ. Till exempel föreslog en av dem för sin 
handledare att hen ville hålla en lektion i form av en föreläsning för eleverna om respekt och 
kommunikation. Bakgrunden var att gymnasieeleven upplevde att grundskoleeleverna talade till 
varandra på ett mindre lämpligt sätt. Denna genomförda idé sträckte sig längre än den apl-uppgift 
– om att hålla en lektion – som eleven i förväg hade i uppdrag att genomföra. Trots denna typ av
initiativ framstod dock skolelevernas handlingsutrymme vara något mer begränsat relativt
lärlingseleverna. De skolförlagda eleverna kunde snarare beskrivas bli erbjudna rollen som
assistenter. Klassläraren (ofta den reella handledaren)6 instruerade mer ofta eller gav förslag på
vad eleverna kunde göra. De observerade lärlingseleverna blev i mindre grad direkt instruerade av
handledarna, vilket illustreras av hur lärlingseleven som ”planerade i farten” beskrevs i termer av
”kollega” av sin handledare.

En likhet är dock att alla de observerade eleverna, oavsett utbildningstyp, deltog i en mängd olika 
slags situationer och därmed kom åt en bredd av yrkesuppgifter. I båda fall fanns en viss styrning 
från skolans sida avseende att möjliggöra för eleverna att vara med på till exempel olika slags 
arbetsmöten. I sådana uppgifter beskrev eleverna att de deltog i rollen som iakttagare, medan de i 
den del av den pedagogiska verksamheten som bygger på interaktion med barn, deltog mer aktivt. 
Observationerna ger dock vid handen att samtliga elever återkommande fick tillfälle att ägna sig 
åt att problemlösa, öva kommunikativ kompetens, bemötande, och så vidare. 

Deltagarnas  beskrivningar  av  skillnader  mellan  apl  och skola  
Vilket kunnande som utvecklas i skolans undervisning respektive vad eleverna får tillgång till på 
apl-platserna skiljer sig oavsett utbildningsform, enligt både lärare och elever. 

Elevperspektiv på skillnader mellan apl och skola 
Samtliga elever som intervjuades uttryckte att det är skillnad mellan att vara på apl och i skolan. 
En elev uttryckte det som att en på arbetsplatsen tänker mer på språket alltmedan denne i skolan 
använder ”fula ord” vilket eleven beskriver som ett ”big no no” på en arbetsplats. 
Genomgående gör eleverna skillnad mellan lärande under apl och i skolan. Förenklat förknippas 
ord som ”görande” med apl och ”lyssnande” med skolan. 

En av de intervjuade lärlingseleverna framhåller de stora fördelarna med att få lära sig yrket 
genom att vistas på en arbetsplats, jämfört med att ”sitta i skolbänken”: 

6 De skolförlagda eleverna hade en fritidspedagog som formell handledare, men i klassrummet var inte alltid 
fritidspedagogen med, vilket innebar att klassläraren – vars klass eleverna följde – blev till den reella handledaren i 
många situationer. 

9 



         

 

 

                          
                        
                     

 
           

            
              

  
 

                     
             

 
            

              
                   

                 
  

  
             
 

              
           

              
                

    
 

                        
      

 
           

                
                
           

 
             

                
                   

             
              

             
  

 
                       

                   
       

 
                 

                 

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Man lär ju det man ser. Jag kollar ju hur dom gör och så lär jag mig. Jag har ju sett dom flera gånger hämtat 
typ disken från köket och sen lagt upp i köksskåp […] och då har jag ju lärt mig eller då gör jag det också nu 
för jag har sett dom göra det så då vet man ju hur man gör. Jag gör bara som dom har gjort. 

Lärlingseleven berättar om egenupplevda situationer som när barn bråkar, och hur det gett 
kunskaper om vad en ska säga till barn som bråkar, vilket det inte finns möjlighet till inom ramen 
för skolan eftersom det där inte kan beredas tillgång till erfarenheter av hur barn bråkar; vilket 
alltså lärlingstillvaron tillhandahållit. 

Alltså man lär sig hur man hanterar barn på ett annat sätt, man är ju med, man ser händelser och man lär sig 
hur man ska lösa dom händelserna så att det är inte bara att man läser och inte har provat på 

En annan av de intervjuade lärlingseleverna uttrycker det som att skolförlagda lektioner går 
snabbt fram, och ger det ytliga som en behöver kunna, dock utan någon möjlighet att reflektera 
kring varför något bör göras på ett visst sätt. Praktiken kompletterar det som lärs ut i skolan på 
så sätt att den, med elevens ord, erbjuder ”svaret på det man läser i skolan”, vilket enligt eleven 
samtidigt är något som skolan själv aldrig kan ge. 

Man ska ha ett öga för barnet och se vad det behöver 

De skolförlagda eleverna har även de en tydlig idé om att det är skillnad mellan vilket 
kunskapsinnehåll de får tillgång till i skolan respektive på arbetsplatser. En elev uttrycker det som 
att undervisningen i skolan består av lyssnande och att praktiken är förknippad med hur det är 
”på riktigt”. En annan aspekt är hur praktiken upplevs som en plats där eleven kan vara mer 
självständig samt behöver ta ansvar och fattar beslut, vilket en annan elev uttryckte. 

e6: Asså i skolan så sitter vi ju bara och lyssnar och när vi är på praktik då är det ju då får vi liksom se det hur 
det är på riktigt och så. 

e5: Jag tycker typ att det blir egentligen lite mer självständigt egentligen på praktiken. Det kanske låter 
konstigt men det är typ såhär det är fortfarande jag som ska lösa konflikten mellan barnen. Det är ju inte 
någon annan och visst man kan prata med sina arbetskollegor men det är fortfarande jag. Här har man en 
lärare man har sina klasskompisar och alltihop. Det är dom som bestämmer över en egentligen. 

En annan skillnad mellan apl och skolan är hur den personliga erfarenheten är del av utveckling 
av yrkesomdömet. En elev säger: ”På apl:en får man väl mer erfarenhet liksom och lär sig så då 
får man ju själv lära sig liksom och om man gör något fel då vet man okej då gör jag på ett annat 
sätt bara.” Det finns således fler sätt att lösa problem, och verksamheten fortgår, till skillnad från 
skolan där det går att stanna upp. Eleverna uttrycker att apl skapar förutsättningar att ta del av 
yrkeskunnande som de inte kan få i skolan. Men även undervisningen i skolan ger något som inte 
praktikplatserna kan ge. 

e1: Asså man kanske inte vet vad man ska fråga om när man är på praktiken om man inte har vart i skolan 
och såhär, märks ju saker innan. Till exempel, vi lär ju oss om det här med kommunikation och så nu. Det 
hade jag inte direkt kommit på det själv och frågat på apl:en om jag bara haft apl hela tiden liksom. 

e2: Nä, för jag känner typ såhär att i skolan, okej på praktiken, om man har en fråga då frågar man ju 
handledaren, men i skolan då känns det som, man har mer ansvar på praktiken än i skolan, för i skolan har vi 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

alltid en lärare som finns där och jamen typ hjälper till med saker och sånt, men handledaren mer när man är 
på praktiken kollar liksom på håll och observerar en, ens jobb liksom. 

e1: Viktigt också för på apl:en så blir man behandlad som en vuxen ((medhåll från e2)) och här blir vi 
behandlade som gamla som vi är. 

Ett återkommande tema i elevintervjuerna är just att skolan är en plats där eleverna identifierar 
sig som just elever, medan de på arbetsplatsen intar en annan identitetsposition. Men 
skolundervisningen gör det enligt eleverna möjligt att ställa vissa frågor under apl och 
uppmärksamma sådant de inte hade kommit på själva utan undervisningen. Eleverna betonar 
vidare att det är skillnad på att få höra eller läsa något, respektive att göra det: ”om man hört det 
fem hundra gånger i skolan kanske inte det går in men sen när man faktiskt får se det hända typ 
och göra det själv då fattar man.” 

Figuren (5) på nästa sida uttrycker hur eleverna beskriver skillnader mellan skola och apl. 

Apl 

lärlingsutbildning    

hantera  barn och hur  det  
"är" på en  förskola     

få  ett  öga  för  barnen 

svar  på  om  teorierna  
"stämmer" 

Skola  

lärlingsutbildning  

testa  olika  pyssel  

läsa  och lära  sig  vad  som  
står  i  boken  

teoretiskt kunnande  om  
barns  utveckling 

Apl  

skolförlagd  utbildning  

göra  saker  och  praktiskt  
arbete   

mer  självständigt  arbete  
och  mer  ansvar    

behandlad som  vuxen  

Skola 

skolförlagd  utbildning  

sitta  och  lyssna  vid  
skolbänken  er  

tillgång  till  lärare 

få  kunskap  om  vad  en  
kan  fråga  om  under  apl  

Figur 5: Elevers beskrivningar av skillnader mellan apl och skola 

I tabellen framgår att skolan i båda utbildningsformerna främst förknippas med att veta att och 
veta varför, medan arbetsplatserna förknippas mer med att veta hur och veta vad. Men i skolan 
får eleverna också möjlighet att testa exempelvis olika material och vad som kan göras med dessa 
(färdighetsträning). Skolan kan även hjälpa eleverna att uppmärksamma för görandet 
underliggande kunnande som den oinvigde inte ser på arbetsplatsen. Eleverna betonar också att 
apl kan bidra till att fördjupa förståelsen för det de mött i skolundervisningen. 

Lärarperspektiv på skillnaden mellan apl och skola 
Läraren på det skolförlagda programmet beskriver bland annat hur skolundervisningen 
förbereder eleverna för (eventuella) fortsatta studier. Så kallade vardagliga situationer – såsom 
påklädning, hygien och mata barn – är å andra sidan yrkeskunnande som skolan inte, av naturliga 
skäl, kan erbjuda eleverna. 

Här i skolan så leder vi ju oss andra och varandra, klasskamrater och så. Men just att leda barn på riktigt det 
är också en grej som de bara får ute egentligen. Och också själva omvårdnadsbiten med påklädning, hygien, 
byta blöjor om det är så att de får göra det, mata, hjälpa till, alltså de där sakerna. Det är också någonting som 
vi inte gör i skolan alls, att träna på ute. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Under apl får eleverna lära sig att ”det inte bara är att leka med barn, och ta emot dom och skicka 
hem dom”. Läraren beskriver hur eleverna får ”inblick” i att det är möten, dokumentation, 
planering, utvecklingssamtal och möten med föräldrar. Bredden av vad man behöver kunna är 
stor och samtliga delar av verksamhetens innehåll är, enligt läraren, svår att föreställa sig innan 
man är på plats. Undervisningen i skolan är ofta teoretisk till sin karaktär. Så även hur 
ämnesinnehållet – exempelvis ”kommunikation med barn” och ”hur barn utvecklar språket” – är 
upplagt. 

Lärlingsläraren betonar vikten av apl i utbildningen: 

När man är ute mycket och jobbar så blir det ju, alltså den där kunskapen som man inte kan få i skolan som 
jag aldrig kan ge eleverna men den här hur är det att vara barnskötare, att verkligen få den här 
yrkeskännedomen, allt det där som står mellan raderna som man bara måste vara ute på plats för att vara med 
om den tycker jag att dom får och dom får den väldigt snabbt för man kan ju se, när eleverna kommer in i 
skolan så är dom på ett sätt, då är dom som tonåringar är och sen är dom ute på arbetsplatsen och då blir 
dom vuxna, de flesta inte alla men de flesta och det tror jag är för man är i ett annat sammanhang man är i ett 
vuxet sammanhang och alla företag som vi har att göra med som förväntar sig ju, om du är här så förväntar 
jag mig att du kommer i tid och att du har rätt kläder på dig, att om jag säger att du ska utföra den här 
uppgiften då förväntar jag mig att du gör det och är det så att eleverna inte gör det så får ju vi i skolan reda på 
det väldigt snabbt och då blir det diskussioner då får man ju ta det, varför blir det på det här sättet och i 
värsta fall jamen då kan du inte vara kvar för det funkar inte på den här arbetsplatsen att du kommer när du 
har lust eller gör nåt ibland eller att du är för trött så du sätter dig i en hörna. 

