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Sammanfattning 
 

Gymnasial lärlingsutbildning på 14 yrkesprogram infördes av regeringen som en treårig 
försöksverksamhet den 1 juli 2008 för att därefter permanentas från och med höstterminen 
2011. Den dominerande orsaken till regeringens beslut var att lärlingsutbildningen förvän-
tades minska ungdomsarbetslösheten. 

Den här rapporten redovisar en studie av gymnasial lärlingsutbildning på Byggprogrammet 
under perioden 2009-2011. Studien fokuserar på lärlingsutbildningens innehåll och har som 
syfte att bidra till byggbranschens fortsatta utvecklingsarbete med gymnasial byggutbild-
ning och lärlingsutbildning. Underlaget för datainsamlingen har huvudsakligen bestått av 
intervjuer, enkäter och samtal med elever, handledare och lärare på lärlingarnas 
arbetsplatser. Sju gymnasieskolor belägna på olika orter i landet har bidragit till studien och 
ger en bild av problemområden och utvecklingsmöjligheter inom lärlingsutbildning på 
gymnasieskolans Byggprogram.  

Resultatet visar att såväl skolornas lärare som arbetsplatsernas handledare påverkar 
möjligheterna till kvalificerade lärlingsutbildningar.  Skolans krav formulerade i styr-
dokument och byggbranschens krav utformade i yrkesbevis visar på stora olikheter mellan 
skola och arbetsliv.  De flesta lärlingsarbetsplatser är småföretag med begränsade möjlig-
heter att erbjuda lärlingen en utbildning i enlighet med de krav som läroplanen och 
kursplanerna föreskriver. Om inte skolan kan erbjuda möjligheter till både grundutbildning 
och kompletterande utbildning i yrkesämnen, riskerar lärlingsutbildningen att bli alldeles 
för snäv med konsekvenser som att lärlingarna varken inte får tillgång till yrkesområdets 
kärnuppgifter eller till den bredd som utbildningen ska ge. Handledarna på arbetsplatserna 
har sällan kunskap om innehållet i kursplanerna och skolornas lärare har inte alltid 
kompetens inom utbildningens specifika yrkesområden. Resultatet blir att uppföljningar 
och bedömning av lärlingar riskerar att fokusera på om uppgifter är gjorda i stället för 
kvaliteten i det gjorda arbetet.  

Några av de slutsatser som dras i rapporten är att den gymnasiala lärlingsutbildningen har 
små förutsättningar att leda till ett brett och kvalificerat yrkeskunnande, om reformens syfte 
att utbildningen ska resultera i en anställning får dominera. Anställningsbarhet är en osäker 
måttstock för yrkeskunnande och byggbranschens fortsatta utvecklingsarbete bör därför 
fokusera på kompetenta yrkeslärare och handledare, eftersom deras förankring i såväl yrket 
som i utbildningens mål är avgörande för lärlingarnas yrkeslärande.  
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Införandet av en gymnasial 
lärlingsutbildning – en bakgrund 

Våren 2007 tillsatte regeringen en enmansutredning med uppdrag att lämna förslag om en 
framtida struktur för hela gymnasieskolan. I uppdraget ingick att föreslå utformningen av 
”en modern, flexibel lärlingsutbildning” (Dir. 2007:8, s.1). Parallellt med denna utredning 
aviserade regeringen att medel borde avsättas för att en försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning skulle kunna genomföras. 

Försöksverksamheten avses att inledas hösten 2008. Medlen är tänkta att användas för viss 

ersättning till arbetsgivare som tar emot gymnasieelever samt för handledarutbildning. Insatsen är 

tänkt att utgöra en del i regeringens satsning mot ungdomsarbetslöshet med syfte att minska 

osäkerheten vid anställning av unga (prop 2007/08:1, s. 62) 

Några framträdande politiska skäl för införandet av en gymnasial lärlingsutbildning 
framkommer i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 13 april 2007. 

- Alla ungdomar vill inte bli akademiker. Yrkesutbildningarnas kvalitet måste höjas. Näringslivet 

behöver kvalificerade medarbetare. 