I lärlingslärarens utsago framkommer att vissa aspekter i yrket som att läsa mellan raderna (det 
vill säga yrkesblicken och yrkesomdömet) utvecklas under apl och därför snabbt i 
lärlingsutbildningen. 7 Lärlingsläraren betonar även hur en yrkesidentitet växer fram relativt 
snabbt, till skillnad mot en identitet som elev i skolan. I denna yrkesidentitet ingår ett 
vuxenblivande som innebär att kunna leva upp till arbetslivets och arbetsplatsers sociala 
förväntningar. Dessa innefattar att passa tider, ha rätt kläder samt rätt attityd som innefattar att 
genomföra tilldelade arbetsuppgifter. Även om apl är centralt för elevernas utveckling av 
yrkeskunnande har skolan en central roll i utbildningen i termer av att ”fånga upp dom på nåt 
sätt”. Lärlingsläraren utvecklar och beskriver att elevernas upplevelser är betydelsefulla att fånga 
upp i termer av att fördjupa förståelsen och ”sätta ord på det de har lärt sig”. Undervisningen i 
skolan gör att eleven får möjlighet att bland annat reflektera över situationer som uppstått på 
arbetsplatsen. Lärlingsläraren ger ett exempel som går ut på att om något har hänt på 
arbetsplatsen med barnen, så ger undervisningen i skolan utrymme för att ställa frågor om 
händelsen, agerandet och kroppsspråk med mera. Att kunna plocka upp frågor om ögonkontakt 
eller verbalspråk relaterar exempelvis till kommunikationskursen, vilket gör att eleverna kommer 
med undervisningssinnehåll som exemplifierar hur något har gjorts. Undervisningen på skolan 
kan alltså ge analytiska verktyg som förklarar varför och hur något kan göras annorlunda. Att veta 
varför eller kunna sätta ord på hur och varför – att förstå – anser lärlingsläraren vara en grund för 
yrkesstolthet. 

Där tycker jag att barnskötaryrkets status behöver höjas lite, att det inte bara är folk som kommer in och 
jobbar utan dom vet också varför dom gör någonting 

7 För att läsa mer om yrkesblick och yrkesomdöme i relation till uppgifter under apl, se Gåfvels & Paul (u.u). 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Nedan  figur  (6)  uttrycker  vad lärarna  på  respektive  program beskriver  som skillnader  mellan  skola  
och apl.  

apl 

lärlingsutbildning    

skola  apl  skola 

lärlingsutbildning  skolförlagd  utbildning  skolförlagd  utbildning  

yrkeskännedom 

"att  vara  vuxen"  i ett  
yrkessammanhang  

tyst yrkeskunnande  "  det som står 
mellan  raderna"  

konkret  kunnande  i verksamhetens  
relation  till läroplanen  

"fånga  upp"  eleven  

sätta  ord  på  sitt  kunnande  

ge  analytiska  verktyg  

förstärka  elevens  yrkesidentitet 

leda  barn  ”på  riktigt” 

konkreta  exempel på  vad  som  
kännetecknar  olika  kommunikativa  

situationer  

”syn  på  detr  osynliga”   

omvårdnad.  påklädning,  hygien,  byta  
blöjor,  mata  och  hjälpa  till i 

verksamheten 

leda  klasskamrater 

teoretiska  exempel på  
kommunikation.  

”högre  abstraktionsnivå”  i 
klassrummet 

studieteknik  

Figur 6: Lärares beskrivningar av skillnader mellan apl och skola 

Liksom hos eleverna finns, enligt lärarnas beskrivningar, en åtskillnad mellan vilka 
kunskapsformer som står i fokus i respektive verksamhet. En skillnad som blir synlig mellan de 
två utbildningsformerna är hur situationer eleverna upplever på arbetsplatsen blir utgångspunkten 
för lektionsverksamheten i skolan i lärlingsutbildningen, medan det skolförlagda programmets 
undervisning börjar i formellt kunnande och sedan går vidare med att genom apl erbjuda inslag 
där eleverna får erfarenhet av yrkets praktik. 

Skoluppgifter  under  apl  –  likheter och skillnader  
I båda utbildningsformerna ger läraren eleverna uppgifter under apl. På det skolförlagda 
programmet är en sådan uppgift en skriftlig apl-rapport. I lärlingsutbildningen förekommer 
loggboksskrivande eller specifika ”uppdrag” som eleverna ska redogöra för skriftligt på en digital 
plattform. Apl-rapport såväl som lärlingsutbildningens varianter innehåller dels en styrning av 
”blicken” mot något specifikt fenomen på arbetsplatsen, 8 dels en skriftlig redogörelse av 
händelser under apl. Men trots att dessa praktiker förefaller till synes lika finns även avgörande 
skillnader. I den skolförlagda utbildningen ska eleverna vid varje apl-period skriva en rapport. 
Innehållet i varje rapport relateras till de kurser som eleverna studerar när apl genomförs. 
Uppgifterna i apl-rapporten bygger på ett specifikt kunskapsinnehåll som eleverna mött i 
undervisningen i skolan. Genom frågor eller uppmaningar i apl-rapporten ska eleverna lösa 
uppgifterna genom att inhämta information från apl-platserna som sedan ska transformeras till 
textinnehåll i rapporten. I nedan modell (figur 7) illustreras ett exempel på detta. 

8 Detta gäller apl-rapporten och de så kallade uppdragen, dock mer sällan loggboken. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Undervisning  i  skolan  (formellt  
kunnande  i  fokus) 

Apl-uppgift:  observerva  barnsäkerhet  
(kontextuellt  kunnande) 

Skriva  om  händelserna  i  apl-rapport:  
(formulera  kunnande) 

Vilket  yrkeskunnade  fokuseras?  

Blick f ör  barnsäkerhet  på  
arbetsplatsen  (kontextuellt  kunnande) 

Formaliserat  kunnande i  apl-
rapporten  

Figur 7: Relationen mellan undervisning i klassrummet och apl avseende hur elevernas erfarenheter 

bearbetas i det skolförlagda programmet. 

Den skolförlagda läraren nämner att ett exempel på centralt innehåll för barnskötare är 
barnsäkerhet; där skola och apl ömsesidigt bidrar med olika former av innehåll. Undervisningen 
byggs upp genom att i skolan, genom föreläsningar och skoluppgifter, diskutera potentiella risker 
som barn kan komma i kontakt med på förskolan. Eleverna får sedan, i relation till apl, till 
uppgift att undersöka (och uppleva) vikten av att ha ett säkerhetstänkande och 
handlingsberedskap på arbetsplatsen. Läraren använder metaforen ”glasögon” som ett sätt att 
beskriva hur blicken kan skärpas för att vara ”steget före” i situationer på förskolan. 

Så det är typiskt en sån där grej att händer det ingenting så vet man inte om det, utan det är mer om 
någonting händer som man uppmärksammat att ’oj här var det vasst eller här fanns inte det och såhär’. Men 
har man gått igenom det noggrant och också har det som en uppgift, så liksom tittar de [eleverna] på det och 
utvecklar den där blicken. Det hänger väl ihop med det här med yrkesroll också, att de ska utveckla de 
tentaklerna om man säger så, ta på sig de glasögonen: vad finns här som kan vara farligt för barnen, vad kan 
hända här så att de hela tiden är steget före. 

Lärarens beskrivning visar hur undervisning kan uppmärksamma vanligt förekommande 
fenomen i förskolan. I det här fallet refererar läraren till ”blick” och ”yrkesroll” som exempel på 
vad apl kan ge som inte skolan har (samma) möjligheter att undervisa i. Genom skoluppgiften 
kan eleverna rikta sin blick mot fenomenet och utveckla den. 

14 



         

 

 

         
         

           
            

         
             

             
          

        
           

           
         

       
 

 

            
               
           

        
           

             
         

         
           

             
  

 
 
 

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Modellen (figur 7) illustrerar tvåfaldiga mål med uppgiften: att både utveckla 
förtrogenhetskunnande i form av yrkesomdöme gällande barnsäkerhet och att lära sig 
faktakunskaper och utveckla förståelse. I modellen visas hur läraren planerat för elevens 
utveckling av dessa former av kunnande inom ett specifikt område. Det startar med undervisning 
i skolan, med fokus på fakta (veta att) och grundläggande förståelse (veta varför) om 
barnsäkerhet. Kunnandet är formellt till sin karaktär. Uppgiftens syfte är sedan att få eleven att 
rikta blicken mot en specifik innehållslig aspekt för att få erfara hur barnsäkerhet tar form 
praktiskt, det vill säga utveckla färdigheter (veta hur) och börja utveckla en viss förtrogenhet (veta 
vad). På arbetsplatsen är kunnandet kontextuellt. I transformationen till (skol)text innefattar 
processen att eleven omvandlar sitt skolmässiga vetande och sina erfarenheter från apl till att 
också kunna förklara varför. Fokus i uppgiften är på att formulera kunskapsinnehåll gällande 
aspekten barnsäkerhet. Genom skoluppgiften styrs även elevens blick under apl till att 
uppmärksamma fenomenet barnsäkerhet varigenom erfarenheterna på arbetsplatsen kan 
fördjupas. 

I lärlingsutbildningen är vägen delvis annorlunda – även om det i de styrda uppgifterna tar form i 
likhet med ovan modell (figur 7). Den alternativa vägen är särskilt synlig när det gäller de mer 
”fria” digitala loggboksanteckningarna om valfria situationer under dagen. Istället för att starta i 
gemensam skolundervisning blir startpunkten upplevda situationer på arbetsplatsen. Eleverna 
omvandlar erfarenheter från arbetsplatsen till (skol)text, där de beskriver vad de varit med om. 
Urval av klassens erfarenheter från loggar eller genom det eleverna tar upp blir sedan grund för 
undervisningen i skolan eller för lärlingslärarens vägledning av eleven genom enskilda 
kommentarer på den digitala plattformen. Lärlingsläraren motiverar elevernas loggboksskrivande 
med att eleverna då ”förstår vad de gör och varför”. Lärlingsläraren beskriver att vid besök på 
arbetsplatserna får hon underlag för att bedöma elevernas förhållningssätt och hur de är i 
gruppen, medan loggboken ger underlag till bedömning av vilket kunnande de har teoretiskt. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Apl:  Delta  i  olika  situationer  på    
arbetsplatsen  (kontextuellt  

kunnande). 

Apl:  Skriva  på  digital  plattform  
om  erfarenheterna  (formulera  

kunnande). 

Skola:  Prata  om  erfarenheter,  
föreläsning,  samtal,  läsa  
och  göra  uppgifter (från  
kontextuellt  kunnande  till  
formellt  kunnande  ). 

Vilket  yrkeskunnade  fokuseras?  
Erfara  olika  situationer på  apl.  
(kontextuellt  kunnande).  Sätta  
ord  på  erfarenheter och  relatera  
till  formaliserad  kunskap. 

Figur 8: Relationen mellan undervisning i klassrummet och apl avseende hur elevernas erfarenheter 

bearbetas i lärlingsutbildningen. 

Modellen (figur 8) ovan illustrerar en hur undervisningen tar en annan rutt än i den skolförlagda 
utbildningen, då undervisningen utgår från vad eleverna fått delta i för slags arbetsuppgifter 
under apl. I modellen illustreras hur färdighetskunnandet (veta hur) och begynnande förtrogenhet 
(veta vad) blir en utgångspunkt för skolundervisning. Eleven behöver verbalisera vad denne 
erfarit i loggboken – något som dock kan innebära att kunnandets tysta dimensioner inte blir 
synliga. Elevens beskrivande text blir sedan delvis en utgångspunkt för lärlingslärarens formande 
av undervisning, där skolundervisningen har fokus på att koppla samman elevernas erfarenheter 
med formaliserad kunskap (veta att, veta varför) som den kommer till uttryck i böcker eller 
genom lärarens förmedling och vägledning under lektionen. Även här finns tvåfaldiga mål med 
uppgiften: både färdighets- och förtrogenhetskunnande som utvecklas under apl, samt att 
utveckla en mer formaliserad förståelse och faktakunskaper som relateras till erfarenheterna. 

Bedömning av  utveckling av  yrkeskunnande under  apl  –  likheter och  skillnader   
En tydlig skillnad mellan den studerade lärlingsutbildningen och det skolförlagda programmet 
hänger samman med yrkeslärarnas möjligheter att genomföra besök under apl, vilket påverkar 
vad som utgör bedömningsunderlag. Då apl-besök ingår i läraruppdraget i lärlingsutbildningen, 
medför det att lärlingsläraren kan grunda sin bedömning på observationer och samtal, utöver 
skriftliga underlag från elev (och handledare), till skillnad från den skolförlagda yrkesläraren vars 
bedömning bygger på skriftligt underlag. 

Lärlingsläraren berättar att olika delar av bedömningen – som består av skuggning, trepartssamtal 
och loggbok – visar skilda aspekter av vad eleverna kan. Skuggning av eleven på arbetsplatsen ger 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

”allra mest”, samtidigt som trepartssamtalet ger ytterligare dimensioner i bedömning av elevens 
ämneskunnande. 