- Det är dags att Sverige gör som många andra länder, inför riktiga och moderna 

lärlingsutbildningar. Lärlingssystemet är ett sätt att matcha ungdomar direkt ut i arbete. 

Våren 2008 föreslog Gymnasieutredningen (SOU 2008:27) att 19 nationella program i 
gymnasieskolan skulle inrättas, varav 14 yrkesprogram som skulle erbjudas som antingen 
skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. I utredningen betonades vikten av att 
yrkesprogrammen skulle leda till anställningsbarhet. Regeringen beslutade sedan att en 
gymnasial lärlingsutbildning ska etableras som en valbar väg inom yrkesprogrammen 
(Prop. 2008/09:199). Strax därefter beslutades om en treårig försöksverksamhet med 
gymnasial lärlingsutbildning. Lärlingsförsöket skulle omfatta 4000 platser per läsår och 
stimulerades med särskilda medel. Det skulle även bli möjligt att förena utbildningen med 
en anställning (SFS 2007:1349). Lärlingsförsöket pågick mellan 1 juli 2008 och 20 juni 
2011. För genomförandet förutsattes en samverkan mellan skolan och det lokala 
näringslivet. I förordningen (SFS 2007:1349) reglerades att minst hälften av utbildningen 
(1250 gymnasiepoäng) skulle förläggas till en arbetsplats och att en särskild kursplan för 
den arbetsplatsförlagda delen i försöksverksamheten, den så kallade ALF-kursplanen, 
kunde användas av skolorna som alternativ till de nationella kursplanerna. Lärlingarna 
erbjöds även att läsa kortare kurser i kärnämnen, som tillsammans omfattade 500 
gymnasiepoäng, istället för de 750 som krävdes för allmän högskolebehörighet. Vidare 
föreskrevs att lärlingsråd1 med representanter för skolan och berörda arbetsgivare och 
                                                      
1 Lärlingsrådens verksamhet har följts upp av Nationella Lärlingskommittén (jfr Lemar & Olofsson 

2010) och behandlas därför inte här. 
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arbetstagare skulle inrättas för att på olika sätt samverka kring utbildningen. I förordningen 
gavs lärlingsråden en central roll för anskaffningen av lärlingsplatser och ansvaret för att 
utbildningen höll en hög kvalitet och motsvarade de nationella målen i läroplan och 
kursplaner (SFS 2007:1349, §13). Vad gäller utbildningens kvalitetsaspekter fanns det 
således tre samverkande parter: skolans huvudman, som hade det formella ansvaret för 
utbildningen, yrkesläraren som förväntades organisera och medverka i genomförandet, 
lärlingsråden som fick ett slags kvalitetsansvar i förhållande till arbetsplatserna, och 
handledarna som tillsammans med yrkesläraren var de som ansvarade för yrkesinnehållet i 
utbildningen. Från och med höstterminen 2011 kom lärlingsutbildning som en väg till en 
yrkesexamen,  likvärdig med den skolförlagda yrkesutbildningen. 

Från APU via LIA till Gymnasial lärlingsutbildning 

Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning kan härledas till början av 1990-
talet och den gymnasiereformen som då infördes, i och med att arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU) om minst 15 veckor introducerades som en del av 
utbildningsprogrammet. Syftet med APU var att ge arbetslivet större inflytande över den 
yrkesförberedande utbildningens innehåll i relation till program- och kursmål. I och med 
detta gav skolans styrdokument arbetsplatserna ett utbildningsansvar. En gymnasial 
lärlingsutbildning introducerades även inom det individuella programmet (IV). Enligt 
läroplanen (Lpf-94, s. 11) som också gäller fortsättningsvis är ett av målen för 
lärlingsutbildningen att ”Varje person som slutfört utbildning för lärlingar skall ha för 
branschen godtagbart yrkeskunnande” (fet stil i original text). Lärlingsutbildningen inom 
IV fick dock inget genomslageftersom antalet gymnasiala lärlingar i hela landet endast var 
ett fåtal (Lundahl 1998; SOU 2009:85).  

Under åren 1997–2000 prövades gymnasial lärlingsutbildning inom ramen för några 
pilotprojekt med utökad arbetsplatsförlagd utbildning (minst 1/3 av den totala 
utbildningstiden). Vidare tillsatte Utbildningsdepartementet en arbetsgrupp för att diskutera 
förutsättningarna för införandet av en ”modern lärlingsutbildning” och samtidigt föreslå 
hur samverkansformerna mellan skolan och arbetslivet skulle kunna utvecklas (Ds 
2000:62). Nästa steg var att pilotprojekten utökades med lärande i arbetslivet inom 
gymnasieskolan (LIA). I LIA-försöket fanns grunddragen av det som sedan formade 
lärlingsförsöket. Skolornas beslut att delta i LIA-försöket skulle förankras i samråd med 
arbetsmarknadens parter och samtidigt ställdes krav på att programråd för utbildningen 
skulle inrättas med representanter för arbetslivet och skolan. Minst 30 veckor av 
utbildningen skulle genomföras på en arbetsplats, men samma mål gällde som för 
respektive nationella eller specialutformade program. Det som skiljde var platsen för 
lärandet och att vanliga kurser motsvarande 700 poäng (som matchade tiden för de 30 
veckorna) kunde ersättas med en särskild kursplan för lärande i arbetslivet. Ansvaret för 
betygssättningen av eleverna, som är en form av myndighetsutövning, låg på skolorna, men 
lärarna förväntades samråda med handledarna på arbetsplatsen eftersom de sällan hade mer 
än fragmentariska erfarenheter av elevernas prestationer (MYS 2004:10, SOU 2009:85).  

Av de olika rapporterna från LIA-försöket kan man utläsa att platsen för lärandet betonas, 
t.ex. ”lärande med en arbetsplats som utgångspunkt” (MYS 2004:10, s. 11), liksom målen 
för utbildningen (Lpf 94, programmål – jfr bilagorna 2a-c & 3). Det är således frågor som 
berör plats, organisation och styrning (styrdokument, programråd) som dominerar. Frågor 
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om utbildningens innehåll har däremot inte fokuserats, t.ex. vad arbetsplatserna kan eller 
inte kan erbjuda utifrån den verksamhet de bedriver – enskilt, eller i förhållande till andra 
arbetsplatser och som resurser på väg mot utbildningsmålen.   

Uppföljningsstudien  

Föreliggande rapport med särskild inriktning mot Byggprogrammet (BP) bygger på det 
datamaterial som producerades inom en uppföljningsstudie av försöksverksamheten med 
gymnasial lärling. Skolverket fick i uppdrag att göra en uppföljningsstudie av pedagogiska 
och didaktiska aspekter av lärlingsförsöket som skulle fungera som stöd för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Uppföljningsstudien fokuserar på innehållsfrågan – i relation till 
platsen, till utbildningens organisation och till pedagogiska/didaktiska aspekter. Syftet med 
den här rapporten är att den ska bidra till byggbranschens fortsatta utvecklingsarbete med 
byggutbildningen. Studien genomfördes av mig, Ingrid Berglund, och Viveca Lindberg 
(Berglund & Lindberg 2011) och behandlar samverkan mellan skola och arbetsplats/er med 
avseende på design/planering av utbildningen samt uppföljning och bedömning i förhål-
lande till det yrkeskunnande som programmål och kursplaner föreskriver. Uppföljnings-
studien påbörjades under försöksverksamhetens andra läsår 2009/10 och avslutades under 
det sista läsåret 2010/11. Datamaterialet producerades vid två delstudier under de två 
läsåren, där fallstudier gjordes vid totalt elva skolor varav sju med Byggprogram. De båda 
delstudierna lades i princip upp på samma sätt i tre steg. Steg ett gick ut på en inledande 
gruppintervju med lärarna för att möjliggöra en förståelse för den enskilda skolans utform-
ning av lärlingsutbildningen och den lokala historien (Berthén, 2003; Lindberg 2006, 
Middleton & Edwards 1990), dvs. hur och när lärlingsutbildningen introducerats på 
respektive skola, vilka som fått ansvaret för att genomföra och medverka i den, vilka 
(eventuella) förändringar som gjorts och med vilka motiveringar. Steg två innebar att 
genomföra arbetsplatsbesök för att ge lärlingar möjlighet att berätta om sitt lärlingskap och 
handledarna om handledningen på den specifika arbetsplatsen. Steg tre innebar en 
avslutande lärarintervju med utgångspunkt i tidigare intervjuer, samtal och arbetsplatsbesök 
på den specifika skolan. Gruppintervjuer och samtal med elever och handledare på lärlings-
platserna spelades in. I den andra delstudien genomfördes även gruppintervjuer och enskil-
da intervjuer med lärlingar i årskurs tre i slutet av sin utbildning. i den andra delstudien låg 
ett särskilt fokus på bedömningen och uppföljningen vilket innebar att uppföljnings- och 
bedömningssamtal utgjorde en stor del av dataproduktionen. Dessa samtal spelade in på 
MP 3-spelare och olika bedömningsunderlag dokumenterades. 