Jag tycker att när jag är ute och skuggar, när jag tittar på eleven, det ger allra allra mest. Men sen kan man ju få 
se olika saker just när man är ute man kanske inte får en helhetsbild för man är inte med i alla momenten 
under dagen och då tycker jag trepartssamtalet ger mycket för där berättar ju handledaren vad den tycker. 

Utöver skuggning arbetar lärlingseleverna med uppgifter som även handledarna tar del av och 
ibland kommenterar. Lärlingsläraren betonar att loggboken kan vara en tillgång i 
bedömningsprocessen, men inte alltid eftersom eleverna inte alltid kan avgöra vad som är 
relevant att skriva om för att synliggöra utveckling av yrkeskunnande. Läraren berättar att 
eleverna helst vill skriva om nya upplevelser medan yrkesläraren menar att det är just när ”det 
inte händer någonting” enligt eleverna som centrala aspekter i yrkeskunnande kan bli synliga. 
Eleverna kan även få uppdrag att arbeta med under tiden som tillbringas på arbetsplatserna. 
Uppdragen dokumenteras i skrift och elevens handledare får ta del av uppdragen som läraren 
gett, vilket sker via en app. Lärlingsläraren beskriver att det digitala verktyget ger möjlighet för 
handledarna att kommentera elevernas texter, vilket även är fallet med elevernas loggböcker. På 
frågan om hur kommentarerna tar form svarar hon att det handlar om kort snabb återkoppling i 
stil med "bra jobbat" eller "jag tycker du har missat det här". Lärlingsläraren berättar att verktyget 
synliggör, med relativ snabbhet, vad eleverna uppfattat att de har gjort, vilket är uppskattat av 
handledarna. Verktyget har gjort att handledarna upplever att de är mer ”delaktiga i 
utbildningen”. Det kan exempelvis komma till uttryck i form av att handledarna kan säga ”jag såg 
att du hade en uppgift, du kan få göra den på fredag”. Handledarnas kommentarer är viktiga i 
utbildningen eftersom läraren därigenom får snabb återkoppling avseende hur uppdragen fallit ut 
på arbetsplatsen. 

En av de stora utmaningarna gällande bedömning i lärlingsutbildningen som framkommer i 
datamaterialet, är lärarens arbete gentemot mångfalden av kursplaner, där aspekter i olika kurser 
dels överlappar varandra, dels att kursplanerna är uppbyggda med skolförlagda utbildningar som 
förebild. Lärlingsläraren ger uttryck för detta, när hon berättar att tidigare var fler kurser öppna 
samtidigt, från år ett till tre, och att lärarna i årskurs tre fick syn på vidden av mål att uppfylla, och 
utmaningarna med att säkerställa och organisera dokumentationen av elevernas kunnande: 

Jösses vad mycket kurser det är […] och nu ska jag veta om dom har fått allting i alla kurser, även om man 
har försökt dokumentera på vägen så blir det ju ändå väldigt snurrigt. Där håller vi på nu och skapar matriser, 
massor av matriser. 

I samtalen med lärlingsläraren framkommer att bedömningen blir bakvänd i förhållande till 
ämnesplaner och mål, då elevernas lärandebana inte matchar hur utbildningen är uppbyggd i en 
mängd olika separata kurser som studeras mer eller mindre linjärt; lärlingseleverna kan inte läsa 
en kurs i taget som sedan blir klar. För att kunna bedöma och hålla reda på elevernas lärande 
söker lärlingsläraren tillsammans med sina kollegor efter redskap – där skapandet av olika 
matriser är ett led i detta arbete i att försöka forma om ämnesplaner och examensmål för att 
hjälpa i en snårig bedömning av den komplexa situationen under apl som eleverna deltagit i. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

I det skolförlagda programmet sker bedömning av apl på basis av den skriftliga apl-rapporten och 
handledarens skriftliga omdöme samt telefonsamtal eller mejlkontakt. Under apl för yrkeslärarna 
också kontinuerliga samtal med eleverna. När eleverna kommer tillbaka från apl har de möjlighet 
att bearbeta rapportens innehåll under lektionstid. Rapporterna är individuella. Det är enbart 
lärarna som läser och bedömer rapportens innehåll. Både lärare och elever återkommer till att 
apl-rapporten är central gällande bedömning av elevernas yrkeskunnande under apl. 

För att skriva apl-rapporten har eleverna uppmanats att anteckna händelser de varit med om 
under dagen under sin apl-period, något som de observerade eleverna också gör. Eleverna 
upplever oro dels för om de till exempel av olika skäl har varit frånvarande under apl, dels får ett 
dåligt skrivet omdöme. Eleverna önskar därför att läraren kunde besöka dem under apl: 

e3: Jag vart jätteorolig när jag insåg att jag hade nästan för lite timmar. Herregud det här kommer ju sänka 
mitt betyg så fruktansvärt så jag skrev till läraren, jag ba snälla säg inte att det här liksom händer. Hon ba nej 
men det är apl-rapporten som väger upp det hela att du behöver inte oroa dig. 

e6: Det är egentligen den [apl-rapporten] som ger det mesta betyget eller vad man kan säga. Men jag tycker 
det är lite svårt för att jag tycker det är lite orättvist för att om man har en dålig handledare som kanske har 
skrivit jättelite på omdömet. Vaddå ska de ge betyg utefter de eller, man vill ju att de iallafall ska komma in 
typ en dag och kolla. 

Skillnaden i bedömning kan sammanfattas i figuren (9) nedan. 

Lärlingsutbildning  
åk  2 

Skuggning  under  apl-besök  1  g/månad,  
trepartssamtal,  digitala  loggböcker,  

längre skriftliga  skoluppgifter 

Fokus  på s kicklighet  i utförande,  klokhet  i 
omdöme  och  djup  i  förståelse 

18 

Skolförlagd  utbildning 
åk  2 

Skriftlig  apl-rapport,  handledarnas  ifyllda  
omdöme,  samtal  eller  mejl-kontakt  med  

handledare 

Fokus  på elev ens  omfattning  av  vetande 
och  djup  i  förståelsen  

Figur 9: Bedömning i de båda skolformerna 

I enlighet med de olika kunskapsformerna som redovisades i rapportens början, kan det 
konstateras att i den skolförlagda utbildningen blir det svårt att få fatt i elevens kunnighet 
gällande utförande av uppgifter och klokhet i omdöme – det vill säga färdighetskunnande och 
förtrogenhet med uppgifter på arbetsplatser, om kärnan i bedömningen utgår från elevens 
skriftliga apl-rapport.9 I lärlingsutbildningen kan lärlingsläraren, utifrån sitt yrkeskunnande, dels 

9 I tidigare forskning om bedömning under apl framkommer att trots att yrkeslärare gör besök under apl, är det ändå 
skriftliga uppgifter som ligger till grund för bedömning (Wyszynska Johansson 2015). Berglund et al (2017) pekar 
också på att trepartssamtal inte alltid förekommer under apl, trots att detta är tanken. 



         

 

 

            
             

 
 

         
       

          
         

         
           

        
             

         
          

             
            

          
              

              
         

     
 

        
            

        
          

          
         

        
              

         
         

          
           

         
         

                 
        

  
 
 
 

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

iaktta de val eleven gör genom skuggningen under apl, dels ta del av elevens resonemang i 
trepartssamtal, vilket ger större möjligheter att kunna bedöma hur eleven gör något (färdigheter) 
och vad eleven väljer att göra i olika situationer (förtrogenhet). 

Reflektion BF: Verbalisering av yrkeskunnande utifrån två olika utgångspunkter  
I den skolförlagda utbildningen möter eleverna utbildningsinnehållet i huvudsak i skolan, medan i 
yrkesämneskurserna angivna kunskapsinnehåll till övervägande del ska utvecklas på arbetsplatsen 
i lärlingsutbildningen. Detta hänger samman med utbildningarnas olika karaktär där halva tiden 
på lärlingsutbildningen genomförs på en arbetsplats, till skillnad från de skolförlagda 
programmen där majoriteten av utbildningstiden genomförs i skolan. I fråga om yrkeskunnande 
får eleverna på båda programmen möjlighet att utveckla färdigheter och grundläggande 
förtrogenhet i en rad centrala uppgifter i arbetet i barngrupperna under apl, liksom förståelse 
genom de reflektioner de gör i handling på arbetsplatsen eller senare i skriftlig form i skolan. I 
observationerna av eleverna framkom en viss skillnad i det yrkeskunnande eleverna fick möjlighet 
att utveckla under apl, som hängde samman med tidsaspekten. Det kan beskrivs genom 
metaforerna ”bli en kollega” och att ”bli en elevassistent”. Båda indikerar att eleverna räknas in i 
yrkesgemenskapen, men möjligheterna till att komma åt centrala uppgifter mer på djupet och 
möjligheten till självständighet är relativt större i den förstnämnda positionen. Då lärlingseleverna 
hade varit på arbetsplatsen tre dagar varje vecka sedan över ett halvår tillbaka vid tiden för 
studien, är det inte förvånansvärt att de hade större möjligheter till att utvidga sitt deltagande och 
involveras mer i centrala uppgifter, till skillnad mot de skolförlagda eleverna som enbart varit på 
sin apl-plats under två eller tre veckor vid tidpunkten för observation. 

I lärlingsutbildningen hamnar arbetsplatsens verksamhet – genom de situationer och 
arbetsuppgifter eleven där deltagit i – oftare i förgrund för kunnandet när dessa upplevelser 
omvandlas till undervisningsinnehåll i skolan. Det är en skillnad från den skolförlagda 
utbildningen där kursplanerna ligger som grund för undervisningen och där det är 
skoluppgifterna – med utgångspunkt i specifika kurser – som driver utveckling av det 
yrkeskunnande som uppmärksammas under apl. Dock bör nämnas att apl-uppgifterna i det 
skolförlagda programmet har utvecklats i samverkan med handledare under handledarträffar, 
varpå en blick från arbetsplatserna också återfinns i formandet av dessa uppgifter. Dock leder de 
två vägarna, att elevernas erfarenheter under apl i högre grad föregår undervisningen i 
lärlingsutbildningen gentemot den skolförlagda, till att lärarnas arbete präglas av skillnader. 
Lärlingslärarens arbete skiljer sig därmed åt från hur yrkeslärare arbetar inom skolförlagda 
program. Den skolförlagda yrkesläraren fogar in apl inom ramen för kurser som studeras under 
den aktuella perioden, medan lärlingsläraren ”översätter” elevernas erfarenheter från apl till 
innehållet i en mängd olika kursplaner eftersom flertalet kurser pågår samtidigt. Lärlingsläraren 
behöver likt en detektiv lista ut hur det eleven deltagit i under apl kan passa in i alla de olika och 
med varandra överlappande kurserna, och översätta dessa erfarenheter till skrivelser i 
kursplanerna. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Skillnader i vad som utgör utgångspunkter i formandet av undervisning i de två spåren illustreras 
i nedan figur (10). 

Lärlingsutbildning  
åk  2 
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Elevernas  erfarenheter  under  
apl  i  förgrunden 

Elevernas  erfarenheter  från  
apl  omvandlas  till  
undervisningsinnehåll  i  skolan 
utifrån lärarens  tolkning  av  
ämnesplaner 

Bedömning  av  kunnande  
under  apl  baseras  primärt  på  
observationer  under  besök,  
samtal  och  skriftlig  loggbok  
samt  skrifltiga  uppgifter  

Skolförlagd  utbildning  
åk  2 

Kurser  och  ämnesplaner  samt  
lärarens  kunnande  i 

förgrunden 

Skoluppgifter  influerar  det  
kunskapsinnehåll som  hamnar  
i fokus  under  apl 

Bedömning  av  kunnande  
under  apl  baseras  primärt  på  
skriflig  skoluppgift  inom  
skolans skriftpraktik 

Figur  10:  Vad som  ligger  i  förgrunden  i  formandet  av  undervisning  i relation  till apl  

Det  mest  väsentliga  i figuren  (10) ovan  är  att  i lärlingsutbildningen  hamnar  elevernas  erfarenheter  
från  apl  i förgrunden  för  undervisningen  som lärlingsläraren  omvandlar  till innehåll  utifrån  sin  
erfarenhet  och  i ett  pusslande  i relation  till kursplanerna.  I den  skolförlagda  utbildningen  i större  
utsträckning  är  kursplanerna  och  yrkeslärarens  erfarenhet  som är  utgångspunkten  för  
undervisningens  utformning.  Även  den  skolförlagda  yrkesläraren  lyfter  elevernas  erfarenheter  
från  apl  samt  samverkar  med handledare  i formandet  av  apl-uppgifter,  men  ovan  figur  illustrerar  
vad som  framstår  som en  central skillnad utifrån  empirin.  I båda  utbildningarna  finns  ett  fokus  på  
att  ge  eleverna  ett  språk,  både  ett  yrkesspråk  och  ett  skolämnesspråk.  Att  som yrkeslärare  planera  
för  lärande  och  bedömning  i relation  till apl handlar  i BF  bland annat  om att  skapa  uppgifter  för  
eleverna  under  apl.  Genom skoluppgifterna  kan  i viss  mån  arbetsplatsens  tysta  kunnande  lyftas  
fram och  medvetandegöras  till verbalisering,  samtidigt  kan  sådant  tyst  yrkeskunnande  på  
arbetsplatsen som inte tydligt passar in under något i skolans ämnesplaner förbli oupptäckt.   