Den första delstudien breddades med en dagboksenkät, En dag som lärling, där 56 lärlingar 
på ytterligare fyra olika, geografiskt spridda skolor i landet fyllde i en enkät om hur en 
vanlig dag som lärling på BP kan se ut. Syftet med denna enkät var att bredda de bilder 
som fallstudierna kan bidra med. I samband med delstudie 2 ställde vi några frågor, under 
gruppintervjuerna med eleverna i årskurs tre, som särskilt syftade till att följa upp resultatet 
av enkäten. 
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Sammantaget består dataproduktionen av följande typ av datamaterial:  
 Gruppintervjuer med lärare och mentorer på skolorna 
 Samtal och intervjuer med elever, handledare och lärare på lärlingsplatserna 
 Fotodokumentation 
 Lokala dokument från skolorna exempelvis bedömningsmatriser och elevuppgifter 
 Skolverkets statistik från det första året i försöksverksamheten 2008/09  
 Enkät – en dag som lärling med kompletterande uppföljningsintervjuer 

 

Tabell 1  Översikt över dataproduktion vid fallstudieskolorna  

 

Skola/ort  Arbetsplatsbesök 
Samtal med lärlingar och 
handledare/Uppföljnings-
samtal/Observationer av 
arbetsuppgifter 
 

Intervjuer
På förhand bokade intervjuer 
 
 

Ljudupptagning 
Totalt antal timmar 

Landsortskola 1 
Kommunal skola 

1 arbetsplatsbesök  Ca 1,5 timmar 
 

Landsortsskola 2 
Friskola  

3 arbetsplatsbesök 2 intervjuer med en lärare 
1 gruppintervjuer med elever 
 

Ca 3,5 timmar 

Småstadsskolan  
Kommunal skola 
 

3 arbetsplatsbesök 1 gruppintervju med lärare 
2 gruppintervjuer med elever 
1 intervju med enskild lärling 
 

Ca 8,5 timmar 
 

Medelstadsskolan 
Friskola 

3 arbetsplatsbesök 3 gruppintervju med lärare 
3 intervjuer m enskild lärling 
 

Ca 8,5 timmar 
 

Storstadsskola 1 
Kommunal skola 

4 arbetsplatsbesök  3 gruppintervju med lärare 
1 gruppintervju med lärlingar 
 

Ca 11 timmar 
 

Storstadsskola 2 
Friskola 

5 arbetsplatsbesök 2 gruppintervju med lärare 
1 gruppintervju med lärlingar 
4 intervjuer med enskilda 
lärlingar 
 

Ca 12 timmar 
 

Storstadsskola 3 
Friskola 

1 arbetsplatsbesök 1 gruppintervju med lärare 
1 gruppintervju med lärlingar 

Ca 5 timmar 
 

 
Totalt: 7 skolor 

 
Totalt: 20 arbetsplatsbesök Totalt: 26 intervjuer 

 
Totalt: Ca 50 timmar 

 

Inspelningarna har genomlyssnats och avsnitt som är relevanta för rapportens syfte har 
noterats och transkriberats som grund for rapporten. 

Etiska överväganden 

I samband med datainsamlingen vi har tagit hänsyn till forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2. Enligt dessa principer har deltagande 
informanter rätt till anonymitet. Av det skälet använder vi fingerade namn på informanterna 
och vi anger inte heller på vilka orter vi utfört fallstudierna, liksom vilka skolor som ingår i 
studien. De skolor som ingår i försöksverksamheten har dock, i samband med att de av 

                                                      
2 Jfr Vetenskapsrådet (2002) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
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Skolverket beviljats medverkan, förbundit sig att medverka i olika typer av uppföljningar 
av försöksverksamhetens. Så skolorna har principiellt inte, i förhållande till HSFRs 
principer, haft full frihet att tacka nej till medverkan.  

Resultat  

Inledningsvis presenteras undersökningsskolorna och lärlingslärarnas utbildningsbakgrund 
och yrkeslivserfarenheter i relation till den yrkesinriktning de ska utbilda lärlingarna inom. 
Därefter beskrivs lärlingsplatsen, handledarna och handledningen med inriktning mot hur 
lärlingsplatserna rekryterats och vilka skäl företagen anger för att ta emot en lärling, samt 
vilken kompetens för utbildningsuppdraget som handledarna har. I kapitlet lärlingarna och 
”skolan” beskrivs vilka som enligt statistiken är lärlingar och vad som avgör vilka möjlig-
heter de får att utveckla yrkeskunnande. I utbildningens uppläggning presenteras utbildnin-
gens organisation och innehåll samt vilka kunskaper lärlingarna erbjuds i skolan respektive 
på arbetsplatsen. Avslutningsvis belyses uppföljning och bedömning av lärlingarna med 
fokus på vilka underlag som används, hur bedömningssamtalen genomförs och relationen 
till byggbranschernas krav på yrkeskunnande som det tar sig uttryck i kraven på yrkesbevis 
och gesällprov. Även skolans och arbetsplatsens komplementära funktioner belyses. 

Undersökningskolorna och lärlingslärarna  
De sju skolor som ingått i studien deltog från och med läsåret 2008/09 i lärlingsförsöket. 
Skolorna ligger geografiskt spridda över landet på orter av olika storlek och med skilda 
näringsstrukturer. Fyra av de sju undersökningsskolorna var friskolor (se även tabell 1). 
Under läsåret 2008/09 då lärlingsförsöket startade, var enligt Skolverkets statistik (Sundin 
2010) majoriteten av lärlingarna (ca 56 %) i fristående skolor där utbildningskoncernen 
Baggium dominerade stort med drygt 45 % av alla lärlingsplatser.3 De kommunala skol-
huvudmännen hade följaktligen ca 44 % av det totala antalet lärlingsplatser.  

Resultatet visar att de som i skolorna benämns som lärlingslärare, yrkeslärare eller 
mentorer har en mycket varierande bakgrund, både yrkesmässigt och i fråga om utbildning 
(se vidare tabell 2). Lärlingslärare ansvarar följaktligen för undervisning, uppföljning och 
betygssättande bedömning i yrkesämnen, oavsett om de har en bakgrund inom relevant 
yrkesområde eller inte och oavsett om de har en yrkeslärarutbildning eller inte.  

Presentation av undersökningsskolorna  

I det följande presenteras skolorna kort med inriktning på deras etablering och de lärlings-
lärare som arbetar på skolorna. Presentationerna är utformade med tanke på att ge en bild 
av skolorna utan att det ska bli möjligt att identifiera dem. 

                                                      
3 Ekonomiskt innebar det att Baggiumkoncernen erhöll 41 650 tkr av de 91 463 tkr som utgick i 

statsbidrag för försöksverksamheten. 
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Landsortsskolorna ligger båda i små före detta brukssamhällen, som närmast kan 
definieras som landsort. Skolorna skiljer sig åt genom att skola 1 är en sedan lång tid 
etablerad kommunal skola till skillnad från skola 2 som etablerades samtidigt som 
lärlingsförsöket och tillhör en friskolekoncern.  