         

 

 

         
        

 

                       
       

             
 

  

 
            

 
 

                                                

        
            

  
            

       
            

 

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Fordons- och  transportprogrammet  (FT)  

Fordons- och transportprogrammet har fem inriktningar. I denna studie är inriktningen personbil 
i fokus, tillsammans med inriktningen lastbil och mobila maskiner. I examensmålen beskrivs 
respektive inriktning10: 

Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. 
Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. 
Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av 
tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller 
maskinmekaniker. [Skolverket 2011: 24] 

Organisation  av  apl  i  respektive  utbildningsform för  elever  i åk 2  –  likheter och  

skillnader  

I nedan tabell återfinns en sammanfattning av skillnader för hur apl organiseras under åk 2 i 
respektive utbildningsform på de två studerade skolorna. 

10 De tre övriga inriktningarna beskrivs som: 
Inriktningen godshantering ska ge kunskaper inom system för godshantering och logistik. Inriktningen kan leda 
till arbete som lager- eller terminalarbetare. 
Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av 
karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. 
Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda 
till arbete som yrkesförare. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Lärlingsutbildning  
åk  2 

Två  veckor  i  skolan,  två  
veckor  på  apl 

Yrkeslärarna  ordnar  
platser 

Tid  i  tjänsten  för  apl-besök, 
trepartssamtal  två  gånger 
per  termin  med 
handledare elev  och 
lärlingslärare.  

22 

Skolförlagd  utbildning  
åk  2 

Två  veckor  apl,  höstermin,  

två  veckor apl,  vårtermin. 

Yrkeslärarna  ordnar  platser 

Tid  i  tjänsten  för  apl-
besök, en gång per  termin  
(apl-period). 

Figur  11:  Åskådliggörande  av  organisatoriska  likheter/skillnader  

Av det empiriska materialet framgår att apl i lärlingsutbildningen inte är en del av någon specifik 
kurs, utan flera kurser pågår parallellt under apl. Lärlingsläraren reflekterar om att 
lärlingsutbildningen – på ett annat sätt än den skolförlagda yrkesutbildningen – inte är kursstyrd 
”eftersom man följer arbetslivets moment” och att läraren därmed får hålla igång flera kurser 
samtidigt. Lärlingsutbildningen innebär att två veckor i skolan varvas med två veckor på 
arbetsplatsen. I skolan har eleverna så kallad ”karaktär” två timmar i veckan, dvs undervisning i 
yrkesämnen. På det skolförlagda programmet har eleverna apl två veckor på vårterminen i åk 2.11 

Övrig tid har de lektioner i skolverkstaden och i klassrum av mer traditionell karaktär. 

Oavsett skolform finns det tid i tjänsterna för att yrkeslärare ska göra apl-besök. Platser anskaffas 
utifrån det kontaktnät med arbetsplatser som byggts upp på skolan och som finns tillgänglig för 
skolans fordonslärare – oavsett om de är skolförlagda lärare eller lärlingslärare. Att ordna platser 
är väldigt tidskrävande enligt yrkeslärarna, som berättar att förut skulle eleverna skaffa sina egna 
platser varpå en av lärarna konstaterar att det ”gick bra det med” men att det centralt på skolan 
beslutats att yrkeslärarna ska anskaffa platser. En intervjuad lärlingskoordinator nämner att 
arbetsplatser också kan ringa skolan och meddela att de är intresserade av att få elever som 
lärlingar. Eleverna har en viss möjlighet att påverka apl-placering genom att komma med 
önskemål och att själv ordna en apl-plats. 

11 I åk 3 har eleverna förlängd apl, och är då ute på apl ungefär halva tiden av det sista läsåret. 



         

 

 

           
               

             
             

               
              

           
              

             
            

         
 

 

           
          

  
 

                     
           

 
             

   
 

                     
                    

 
 

         
         

               
              

            
        

                   
              

             
          

              
            

              
    

 
               

   

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

På ingen av utbildningarna finns någon principiell idé om rotation (byta arbetsplats inom ramen 
för utbildningen), tvärtom kan elever – om de är på en arbetsplats där de trivs och platsen 
bedöms som kvalitetsmässigt bra av yrkeslärarna – genomföra hela sin apl på en och samma 
arbetsplats. Dock förekommer det rotation när eleverna själva eller yrkeslärarna bedömer att de 
behöver få mer bredd eller annan typ av verkstad. Ingen av de intervjuade lärarna ger några 
indikationer på att det är något problem att få eleverna att arbeta med varierade uppgifter under 
apl. Läraren som arbetar med skolförlagd utbildning betonar dock att det är stor skillnad mellan 
stora och små företag – och därigenom vilka förutsättningar som finns för eleven att vara delaktig 
i verkstädernas dagliga verksamhet. Däremot påpekar samtliga lärare att de i åk 3 individualiserar 
undervisningen i skolan så att de enskilda eleverna får möjlighet till både fördjupning och vid 
behov även kompensatorisk undervisning om de inte möter vissa i ämnesplanerna ingående 
moment på arbetsplatsen. 

Vad får eleven tillgång till under apl – likheter och skillnader   
En central skillnad mellan utbildningsformerna är att lärlingseleven mer uttalat blir del av den 
dagliga verksamheten och dess rutiner under apl såväl som får tillgång till återkommande 
arbetsmoment. Ett sådant moment är bromsar. Lärlingseleven förklarar: 

men nåt jag kan är väl bromsar för de slits ju mest, tror jag eftersom man bromsar varje gång man är ute och 
kör typ […] Det blir mycket bromsbyte och då blir man bra typ 

På verkstaden förekommer det även moment som är svårare att vara delaktig i på ett handfast 
sätt. Lärlingseleven utvecklar resonemanget och hänvisar till kostnader om något går fel: 

Kamrem har jag i princip nästan aldrig bytt […] det är också lite skrämmande för pajar du det här så är det 
kört då har du pajat hela motorn […] och då blir ju lite läskigt att göra […] det jag har tittat på mycket … 
(lärlingselev) 

En slående likhet mellan eleverna i utbildningsformerna är deras medvetenhetenhet om 
verkstäders förutsättningar för att bedriva affärsmässig verksamhet. En handledare uttrycker 
vikten av att ”känna eleven” eftersom det ger utrymme att ge ”svårare och svårare uppgifter” och 
inte enbart ”byta däck och bromsar”, vilket kan riskera bli fallet om eleven enbart är på 
verkstaden i två veckor (vilket i sin tur kan sägas liknas vid situationen under skolförlagd 
utbildnings apl). Ett potentiellt problem som handledaren beskriver (med den skolförlagda 
utbildningens apl) är att det mycket väl kan vara så att en elev kan ha varit på ”tre ställen innan” 
och fått göra samma sak på tre olika verkstäder. Handledaren berättar att elever som kommer till 
en ny verkstad ofta får börja med ”enkla grejer sen får man se vad eleven kan”. En stor skillnad 
mellan utbildningsformerna tycks därmed vara att tiden på arbetsplatsen påverkar handledarnas 
förtroende för elevernas handlingar och kunnande. ”Att se vad eleverna kan” indikerar att ju mer 
tid en elev är på en arbetsplats desto mer involverad blir eleven i verksamhetens rutiner. 
Lärlingseleven behöver inte uppleva situationen att vara ny på jobbet flertalet gånger under sin 
utbildningstid utan får tvärtom förutsättningar att uppleva att uppgifterna är varierande. 

Det är inte bara att byta bromsar och städa […] Jag får göra väldigt mycket och det gör att man känner sig 
väldigt hemma […] Jag tycker det känns som att jag faktiskt jobbar här. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Lärlingseleven för ett resonemang med innebörden att det kan finnas en osäkerhet från 
arbetsgivarens sida avseende elever från skolförlagd utbildning. Det kanske står på pappret att 
”de kan”, men frågan är om de faktiskt kan, menar den intervjuade lärlingseleven. 

Jag har sommarjobbat väldigt mycket och så och jag vet ju att arbetsgivarare de vill inte ha en slöfock liksom 
eller nån som står och rullar tummarna. De vill ha nån som faktiskt jobbar. Om man då har praktikplats och 
de får se vad man går för, och så vill ju förhoppningsvis arbetsgivaren ha en liksom. 

Handledaren fortsätter på elevens resonemang och säger i tydligt uppskattande ordalag att det 
bästa med eleven är att handledaren själv och övriga anställda ”får lite avlastning”. En av de två 
handledarna menar vidare att mekaniker är ”ett socialt yrke” och refererar till en före detta 
anställd som inte gillade att prata med kunder. Eftersom den ifrågavarande verkstaden är ett litet 
företag så måste personal i vissa lägen ringa kunden och säga ”hej det är jag som arbetar med din 
bil…” och detta kräver en social förmåga som alla personer ännu inte besitter när de kommer till 
verkstaden på praktik, enligt de båda handledarna. 

Deltagarnas  beskrivningar  av  skillnader  mellan  apl  och skola  
Nedan redogörs för (i) elevperspektiv på skillnader mellan skola och apl, följt av (ii) 
lärarperspektiv och (iii) handledarperspektiv. 

Elevperspektiv på skillnader mellan apl och skola 
På den aktuella skolan är det två fordonselever som valt lärlingsutbildning, vilket påverkar 
undervisningens upplägg: 

Eftersom det bara är jag och Krille (fingerat namn) så blir det ju väldigt lugnt, och så är det två lärare. 

Det är inte så mycket frågor om ”vad har ni gjort denna veckan och så”, utan lärarna lägger upp 
undervisningen så att lärlingseleverna får diskutera yrkesteoretiska aspekter sinsemellan varandra. 
Eleven beskriver att en lektion exempelvis kan handla om hur en förbränningsmotor fungerar. 
Eleverna ställer frågor och antecknar vad läraren säger. Eleven utvecklar resonemanget och 
berättar att sättet att undervisa skiljer sig mot skolans fordonsverkstad där det exempelvis finns 
demonterade motorer så att eleverna kan se sådant som ”halva cylindrar och kolvarna och hur de 
jobbar och så”. I årskurs ett hade eleverna undervisning i fordonsverkstaden på skolan 
tillsammans med elever som inte läser på lärlingsprogrammet. 

Undervisningen i skolverkstaden beskrivs som att ”det är precis som att ha praktik, man får 
liksom göra grejer”. Eleven berättar: 

När jag började ettan så kunde jag knappt någonting då. Jag visste hur man bytte däck typ, det var det jag 
kunde och nu kan jag ju väldigt mycket mer. Jag har ju utvecklats extremt mycket. 

Eleven beskriver att yrkesundervisningen i årskurs två först och främst är teoretisk och att 
undervisningen sker i så kallade ”vanliga klassrum” och inte i skolverkstan. Eleven skildrar hur 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

en tänkbar skillnad mellan skolförlagd yrkesutbildning och lärlingsutbildning, är att den 
skolbaserade är ”mer detaljerad” samtidigt som ”jag lär mig att reparera”. Eleven är på samma 
gång tydlig med att det finns många aspekter av yrkeskunnande som skolan kan förmedla. Hen 
förklarar att lärarna på skolan är utbildade på att lära ut och ”om du frågar något så är dom 
väldigt duktiga på att förklara”. Lite senare framhåller eleven att handledarna också förklarar 
”bra” – men på ett annat sätt. 

Eleven tror att lärlingsutbildningen ger fördelar när det kommer till framtida jobb, på grund av 
sociala – och inte nödvändigtvis kunskapsmässiga –faktorer. Eleven utvecklar resonemanget med 
innebörden att det mycket väl kan vara så att de elever som läser den skolförlagda utbildningen 
”lär sig mer teoretiskt sätt hur grejerna funkar”, parallellt med att eleven själv och andra som 
vistas på en arbetsplats blir erbjudna delaktighet i en känsla som utgör en form av kunnande som 
skolan inte kan ge: 

Nä men asså känslan […] det får man göra här när man gör det asså än att bara skriver och läser hur man gör 
[…] ja känslan att görat […] här får man liksom känna att så mycket ska jag dra på det (.) och så. 