Landsortsskola 1 har en tradition med lärlingsutbildning inom det individuella 
programmet. Trots småskaligheten finns många gymnasieprogram representerade på skolan 
med endast ett fåtal lärlingar på varje program. Skolan har ett nationellt byggprogram med 
flera inriktningar, men det finns endast en lärling på byggprogrammet. Byggläraren på 
skolan är behörig yrkeslärare och har sitt huvudsakliga arbete inom det reguljära 
byggprogrammet på skolan. 

Landsortsskola 2 startade samtidigt som lärlingsförsöket och har utbildningar i flera olika 
yrkesprogram med små grupper av elever på varje program. Alla yrkesutbildningar 
betraktas som lärlingsutbildningar. Skolan startades i en gammal industrifastighet som var i 
stort behov av renovering. Byggprogrammets lärlingar fick ägna sig åt renovering av 
fastigheten som praktik under det första läsåret. Som bygglärare anställdes en person som 
länge varit yrkesverksam med sitt enmansföretag inom byggbranschen på orten. Hans stora 
kontaktnät inom byggbranschen blev då en tillgång för skolans möjligheter att rekrytera 
lärlingsplatser. Byggläraren har däremot varken någon egen gymnasial yrkesutbildning 
eller erfarenhet av gymnasieskolans byggutbildning. Under de tre år som 
försöksverksamheten pågick renoverades fastigheten till stor del av eleverna och en liten 
byggverkstad skapades i skolan.  

Småstadsskolan är en väl etablerad kommunal skola med många olika gymnasieprogram 
och däribland flera yrkesprogram. Skolans byggprogram har deltagit i ett tidigare lärlings-
försök, det så kallade LIA-försöket (Lärande i arbetslivet). Försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning utgör endast en liten del av skolans yrkesutbildning och den 
erbjuds i byggprogrammet inom måleri, plåtslageri och olika specialyrken som golvläggare 
och glastekniker. En av lärlingslärarna är utbildad yrkeslärare inom måleri och då lärlings-
utbildningen bedrivs i måleriverkstaden innebär det att lärlingsutbildningen präglas av 
måleriinriktningen. Övriga lärlingslärare, varav en är kärnämneslärare, är inte yrkeskunniga 
inom de yrkesområden  där lärlingarna utbildas och de har fått uppdraget i lärlingsutbild-
ningen som en utfyllnad av tjänsterna.  

Medelstadsskolan ligger i en betydligt större stad än småstadsskolan och tillhör samma 
friskolekoncern som landsortsskola 2 och storstadsskola 2. Skolan etablerades cirka fem år 
innan lärlingsförsöket startade och då var måleriinriktningen den enda byggutbildningen. 
Några år senare startade även en inriktning mot golvläggare. Alla yrkesprogram som 
erbjuds på skolan definieras som lärlingsutbildningar. Skolan kan betecknas som relativt 
etablerad vad gäller byggutbildningen inom de givna yrkesområdena. Det finns en mindre 
verkstad i skolan med möjlighet att göra grundläggande övningar. Läraren inom måleri har 
en egen bakgrund som målare, men saknar såväl egen gymnasial yrkesutbildning som 
lärarbehörighet. Golvläraren är behörig inom yrket och har även lång tidigare erfarenhet 
som yrkeslärare inom byggprogrammets golvinriktning. Båda lärarna har ett stort 
kontaktnät på orten inom sina respektive yrkesområden vilket spelar en avgörande roll för 
kontakten med företag på orten inom måleri-, respektive golv.  



12 
 

Storstadsskola 1 ligger i en av landets större städer och är en väletablerad kommunal skola 
med flera inriktningar inom byggprogrammet. Skolan har deltagit i det tidigare LIA-
försöket, men gymnasial lärlingsutbildning erbjuds endast inom så kallade specialyrken, 
där golvläggare, glastekniker och undertaksmontörer är de vanligaste yrkesområdena. Det 
första året i lärlingsförsöket placerades lärlingarna i en lokal separerad från de andra bygg-
utbildningar och utan tillgång till verkstadslokal. Under det andra läsåret förändrades 
organisationen och lärlingarna fick då tillträde till en bygglokal. Lärarna som arbetar inom 
lärlingsförsöket är alla behöriga lärare inom olika byggyrken, men de har inte kompetens 
för alla yrkesinriktningar i lärlingsutbildningen. En av lärarna arbetar heltid i lärlingsutbild-
ningen och de två andra lärarna arbetar både med lärlingsutbildningen och med andra 
byggutbildningar. 

Storstadsskola 2 tillhör samma friskolekoncern som Landsortsskola 2 och Medelstads-
skolan. Skolan erbjuder flera yrkesutbildningar, med byggprogrammet som det största 
programmet. Liksom i Landsortsskolan används en gammal industrifastighet i stort behov 
av renovering som skolbyggnad samtidigt som renoveringen av den utgör övningsobjekt 
för bygglärlingarna. På skolan utbildas främst målare, golvläggare och murare/plattsättare. 
Samtliga lärare på byggprogrammet är obehöriga. De två målarlärarna har relevanta 
yrkeserfarenheter inom måleriyrket, egen yrkesutbildning inom bygg och dessutom 
högskolestudier. De tre andra lärlingslärarna har ingen egen gymnasial yrkesutbildning 
inom bygg, men de har alla erfarenheter av att arbeta i byggverksamhet. De är relativt 
nyrekryterade och de har ingen erfarenhet av att arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram. I 
de nya lärarnas uppdrag prioriteras att se till att lärlingarna kommer till skolan och att de 
finns kvar där under dagen.  

Storstadsskola 3 är en friskola där byggprogrammet är det största programmet. Många 
inriktningar erbjuds, med huvudsaklig inriktning på olika specialyrken eller andra brist-
yrken inom byggsektorn. Två av lärarna har tidigare arbetat tillsammans på en kommunal 
skola med en tidigare variant av lärlingsutbildning inom det yrkesinriktade individuella 
programmet (PRIV). De har båda lång och relevant yrkeserfarenhet, men endast en av dem 
har lärarbehörighet. Den tredje läraren har ingen formell yrkes- eller lärarutbildning och har 
som huvudsakligt uppdrag att sköta uppföljningen på arbetsplatserna.  

Presentation av lärlingslärarna  

Utifrån ovanstående beskrivningar av skolorna följer en sammanställning av lärarnas 
utbildning och bakgrund. När lärlingsläraren har lärarutbildning inom ett yrke så innefattar 
det att läraren har såväl arbetslivserfarenhet som högskoleutbildning och inga markeringar 
görs därför i dessa alternativ. För de lärlingslärare som inte har någon lärarutbildning har 
flera alternativ angetts och satts inom parentes. Med lärarutbildning inom skola/ämne avses 
grundskolelärare och kärnämneslärare. 
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Tabell 2   Sammanställning av lärlingslärares utbildning och bakgrund för varje skola 
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Landsort
sskola 1 

1  1               

Landsort
sskola 2 

1    (1) (1)     (1)   

Småstad
sskolan 

3 1 (1) (1)   (1) (1)  (1) (1)   

Mellan-
stads-
skolan 

2 1   (1) (1)     (1)   

Storstad
sskola 1 

3 2 (1)    (1)       

Storstad
sskola 2 

5    (5) (5)   (2)  (3)  (1) 

Storstad
sskola 3 

3 1   (2) (2)   (1)  (1) (1)  

Totalt  

 

18 6 2 1 9 9 2 1 3 1 7 1 1 

 
Tabellen visar att de som anställts i undersökningsskolorna som lärlingslärare har 
varierande bakgrund. Sex av de arton lärlingslärarna har en lärarutbildning inom yrkes-
området och ytterligare tre av lärarna har en lärarutbildning, två av dem inom annat 
yrkesområde och en är kärnämneslärare. Av de tolv lärare som saknar lärarutbildning inom 
yrkesområdet har 9 arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet, men sex av dessa (kärnämnes-
läraren undantagen) har ingen egen gymnasial yrkesutbildning.   