I lärlingselevens utsago synliggörs det tysta kunnandet, att utifrån erfarenhet kunna smed sinnena 
urskilja i vilken grad ett material bör bearbetas med verktyg. Eleven särskiljer därmed 
arbetsplatsen från skolan som lärandeplats, där den förstnämnda möjliggör utvecklande av 
färdighet och förtrogenhet, medan skolan erbjuder yrkesteori i form av fakta och förståelse. 

Två elever från skolförlagd utbildning argumenterar under den gemensamma intervjun för att 
den egna utbildningen ger en mer gedigen grund att stå på än motsvarande lärlingsprogram. 

e1: alltså här lär man sig ju allt hur motorer fungerar alltså grundläggande ja så man vet hur en bil är 
uppbyggd och sånt när man är ute på apl:en så är det ju mera att man (elev två: ”skruvar”) ja lär sig hur 
jobben görs inte så mycket hur det fungerar 

e2: det är ju inte så svårt att skruva på en skruv direkt sådär 

Eleverna menar att mer omfattande kunskaper om hur alla olika delar i bilen fungerar gör att det i 
vissa fall kan räcka med att provköra en bil för att kunna förstå vad som kan vara fel, i stället för 
att riskera att plocka ner och sönder hela motorn på jakt efter den felande länken. Bägge menar 
därför att det är bra att få lära sig grunden eftersom ”alla kan skruva”. 

e2: så det är väl det som gör det gött att gå här då det är ju att det blir väldigt specifikt hur varje del fungerar 

Samtidigt berättar båda eleverna att var praktiken genomförs har stor betydelse för vilket 
yrkeskunnande som utvecklas. På arbetsplatsen går handledare inte igenom hur allt fungerar, utan 
det handlar mer om genomförande och hur en rent praktiskt byter ut olika delar, dvs ett fokus på 
färdighet. Det kan skilja sig åt mellan olika bilmärken/modeller, vilket också gör att det kan se 
olika ut på olika verkstäder/praktikplatser beroende på inriktning på dessa. 

e1: om man är på en verkstad som har ett märke blir man specialist på det märket 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

De två eleverna bedömer att samtidigt som de själva får bättre förutsättningar för att förstå hur 
allt fungerar, får lärlingseleverna kunskaper om ”hur man utför arbeten snabbare”. 

e2: de är nog mycket duktigare att skruva i början 

Efter en tid på plats på en verkstad bedömer sig dock de båda intervjuade eleverna komma att 
kunna utföra arbeten lika snabbt och bra som lärlingseleverna, samt då också ha 
konkurrensfördelar i kraft av sina större kunskaper om hur allt fungerar. 

I figur (12) nedan sammanfattas elevernas utsagor om vilket kunnande apl respektive skolförlagd 
utbildning ger. 

Apl 

lärlingsutbildning    

säker  på  rutinmoment     

kropplslig  känsla  för  hur  något  
fungerar 

social  yrkesgemenskap/sociala  
fördelar 

Skola  

lärlingsutbildning  

mer  detaljerad undervising-
teoretiskt kunnande  

ställa  specifika  frågor  av  teoretisk  
karaktär   

trygg  undervisning  

Apl  

skolförlagd  utbildning  

hur  jobben görs   

skruvar 

Skola 

skolförlagd  utbildning  

omfattande   kunskaper  i  hur  
motorer  fungerar    

motorns gr unduppbyggnad 

Figur  12:  Elevers  utsagor  om  skillnader  mellan  skola  och  apl  

 

Gemensamt för elevernas utsagor är betoningen på att skolan ger förståelse för fakta, alltmedan 
eleverna som studerar lärlingsutbildningen på ett tydligare sätt sätter ord på hur apl medverkar till 
yrkeskunnande i termer av förtrogenhet. En annan likhet återfinns i elevernas beskrivningar av att 
vara säker på rutinmoment (lärling) och hur jobben görs (skolförlagd utbildning). Att eleverna ser 
och gör skillnad mellan teori och praktik som avhängigt lärande i skola eller lärande på arbetsplats 
är slående såväl som att de visar medvetenhet om att skola och verkstad är skilda verksamheter. 
Ingen av eleverna uppmärksammar att teoretiskt kunnande finns inbäddat även i praktiskt 
handlande. 

Lärarperspektiv på skillnader mellan apl och skola  

En skolförlagd elev och en lärlingselev kan vara lika duktiga egentligen men lärlingseleven vet hur så att säga 
hela ruljangsen funkar på ett annat sätt, den kan gå i produktion direkt. Eh:: en elev från skolan måste lära sig 
organisationen […] och då inte bli lika effektiv direkt (lärlingslärare) 

En av de intervjuade lärlingslärarna menar att kurserna – som hen har att förhålla sig till – i första 
hand är formulerade för den skolförlagda utbildningen och att mycket därför i första hand lämpar 
sig för ”skolans” verksamhet. Kursplanerna hänger däremot inte riktigt med avseende hur det ser 
ut på verkstäderna. Det är exempelvis oproportionerligt stort fokus på det mekaniska i 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

kursplanerna, enligt läraren. Hen beskriver det mekaniska kunnandet som visserligen nödvändigt 
men att det begränsar utrymmet för elektronik; som det behövs mer av: 

Felsökningsprocessen är så svår att få tag på. Det är där tiden rinner iväg 

Läraren menar, baserat på sin erfarenhet, att eleverna får med sig mer av att ”vara ute” än på 
skolan: 

I skolan så fejkade vi fel med eleverna på vissa objekt […] men i den andra verkligheten utanför skolan så blir 
det fel som inte går att programmera fram […] Det blir fel som ingen har sett eller hört talas om som kan 
komma in med en bil, de felen är ju svårare att få till i skolan 

Lärlingsläraren beskriver arbetssättet som att ”en lärlingselev skruvar ju till sig kunskapen” – ett 
förhållningssätt som betyder att eleven får lösa problemen allteftersom de uppstår i 
verksamheten. ”Att skruva” är så att säga i förgrunden och den teoretiska praktiken tar form i 
relation till problemlösning men finns inbyggt i handlingen: att skruva. Just problemlösning – i 
kombination med felsökning – beskrivs som centralt kunnande av lärlingsläraren: 

För att komma till det externa seendet så måste du veta hur man gräver vidare och det är en form av 
kunnande som du inte kan få i skolan […] man kan lära upp någon och byta bromsar på en vecka, inga 
bekymmer, men man kan aldrig lära någon att felsöka 

Felsökning framstår därmed som ett kunnande som formas utifrån förtrogenhet med praxis, där 
elevens förvärvade erfarenheter bygger upp en förmåga att allt mer kunna urskilja vad denne ska 
göra. 

I intervjun med de två yrkeslärare som ursprungligen arbetat på skolförlagd utbildning och nu 
också arbetar med lärlingsutbildningen, framkommer att den stora skillnaden mellan 
utbildningarna hör samman med grunderna, som eleverna inte får på samma sätt under apl. 
Däremot kan lärlingselever under sin apl göra uppgifter upprepade gånger som därmed blir till 
rutinuppgifter. 

L1: Vi lägger inte fokus på att de ska kunna skruva och byta bromsar. Det vi vet att de gör det där i sån 
mängd. Däremot hur fungerar saker… 
L 2: Vi på skolan är inte bra på att göra en snabb mekaniker som är flink i fingrarna och gör jobbet snabbt 
och tjänar pengar till företaget, det är vi jättedåliga på… 
L1: och därför får de mängdträning där på moment 

Lärarna menar att det är väldigt fostrande att vara på verkstäder och att ”det är effektivare 
arbeten som sker på verkstan men att eleverna inte får med sig grunderna. De kan inte lösa 
problemen självständigt ”. Detta motsäger därmed lärlingslärarens syn som redovisades ovan om 
att problemlösning endast kan läras i kontexten, emedan lärarna som till största del ansvarat för 
skolförlagda utbildningen trycker på vikten att först ha en formaliserad kunskap för att kunna 
utveckla förtrogenhet. Vidare poängterar de skolförlagda lärarna att det är viktigt att ha 
grundförståelse för fysik, matematik och el. ”Elen går inte att göra på företag”. Lärarna förklarar 
att det mesta idag är elektrifierat, och kunskap i ellära är nödvändig om man ska få ett 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

framgångsrikt  arbetsliv.  I skolan  arbetar  de  därför  mycket med laboratik,  nätverkssystem,  och 
”det  är  väldigt  abstrakt”. Läraren  menar  att  företagen  egentligen  efterfrågar  två  saker:  social 
kompetens  och  el.  Det  förstnämnda  gör  att  ”uppfostran  är  stor  del av  läraryrket”. I skolan  kan  
det  till exempel  ta  formen  av  att  fordonslärarana  har  en  lektion  kallad Veckans nyheter  där  lärarna  
tillsammans  med eleverna  tittar  på  en  morgon-nyhetssändning  och  sedan  under  ledning  av  
yrkeslärarna  diskuterar  nyheterna.  Lärarna  poängterar  att  det  är  viktigt  utifrån  ett  demokratiskt  
uppdrag. Lärarna påpekar också att branschen förändras:  
 

Bilutvecklingen  styr  oss,  vi  försöker  titta  på  vad  är  det  som  krävs  på företagen,  när  jag  jobbade  så  var  det  
renoverade man  automatlådor växellådor och  motorer,  det  gör man  inte alls idag  utan  det  är  fabriksrenoverat  
idag och då får man lägga nivån och då är det framförallt elutvecklingen som är det stora   
 

Att  det  är  mer  fabriksrenoverat  och  handlar  om byte  av  delar  istället  för  att  laga  menar  lärarna  
egentligen  gör  ”utbildningen  lättare,  förbränningsmotorerna försvinner  och  det  är  egentligen  
ganska komplicerade anordningar, e len är e gentligen rätt enkel, funktionsmässigt.”   
 
I figur  13  sammanfattas  lärarnas  utsagor  om skillnader  i det  kunnande  som utvecklas  under  apl 
respektive i skolan.   

apl 

lärlingsutbildning    

skola  

lärlingsutbildning  

apl  

skolförlagd  utbildning  

skola 

skolförlagd  utbildning  

 

 
Figur  13:  Lärares  utsagor  om  skillnader  mellan  skola och  apl  
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lärande  i produktion  

felsökning  och  problemlösning  

ellära  

yrkesteori  

lära  sig  organsisationen  
(mindre  effektivt) 

mängdträning på  mekaniska  
moment  

ellära 

grunder  i  yrket  

omvärdsanalys  med  hänvisning  
till  skolans  demokratiuppdrag  

Handledarperspektiv på skillnader mellan apl och skola  
En av de intervjuade handledarna beskriver verksamheten som att mycket går på rutin – från var 
man har reservdelar till hur allting funkar; ”det är ganska basic egentligen”. Den generösa 
tidsramen för lärlingselevernas vistelse på verkstäderna gör, enligt samme handledare, något 
positivt med hur eleven deltar i arbetet. På arbetsplatsen menar handledaren att eleven får lösa 
riktiga problem som inte går att lösa i skolan, där eleven istället får plocka ner en motor som tio 
andra har plockat ner före den aktuella eleven. På arbetsplatsen blir det ”mer riktiga problem”. 
Det leder till att eleven får tänka till lite. ”Man får hjälpas åt och tänka till lite”, något som pekar 
på att yrkeskunnande på arbetsplatsens karaktäriseras av att kunnande bärs kollektivt. 

Man lagar inget idag, idag byter man mest komponenter. Det handlar om felsökning det kan vara flera 
komponenter som gör att det blir ungefär samma fel. 

Handledaren menar vidare att ”man blir aldrig färdigutbildad, det [yrket] ändras hela tiden, man 
får försöka ha ett stort nätverk och googla kunskap. 



         

 

 

         
  

 
            
          

  
 
                         

                     
                

 

Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Under  intervjun  beskriver  lärlingseleven  el som väldigt  krångligt,  som svar  på  en  fråga  om det  är  
något  som går  att  lära  sig  på  arbetsplatsen  eller  om det  måste  ske  på  skolan.  Den  närvarande  
handledaren  inflikar  att  det  är  nödvändigt  att  kunna  de  teoretiska  grunderna  (för  el)  innan  det  går  
att  förstå ”varför  och  hur”.  Det  innebär  att  det,  enligt  handledaren,  är  ett  faktum att  ”man  måste  
ha  det  teoretiska”.  Det  samma  anges  gälla  avseende  motorns  uppbyggnad.  Handledaren  menar  
dock  att  det  är  möjligt  att  lära  sig  dessa  teoretiska  delar  på  arbetsplatsen  –  för  de  elever  som har  
tillräcklig  kapacitet  –  men  att  det  även  då  krävs  ett  mått  av  egna  studier.  I skolan  läggs  det  tid på  
hur  man  tar  isär  en  växellåda  mekaniskt  sett,  men  så  går  det  inte  till på  verkstäderna  eftersom de  
sätter  in  en  utbyteslåda  istället  säger  handledaren.  På  verkstaden  kan  eleverna,  enligt  handledaren,  
inte  få  tillgång  till el ”teoretiskt”.  I skolan  får  eleverna  ”lära  sig  att  läsa  sig  till hur  en  motor  
faktiskt fungerar.”   
 
 

apl 

lösa  "riktiga"  problem  

byta  växellåda 

självständiga  elever  lär  sig  teori  på  arbetsplatsen  
genom "egna"  studier  

skola 

konstuerade  problem 

ta  isär växellådad  och  sätta  ihop  den 

teoretiskt kunnande  om  el  och  mekanik   

 
 

Figur  14:  Handledares  utsagor  om  skillnader  mellan  skola  och  apl   

 

Inga skoluppgifter  under  apl: Verkstäders bokningslistor  leder  

utbildningsinnehållet   
Inom respektive utbildningsform betonar yrkeslärarna att verksamheten får styra elevernas apl 
vilket gör att ingen av yrkeslärarna skickar med eleverna några regelrätta ”skoluppgifter” till apl. 

Lärarna säger sig ha dialog med verkstäderna och inom båda utbildningsformerna arbetar de efter 
devisen att eleverna följer verkstädernas bokningslistor under apl. Lärlingsläraren problematiserar 
bokningslistor som utgångspunkt: 

om man bara gör servisar dag ut och dag in så fungerar ju inte det utbildningsmässigt […] 
Men ofta på en verkstad så gör man ju alla så att säga kunskapskrav […] och är det nåt moment så kan vi 
också plocka in eleverna […] och de får ju också med sig den nyaste tekniken nyaste idéerna så att säga. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Däremot ska eleverna inom båda formerna av utbildning föra lista över vilka uppgifter de gjort. 
Detta berörs vidare i nästa avsnitt. 

Bedömning av  utveckling av  yrkeskunnande under  apl  –  likheter och skillnader  
Lärlingseleven berättar att bedömning av apl är i en tranformationsfas. Hen har fått två nya lärare 
som klär i ord ”att de ser vad jag gör och hur mycket jag gör och så”. Detta sker genom en 
utökad dokumentation, alltmedan den förra lärlingsläraren i större utsträckning fokuserade på 
den sociala dimensionen av arbetet. Då situationen med ökad dokumentation är ny för 
handledarna såväl som eleven har de inte så mycket att säga mer än att det är välkommet med 
mer uttalad struktur. Samma typ av dokumentation används på det skolförlagda programmet. 
Dokumentationen består av ett antal listor i en pärm där eleven ska fylla i. Listorna är tydligt 
relaterade till olika kurser. I listorna ska eleven kryssa i när denne gjort ett moment samt sedan 
ange svårighetsgraden på en tregradig skala, frekvensen för uppgiftens genomförande, samt med 
vilket självförtroende eleven utfört uppgiften (Bild 1). 

Bild 1: Matris där svårighetsgrad och med vilket självförtroende uppdraget genomförts 

bedöms. 

Därutöver finns en mer generell lista för Service och underhåll där eleven ska skriva datum, hur lång 
tid uppgiften tog, samt kort beskriva vad var det för moment. Sist finns en kolumn där 
handledaren kan signera (se bild 2). 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Bild 2: Eleven dokumenterar genomförda moment med datum, tid och bilmodell. 

I intervjun anger lärarna att företagen ofta förstår dessa matriser, och att de är mer begripliga än 
skolans kursplaner. ”Det är svårt att hitta en perfekt matris, man måste hitta en dialogform så att 
man öppnar upp.” säger en av lärarna. Under trepartssamtalet pratar de om svårigheter, vilken 
svårighetsnivå, hur ofta och med vilket självförtroende jobbet görs. ”Jag får en känsla.”, säger en 
av lärarna. Enligt lärarna bedömer handledarna den sociala biten ”det är en trevlig käck kille”, och 
de sociala aspekterna tenderar att vara i fokus i bedömningssamtalen även om de inte finns med i 
kunskapskraven. 

Lärarna menar att företagen inte bryr sig om betyg, ”de flesta får jobbet via apl, lappen i form av 
betyget är inte relevant” utan det handlar om ”att kunna hålla tiderna, kunna uttrycka sig både på 
papper och muntligt, det är de här basgrejerna som egentligen är anställningsbarheten. Företagen 
säger ’lär de bara hyfs så fixar vi resten’. 

En lärlingslärare – som arbetar på en annan skola och som intervjuas för att bredda studien – 
berättar om att hen, förutom apl-besök och trepartssamtal, använde en digital app. 
Lärlingsläraren förklarar hur det kan se ut med uppdrag i appen i relation till kunskapskrav och 
bedömning, genom att exemplifiera med ett fall gällande personbil. Då har hen delat upp den i 
olika uppdrag: motorn, växellåda, chassi. Eleven väljer när de gör ett uppdrag i appen, där denne 
även kan läsa vilka kunskapskrav uppdraget motsvarar. Eleverna ska göra en liten beskrivning i 
text i appen och om läraren anser att eleven har klarat av det så okejar denne uppdraget. Om 
läraren anser att eleven borde skriva lite mer så får eleven en kommentar. Ibland är elevens 
handledare med och kommenterar – och det är en bra grej att få handledaren med på detta enligt 
lärlingsläraren, utöver handledarens deltagande i trepartssamtalet. Ibland bedömer lärlingsläraren 
att denne behöver ta in en elev för att säkerställa att kursmålen uppnås. Lärlingsläraren har som 
mål att besöka arbetsplatsen var fjärde vecka. Därtill hålls trepartssamtal två gånger per termin, 
med matriser som underlag. I dessa är fokus hur självständigt eleven arbetar. Läraren berättar att 
det finns en matris för varje kurs, men att det är svårt då mycket går in i varandra. Dock gör 
matriserna bedömningen ”vattentätt”. Lärlingsläraren berättar att det kan vara svårt att engagera 
eleven i samtalet, då eleverna tenderar att vara mer passiva. Eleverna kanske inte heller vet vilka 
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kurser de är inne i, även om informationen syns i appen, i vilken uppdragen grönmarkeras i takt 
med att de blivit avklarade. Lärlingsutbildningen är ”inne i ett brett perspektiv hela tiden”, 
förklarar lärlingsläraren som vidare menar att ”även om inte handledarna kan betyg så hamnar vi 
ofta nära i bedömning”. 

 

Lärlingsutbildning 
åk 2 

Skolförlagd utbildning åk 2 

   

matriser  i  pärmar  (med annat  
språkbruk  än  kursplaner)  

samtal  med  handeldare  ger  
"en  känsla" för elevens  
kunnande 

trepartssamtal  (fokus  på  
självständighet) 

dokumentation  av  olika  
moment,  när  och  vilket  märke  
av bil 

matriser  i  pärmar  (med annat  
språkbruk  än  kursplaner)  

samtal  med  handledare  ger  
"en  känsla" för elevens  
kunnande 

trepartssamtal  (som  ofta  
leder  till samtal om  elevens  
sociala  framtoning) 

dokumentation  av  olika  
moment,  när  och  vilket  märke  
av bil 

Figur 15: Deltagarnas utsagor om skillnader i bedömning av apl 

Reflektion FT:  Bransch i  förändring  
I lärlingsutbildningen utvecklar eleverna sitt yrkeskunnande till största del på arbetsplatsen, 
medan det i vissa avseenden tycks förhålla sig tvärtom i den skolförlagda utbildningen – även om 
den senare kan sägas närma sig lärlingsutbildning i åk. 3 genom förlängd apl. Skillnaden 
utbildningarna emellan påverkar också vilka aspekter av yrkeskunnandet som hamnar i 
förgrunden i de olika utbildningsformerna. Elever, lärare och handledare beskriver – oavsett 
utbildningsform – liknande skillnader mellan vad eleverna kan utveckla för yrkeskunnande på 
arbetsplatsen respektive i skolan. I skolan får eleverna ”grunderna” – till exempel att förstå 
motorns uppbyggnad – som innefattar det som av deltagarna benämns som teori (information 
och förståelse), men också praktiska grunder (färdigheter). I det skolförlagda FT finns goda 
möjligheter att utveckla grundläggande praktiska färdigheter, då mycket av undervisningen 
genomförs i skolans verkstad och är praktisk till sin karaktär. Men det finns också aspekter av 
yrkeskunnandet som skolans fordonsverkstad inte kan erbjuda i samma utsträckning. Dels 
handlar det om problemlösningens karaktär på arbetsplatsen där en på förhand aldrig kan veta 
svaret på vad som är problemet med ett fordon, vilket gör att felsökning och problemlösning ofta 
blir kollektiv (förtrogenhet). I skolan är uppgifterna däremot skapade utifrån det läraren på 
förhand tänkt ut, och uppgifterna görs i visserligen välplanerade moment som dock aldrig – 
definitionsmässigt – kan efterlikna verklighetens komplexitet och oförutsägbarhet fullt ut. 
Dessutom påpekar lärarna att eleverna i skolverkstaden inte utvecklar samma snabbhet och 
hantverksmässiga säkerhet som lärlingselever, vilket pekar på skillnader i den färdighet eleverna i 
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de olika utbildningsformerna utvecklar. Att lärlingseleverna på FT utvecklar tempo och 
hantverksskicklighet i större grad kan sammankopplas med att de i större utsträckning genomför 
uppgifter upprepade gånger som därigenom blir mer rutinuppgifter. 

En ytterligare åtskillnad utgörs av det sociala sammanhanget – att bli en i arbetslaget och delta i 
arbetsplatsen sociala språkspel kan helt enkelt bara ske i det sociala sammanhang faktiska 
verkstäder innebär. I det sistnämnda fallet fanns i datamaterialet gott om exempel på hur 
lärlingseleven av alla parter upplevdes som en i gänget på arbetsplatsen. På motsvarande sätt 
befinner sig arbetsplatserna i en priviligierad position när det gäller möjligheterna att erbjuda 
yrkesgemenskap och fungera som platser för social fostran in i yrket, dvs ge möjligheter för 
eleven att utveckla en yrkesidentitet. De studerade yrkeslärarna i den skolförlagda utbildningen 
arbetar dock systematiskt med motsvarande processer i en skolkontext – vilket bland annat 
synliggörs av morgonnyhetsmomentet – för att eleverna så snart som möjligt fullt ut ska kunna 
möta arbetslivets förväntningar på så kallad social kompetens. Arbetet lärarna genomför i skolan 
handlar också om skolans utvidgade uppdrag så som den uttrycks i skolans värdegrund; att skapa 
demokratiska samhällsmedborgare – något som inte arbetsplatserna tar ansvar för. 

Det bör också framhållas att branschen befinner sig under pågående omvandling, vilket i sin tur 
innebär att skolans ämnesplaner samt programmål och vad skolan kan erbjuda för material 
många gånger inte är helt i linje med den samtidiga utvecklingen i de mest konkurrensutsatta 
delarna av fordonsbranschen. I dessa delar är skicklighet i fråga om handlag och tempo av relativt 
större betydelse, och lärlingseleverna är, i åk 2, genom sin längre praktik bättre positionerade 
jämfört med de skolförlagda eleverna som ännu inte haft motsvarande möjligheter att utveckla 
sitt handlag. Dessutom är lärlingseleverna inskolade gentemot en arbetsplats arbete och sociala 
gemenskap – något som är en viktig aspekt då eleverna i hög grad erbjuds arbete på sina apl-
platser. Ett potentiellt hinder är dock att eleverna kan bli för nischade gentemot en arbetsplats, 
vilket i en tid då branschen präglas av förändringar kan innebära risker med tanke på framtida 
möjligheter till byte av arbetsplats. Den skolförlagda utbildningen kan ofta i detta avseende 
erbjuda mer bredd i utbildningen. 

Det är sammantaget framförallt de eventuella sociala fördelarna för lärlingselever som kan tänkas 
spilla över – i positiv bemärkelse – på utvecklingen av yrkeskunnande. Det faktum att branschen 
förändras på ett sätt som kan beskrivas som att gå från att vara mer mekaniskt till att handla om 
att felsöka och byta (hela) komponenter innebär en parallell utveckling mot en ökad betoning av 
(att tillhandahålla mellanmänsklig) service. Det senare är ytterst en social process och förmåga 
vilket bör innebära att dessa delar av yrkeskunnande i framtiden kommer att få en allt större 
relativ vikt. I så fall gynnar det, allt annat lika, lärlingsutbildningen i kraft av det omedelbara 
sociala sammanhang den erbjuder, där eleverna måste bete sig i enlighet med normer för 
arbetslivet. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Reflektioner  och slutsatser   
Målsättning med studien är att artikulera yrkeskunnande samt hur det utvecklas, genom att 
analysera elevers yrkeskunnande som det kommer till uttryck i handling under apl, i linje med 
begreppet kunnande-i-handling (Molander 1996). Syftet med studien är att bidra med en 
jämförelse mellan dels vad elever får utveckla för yrkeskunnande inom lärlingsutbildning och 
skolförlagda program, dels jämföra två olika typer av program: Barn- och fritidsprogrammet och 
Fordon- och transportprogrammet. 

Vilket  yrkeskunnande får  lärlingselever  och skolförlagda elever  tillgång till 
under  praktiken  på arbetsplatser  under  apl?  
Under apl får alla elever, oavsett program och utbildningsform, delta i uppgifter som möjliggör 
att de utvecklar yrkeskunnande-i-handling. På FT pratar elever om detta med uttryck för 
handlingsdimensioner och färdighetskunnande som ”att skruva”, även om att skruva på rätt sätt 
och i rätt sammanhang naturligtvis också innefattar andra aspekter av kunnande – inte minst 
användande av omdöme. På BF är ett liknande exempel hur elever beskriver till synes enkla 
uppgifter, som att veta när mellanmål ska dukas fram och kunna göra det självständigt. 

Kunnandet-i-handling är i hög grad situerat, det vill säga kontextuellt, och kräver att eleven börjar 
utveckla förtrogenhet om vad denne ska göra i olika situationer som ofta bygger på sinnligt 
erfarande, så väl som om hur denne ska handla. Detta kan exemplifieras av BF-elevers 
beskrivningar av att apl gör det möjligt att öva sig i att hantera situationer som att barn bråkar, 
eller hur FT-eleverna beskriver att de måste kunna tolka generiska instruktioner för en 
fordonsmodell i relation till just den specifika fordonsmodell de har framför sig. Att 
lärlingseleverna är ute på apl i större omfattning än de skolförlagda eleverna medför att 
lärlingseleverna får fler möjligheter att öva på uppgifter där färdighet och förtrogenhet är i 
förgrunden för uppgifterna, vilket kan komma till uttryck i ett relativt högre tempo eller att ha en 
blick för vad de ska göra – varav det sistnämnda är grundläggande för självständighet. 

Det förefaller dock finnas en distinkt skillnad i det yrkeskunnande lärlingseleverna respektive de 
elever som läser skolförlagd utbildning får tillgång till under apl. Det handlar om den position 
eleverna kan ta under apl, där BF-lärlingseleverna skildrar hur de är del av organiseringen av 
verksamheten och både BF och FT-lärlingarna skildrar hur det är att vara en del av en arbetsplats 
och dess arbetsgemenskap samt genom den vana de bygger upp kan agera mer självständigt visavi 
de skolförlagda eleverna som är kortare tid på apl. Den tidsmässiga skillnaden mellan de två 
utbildningsformerna är central som förklaring till denna differens. Även om elever i skolförlagd 
utbildning också börjar bli del av en gemenskap på arbetsplatsen hinner de inte i samma 
omfattning utveckla den slags förtrogenhet som lärlingseleverna, där de sistnämnda exempelvis 
kan gå in och planera tillsammans med lärare (BF) eller helt självständigt genomföra en 
arbetsorder som innefattar flera moment (FT). 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Vilka skillnader  och likheter  framträder  i  undervisning/handledning för  
respektive utbildningsform?  
Lärande på arbetsplatsen karaktäriseras av ett fokus på att utveckla färdigheter och förtrogenhet i 
första hand, medan fakta och förståelse i form av formell kunskap inte är i fokus som det är i 
skolan (Jfr Carlgren 2015). I skolundervisningen är utgångspunkten – oavsett program – på att 
utveckla en elementär teoretisk uppfattning (byggd på dimensioner av fakta och förståelse) som 
grund för praktiken; oavsett om den sedan genomförs i skolans fordonsverkstad eller under apl. 
På detta sätt framstår det som det finns en idé om att praktiska handlingar är tillämpning av teori 
(Jfr Carlgren 2015), något som problematiseras i en relationell kunskapssyn. Då det skolförlagda 
FT-programmet genomför en stor del av sin undervisning i en skolverkstad där utveckling av 
färdigheter och förtrogenhet är i fokus, finns en skillnad mot det skolförlagda BF-programmet 
där det i skolan inte finns möjlighet – på grund av yrkesområdets karaktär – att få grundläggande 
färdighetsträning i pedagogiskt arbete i någon större grad (även om det finns flertal exempel när 
BF-eleverna till exempel provar olika pyssel i skolan, har rollspel eller leder varandra i olika 
uppgifter). 

En grundläggande skillnad mellan utbildningsformerna utgörs av att lärlingseleverna ska 
huvudsakligen utveckla yrkeskunnande på arbetsplatsen, medan de skolförlagda eleverna ska 
utveckla yrkeskunnande i huvudsak genom skolundervisningen. På arbetsplatser och i skolans 
verksamhet betonas olika aspekter av yrkeskunnandet, men eleverna bedöms till syvende och sist 
utifrån dimensioner formulerade med utgångspunkt i skolverksamhetens ämnesplaner och 
examensmål. 12 Genom att lärlingsutbildningarna på detta sätt underordnas den skolförlagda 
utbildningen – då bedömning sker med utgångspunkt i ämnesplaner som utvecklats med 
utgångspunkt i de skolförlagda programmen – riskerar lärlingsutbildningen att utvecklas till en 
form av arbetsplatsförlagd skolutbildning istället för att erbjuda en önskad alternativ väg till 
kunnande. Inte minst kom detta till uttryck i lärlingslärarnas arbete med att få elevernas 
erfarenhet av olika situationer under apl att passa med vad samtliga lärare i studien beskriver som 
(för) uppdelade kunskapsområden i ämnesplaner. 

Hur apl organiseras har konsekvenser för vad som blir möjligt för elever att möta och delta i 
under sin apl, och därmed även för det yrkeskunnande eleverna kan få tillgång till i samband med 
apl. På styrdokumentsnivå utgörs den för kunskapsinnehållet väsentliga skillnaden mellan 
lärlingsutbildning och skolförlagda program av den tidsmässiga omfattningen av apl: minst halva 
utbildningstiden i lärlingsutbildning jämfört med minst 15 veckor 13 i den skolförlagda 
utbildningen. På båda de studerade skolförlagda programmen (BF och FT) har apl utökats till att 
bli mer omfattande i åk 3. På FT är eleverna nästan ute halva sin studietid i åk 3 och på BF är 
eleverna sammanlagt ute 19 veckor under sina tre år. I denna studie, där eleverna går i åk 2, blir 
inte denna ökning av apl märkbart synlig, men är värd att ta i beaktande som något skolorna valt 
att göra för att öka elevernas möjlighet att utveckla yrkeskunnande på en arbetsplats. 

12 Dock pekar exempelvis fordonslärarnas uttryck om att företagen inte bryr sig om betyg utan anställer gärna de 
elever de haft under apl på att det inom FT-branschen inte är skolans formella bedömning som gäller för att bli 
”anställningsbar” (Jfr Panican & Paul, kommande). 
13 Men alltid mindre än halva utbildningstiden. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Det fanns stora skillnader i hur BF organiserades på de studerade skolorna – varav skillnaden inte 
enbart handlar om att det är två olika skolformer utan också skillnader i hur de i studien aktuella 
skolorna organiserar apl, som bland annat kommer till uttryck i om yrkeslärarna har möjlighet att 
göra apl-besök. Organiseringen av FT var mer likartad mellan de två utbildningsformerna – båda 
utbildningarna var också på samma skola. Dock fanns en grundläggande skillnad mellan båda 
lärlingsutbildningarna i förhållande till de skolförlagda programmen i fråga om att merparten av 
kurserna är ”öppna”, medan apl i skolförlagd utbildning inramas av specifika kurser. Kurserna 
studeras mer linjärt i den skolförlagda utbildningen och slutförs också i högre grad under ett 
läsår, medan kurser i lärlingsutbildningen pågår under alla tre åren i högre grad. På BF var de 
skolförlagda eleverna medvetna om vilka kurser de läste, medan lärlingseleverna på BF inte kände 
till kurserna i någon större grad, något som kan tolkas som en konsekvens av att en mängd kurser 
pågår samtidigt och över alla tre åren i lärlingsutbildningen. På FT var inte denna skillnad lika 
tydlig, dock talade lärlingseleven om skolan i termer av en kurs: ellära som denne också benämnde 
som teori. 

I BF var det skillnad i bedömningsformerna. Bland annat skuggade lärlingslärare elever, hade 
trepartssamtal utöver skriftliga skoluppgifter. I den skolförlagda utbildningen skedde bedömning 
på basis av elevers apl-rapporter, handledares omdömen samt telefon- eller mejlkontakt med 
handledare, då det inte fanns utrymme för besök på arbetsplatser i yrkeslärarnas tjänster. I 
tidigare forskning om BF har det framkommit att bedömning under apl på just BF ofta sker 
baserat på skriftliga uppgifter (även i fall där lärarna genomför apl-besök), vilket leder till att det 
främst blir formellt kunnande som är lätt att verbalisera – det vill säga att veta att (fakta) och att 
veta varför (förståelse) – som synliggörs, medan kontextuella kunskaper som yrkesfärdighet (veta 
hur) och yrkesmässig förtrogenhet (veta vad) inte blir synliga i en sådan bedömning (Wyszynska 
Johansson 2015). Det finns således en risk att det blir en obalans mellan skolans bedömning av 
yrkeskunnande och arbetsplatsens yrkeskunnande-i-handling då olika aspekter av kunskap är i 
fokus (Wyszynska Johansson & Thång 2017, Jfr Carlgren 2015). 

Det fanns en skillnad mellan BF och FT i sättet att prata om apl såtillvida att fordonseleverna och 
deras lärare betonade ekonomi och vinstintresse som villkor som råder i verksamheten och som 
också är villkor som ramar in apl. På BF pratades det mer om bemötande och vikten av 
”kommunikativ kompetens”. Dessa skillnader är starkt relaterade till utbildningarnas och 
yrkeskunnandets karaktär i respektive yrkesområde. En annan stor skillnad mellan BF och FT var 
att BF-eleverna hade skoluppgifter i relation till sin apl, något de inte hade på FT. Det är en 
skillnad som även framkommit i tidigare studier mellan kvinnodominerade program inom 
offentlig sektor (Vård- och omsorgsprogrammet) och mansdominerade mer tekniskt inriktade 
program (Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet) (Berglund m.fl. 
2017). Detta förhållande är intressant att undersöka vidare, men inom ramen för denna rapport 
kan inte slutsatser dras om vad som förklarar situationen.14 Däremot kan det konstateras att inom 
BF riktar skoluppgifterna elevernas blick mot specifika aspekter som lärarna vill att de 

14 En förklaring, som dock behöver undersökas vidare, kan finnas i yrkenas traditioner tex hur dokumentation av 
yrkeskunnande tagit form (se t.ex. Berglund 2009), liksom i att lärarna på BF liksom VO oftast har ett yrke i botten 
som kräver högre studier (förskollärare, sjuksköterska) och då kan influeras av dessa professioners 
utbildningspraktiker. 
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uppmärksammar under apl och kan därmed bidra till att eleverna formar en medvetenhet för 
sådant de annars inte uppmärksammar och reflekterar över. Samtidigt innebär detta – om det 
enbart är de skriftliga uppgifterna som bedöms (som på det skolförlagda BF-programmet) – att 
andra aspekter som färdighets- och förtrogenhetskunnande blir relativt osynligt vid bedömning 
(Jfr Wyszynska Johansson & Thång 2017). 

Eleverna var tydligt färgade av sina lärares värderingar om utbildningen. I fordonsutbildningen 
framkom detta med tydlighet i sättet att prata om ”skruva” och vikten av teori i form av ellära. 
Detta förefaller vara mer tydligt förekommande på skolförlagd utbildning. Samma sak gäller även 
för BF, där de skolförlagda eleverna talade om utbildningen i relation till möjligheter till vidare 
(akademiska) studier, som de tänkte inte var möjligt för lärlingseleverna. De elever som studerade 
på skolförlagd utbildning hade tydliga föreställningar om lärlingsutbildning i termer av att den 
egna (skolförlagda) utbildningen är bättre, detta sammankopplade de med idéer om till exempel 
teori-praktik och teoretiska-praktiska elever i en hierarkisk relation. Detta pekar på en 
problematik som finns i okunskap om lärlingsutbildningen – särskilt tanken att den inte kan leda 
till högskolebehörighet. Det omvända – att fördra sin egen utbildning – gällde även för 
lärlingselever som föredrog sin egen utbildning. Detta pratade de om dels i termer av att de 
föredrog ett annat sätt att lära eller hade önskat en särskild apl-plats som enbart var möjlig att få 
inom lärlingsutbildningen, dels i relation till tankar om att lärlingsutbildning snabbare skulle leda 
till jobb. 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

Bilaga  1  
Teoretiska utgångspunkter  
I yrkesverksamheter är kunnande inbäddat i olika handlingar, så kallat kunnande-i-handling 
(Carlgren 2015, Molander 1996). Att ”lära sig i praktiken” innebär då att eleverna kan tillägna sig 
detta kunnande genom att delta i arbetsplatsens yrkesspecifika handlingar under apl. Det sker 
både via handledning och genom att iaktta de mer yrkeskunniga under apl. Eleven kan sedan 
succesivt på ett alltmer kunnigt och oberoende sätt genomföra (vissa) yrkesuppgifter (Billett 
2011, Lave & Wenger 1991). En rörelse från mer ytligt och perifert sätt att delta i en 
yrkesverksamhet till mer kunnigt deltagande sker när en elev iakttar de yrkesverksamma 
(handledare och övriga kollegor), själv prövar – först med mycket stöd sedan med allt mindre – 
för att alltmer autonomt kunna genomföra olika uppgifter (Lave & Wenger 1991). Allt eftersom 
genomförandet av tidigare svåra uppgifter blir mer rutinartat kan novisen sedan gå vidare till nya 
och ofta mer avancerade eller för verksamheten mer centrala uppgifter, där (aspekter av) rörelsen 
från ytligt till mer skickligt handlande börjar om igen. I denna rörelse, som utvidgar och 
omvandlar vad personen kan genom det denne erfar och kan urskilja (Carlgren 2015), ingår att 
erövra både materiella och intellektuella redskap (till exempel yrkesspecifika begrepp), och 
därigenom få tillgång till det kunnande som finns inbyggt i dessa (Vygotsky 1978, Säljö 2013). 

Det situerade perspektivet som studien utgår från innebär att vad som räknas som kunniga 
handlingar varierar beroende på sammanhang, det vill säga det skiljer sig åt mellan yrken men 
också mellan olika arbetsplatser inom samma yrke. Det situerade perspektivet innebär också att 
då skola och arbetsplatser är olika verksamheter, kan också vad som räknas som yrkeskunnighet 
skilja sig åt mellan dessa platser. Att vara yrkeskunnig handlar om en förmåga att handla på ett i 
sammanhanget allt mer kvalificerat sätt i enlighet vad som räknas som kunnighet i den aktuella 
yrkesgemenskapen, på arbetsplatsen och i yrket mer generellt (Jfr Lave & Wenger 1991). I detta 
ingår bland annat att ha utvecklat en yrkesblick (Gåfvels 2016) och ett yrkesmässigt omdöme 
(Lindberg 2003), vilka båda innefattar förmåga att kunna urskilja och välja vad som är ett lämpligt 
förfarande i särskilda situationer utifrån sin erfarenhetsbas. 

Mycket av yrkeskunnandet är ”tyst” (Polanyi 2013), det vill säga att allt kunnande inte kan 
uttryckas verbalt. Det tysta kunnandet är inristat i kroppen och synligt i förtrogenhet med en 
praxis (Carlgren 2015). Tyst kunnande kan i enlighet med Janik (1991) beskrivas ta form ”i 
skärningspunkten mellan sinneserfarenhet och beskrivning” (s. 111). Detta kan sammankopplas 
med Ryles (1949) kritik av idén om att handlingar föregås av tankar, det vill säga att praktik skulle 
vara tillämpad teori. Ryle utvecklade begreppen knowing that och knowing how för att beskriva 
skillnad i olika aspekter av kunnande, som dock är relaterade till varandra. Att i skolan ha 
förvärvat vetskap om att kommunikation betonas i barnskötaryrket, och ta del av olika teorier om 
kommunikation, är inte det samma som att i handling kunna kommunicera med barn (eller 
föräldrar/kollegor) i alla de skiftande situationer som kan uppkomma på en förskola. Dessa olika 
aspekter av kommunikation som kunskapsområde är uttryck för olika aspekter av kunnande. I 
skolan betonas ofta vissa kunskapsformer mer än andra (Carlgren 2015), till exempel just att veta 
något eller kunna förklara – verbalt – hur olika saker hänger samman. På arbetsplatser kan 
däremot andra aspekter av kunnande stå i centrum, så som att veta hur något ska göras och veta 
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Lärling eller skolutbildning – olika vägar mot samma mål? 

vad som ska göras när. I yrkesverksamheten är teori inbäddad i görande och inte separerad från 
praktiken som den – ofta – är i skolan. 

Metod  
Studien är en småskalig etnografisk fallstudie (Pink 2009). Data har genererats genom semi-
strukturerade intervjuer, deltagande observation, inspelning av rörlig bild, stillbildsfotografering 
och analys av elevers skriftliga uppgifter. I studien har elever observerats och filmats i skolan 
under en till tre dagar, och på deras apl under en till två dagar. Under alla observationer har 
fältanteckningar förts. Dessa har renskrivits efteråt. Eleverna har därutöver intervjuats enskilt 
eller i par. Dessutom har elevernas yrkeslärare och handledare intervjuats. Alla intervjuer har 
transkriberats, i olika detaljgrad, med utgångspunkt i konventioner för konversationsanalys. I 
framställningen har dock de citat som presenteras skrivits om till en form som gör dessa lätta för 
läsaren att läsa. 

Undersökningsgrupp 
Två lärlingsutbildningar och två skolförlagda program på tre olika skolor har ingått i studien. 
Dessa är Barn- och fritidsprogrammet (BF) samt Fordon- och transportprogrammet (FT). Från 
varje program har en till två elever, elevens yrkeslärare och elevens handledare på apl-platsen 
deltagit i studien, med undantag för FT skolförlagt program (se rubriken Urval och bortfall). 
Eleverna har observerats på sina respektive arbetsplatser och i skolan. 

Urval och bortfall 
Deltagande skolor och program har valts ut i samråd med Skolverket. Styrande för urvalet har 
varit dels att kunna jämföra lärlingsutbildning och skolförlagt program inom samma 
yrkesprogram. Dels har urvalet skapats utifrån en önskan att skapa variation i termer av skillnader 
i typ av yrkesområde samt i termer av hur könsfördelningen ser ut på programmen. 

Den ursprungliga planen var att kunna följa alla elever under en eller två dagar av apl. Dock blev 
det tidsmässigt inte möjligt att följa eleverna på de skolförlagda FT-programmen. Dessutom 
pågick en omstrukturering av lärlingsutbildningen på FT där de yrkeslärare som arbetat 
skolförlagt precis tagit över ansvaret för lärlingsutbildningen. Därmed kan utbildningen sägas 
vara i en omvandlingsperiod. Därför har en kompletterande intervju med en lärlingslärare på FT i 
en annan skola genomförts, i samråd med Skolverket, för att vidga perspektivet. 

I vissa fall har Skolverket tagit en första kontakt med skolorna. I andra fall har forskarteamet 
kontaktat skolor och lärare direkt. Kontaktade lärare har i sin tur föreslagit elever och handledare. 
Dessa personer har därefter informerats om studiens syfte och metoder och därefter tillfrågats 
om medverkan. 

Analys 
Ett första steg i analysen har varit att läsa igenom alla fältanteckningar och transkriptioner, samt 
titta igenom filmer och fotografier. Sedan har frågor ställts till materialet utifrån studiens 
forskningsfrågor, som inneburit en första kategorisering av materialet. Centralt för arbetet har 
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varit att skapa jämförelsepunkter mellan de olika skolformerna i materialet utifrån 
forskningsfrågorna. 

Etiska överväganden  
Studiens genomförande har vägletts av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer 
omfattande konfidentialitetskrav, informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav. I detta har 
ingått att informera om studiens syfte och tillvägagångssätt för dataproduktion, liksom hur 
datamaterialet hanteras. Elevers, yrkeslärares och handledares samtycke har inhämtats. Även 
skriftligt tillstånd från föräldrar till barn på förskola och grundskola där BF-eleverna genomfört 
sin apl har inhämtats. 

Även om studien genomförts i enlighet med vetenskapsrådets etiska rekommendationer finns det 
fog att ytterligare diskutera samtyckeskravet. Det handlar då i första hand om yrkeslärarnas 
centrala roll som grindvakter (Miller & Bell 2002) till elever och till elevernas arbetsplatser. För 
att försäkra att eleverna verkligen ville vara med ställdes därför (av forskaren) uppföljande frågor 
till eleverna, vilket i samtliga fall ledde till jakande svar avseende medverkan. Därutöver har 
medverkande forskare återkommande frågat eleverna om tillstånd att filma och om hur det känns 
att vara filmad, för att minimera risken att någon väljer att medverka enbart på grundval av 
potentiella (implicita) påtryckningar från undervisande lärare och/eller handledare. 

Metoddiskussion   

Deltagare och val av arbetsplats  
Den specifika arbetsplatsens karaktär – oavsett om det handlar om förskola, skola eller 
fordonsverkstad – påverkar studien. Även den specifika skolan och de förutsättningar som finns 
på skolan påverkar studien, därför ska denna studie just ses i ljuset av att vara en småskalig 
fallstudie. Alla elever, utom en, har uttryckt entusiasm och/eller lugn över sitt deltagande i 
studien. Den enda elev som var tveksam har i mindre grad filmats, men alltid efter att ha 
försäkrat med hen att det var okej. Den forskare som följde eleven har också återkommande 
frågat och stämt av om det är okej att fortsätta observera eleven, eleven har svarat jakande och av 
forskaren bedömts mena det. 

Tekniska förutsättningar  
Liksom i en tidigare genomförd studie för Skolverket (Gåfvels & Paul kommande) har en 
forskare filmat med två filmkameror, en fastställd på stativ och en handhållen. Dessa 
bildupptagningar har kompletterats för att skapa stillbilder, parallellt med kompletterande 
ljudupptagning. Att det är en forskare som genomför observationer och filmande inverkar mindre 
i den dagliga verksamheten än situationer då fler forskare är närvarande. Dock finns hinder som 
hade kunnat överkommas med två forskare närvarande. Det handlar då om hur kameran på stativ 
hamnat i vägen eller på fel plats. I skolans fordonsverkstad där två elever var av intresse gick det 
inte alltid att fånga vad båda gjorde. Vid flera tillfällen fick kamerastativet dessutom flyttas på 
arbetsplatserna för att inte vara i vägen, ibland flyttades stativet av de yrkesverksamma själva. 
Därav kan en slutsats dras om att det ibland kan vara till fördel om två forskare filmar. Då kan 
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den ene forskaren ha ett mer övergripande perspektiv på verksamheten, medan den andra 
forskaren filmar elev/elever mer nära. Dock uppstår i sådana fall fler frågor om hur 
verksamheten påverkas om fler forskare är närvarande. 

En annan aspekt som förtjänar att lyftas fram handlar om betydelsen av inspelningsutrustningens 
kvalitet, där ljudkvaliteten i aktuell studie uppvisar brister. Eleverna har inte haft externa 
mikrofoner fästa på sig, vilket hade varit önskvärt i de ljudrika miljöerna på arbetsplatserna. 

Användning av rörlig bild  
Att arbeta med rörlig bild ger förutsättningar att återkommande granska sekvenser och se 
relationen mellan yrkesspecifika handlingar, kroppsliga rörelser och språkande (Gåfvels 2016). 
Just för att yrkeskunnande är svårt att verbalisera kompletterar det rörliga bildmaterialet med en 
annan förståelse för elevernas handlingar under apl och i skolan. Rörlig bild möjliggör dessutom 
att fler personer kan se och samtala om det som är filmat. Det innebär en god förutsättning för 
analys av mänsklig interaktion och situerade händelser i en yrkesverksamhet och i 
skolverksamhet. Förvisso innebär all filmning en tolkning där kamerablicken är riktad och 
betraktaren av filmerna enbart får syn på ett utsnitt av en hel verksamhet. 
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