Lärlingsplatserna, handledarna och 
handledningen  
Inom byggprogrammet har byggbranschen haft ett stort inflytande på vilka yrkesområden 
som ska omfattas av lärlingsutbildningen. Det gäller särskilt i de skolor där det finns en 
långvarig samverkan och etablerade kontakter. Lärarna beskriver att yrkesråden4 lokalt har 
motsatt sig införandet av en gymnasial lärlingsutbildning. Det är ingen ny företeelse då 

                                                      
4 Ändamålet med yrkesnämnderna är att utöva tillsyn och främja yrkesutbildningen inom olika 

yrkesområden. Det finns flera yrkesnämnder representerade inom de yrken som BP utbildar till. Den 

största yrkesnämnden är Byggnadsindustrins utbildningsnämnd (BYN) men även Måleribranschens 

yrkesnämnd (MYN) är relativt stor. 
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lärarna även berättar om motstånd mot de tidigare lärlingsförsöken. Lärlingsutbildning 
inom smala yrkesområden tillåts med motiveringen att det finns brist på arbetskraft inom 
dessa yrken och möjligheten att utbilda sig har varit mycket begränsad. Det kan vara ett 
skäl till att lärlingsutbildningen ges främst inom måleri och specialyrken (S-yrken) som 
exempelvis golvläggare, glastekniker, stensättare och undertaksmontörer. Murare, 
plattsättare och anläggningsarbetare är andra yrken som förekommer och på en av skolorna 
menar lärlingsläraren att lärlingarna utbildas till träarbetare, främst för att kunna arbeta med 
renoverings- och tillbyggnadsarbete (ROT). 

Lärlingsplatserna inom byggutbildningen i försöksverksamheten finns främst i mikroföre-
tag (under 10 anställda) och småföretag (10 till 49 anställda). Det första året i lärlings-
försöket, 2008/ 09, utgjorde dessa företag cirka 90 % av lärlingsplatserna inom byggprog-
rammet (Sundin 2010). Lärare menar att det kan bli problematiskt med så många små 
företag engagerade i utbildningen. Flera av dessa små företag saknar förutsättningar för att 
bedriva utbildning och har inte resurser att komma till handledarutbildning. 

Egna företagare som inte kan släppa ifrån sig personal en hel dag [till handledarutbildning] kanske 

inte förmår att lägga den grunden hos eleverna som egentligen hela lärlingsutbildningen går ut på. 

Det är därför som vi som jobbar med lärlingsutbildningen har pratat om att kanske en del yrken 

inte är så lämpliga att ha lärlingsutbildning på, utan det får vara lite mer struktur i ett företag för 

att klara av det. /…/ Undertak är en sådan bransch och det har fungerat dåligt hela tiden. … 

Eleverna har kommit tillbaka och jag har fått flytta eleverna nästan veckovis mellan olika företag 

(BP-lärare/Storstadsskola 1). 

Rekrytering av lärlingsplatser 

I byggbranschen är det lärlingslärarens personliga kontakter med de lokala företagen som 
är avgörande för om skolan ska lyckas skaffa lärlingsplatser till lärlingarna. Det blir också 
synligt att de nyetablerade skolorna prioriterar lärlingslärare med branschkontakter vid 
anställningar. Samtliga lärare menar att det skulle vara svårt att rekrytera platser utan ett 
kontaktnät av företag i den lokala byggbranschen. I försöksverksamheten var det tänkt att 
lärlingsråden skulle ha en central funktion för rekryteringen av lärlingsplatser och för 
samverkan mellan skolan och arbetslivet, men resultatet visar att lärlingsråden inte har fått 
denna centrala funktion.5 

Endast en av undersökningsskolorna ger arbetsplatserna ekonomisk ersättning för att de tar 
emot lärlingar.6  Däremot används vanligtvis företagsmässiga/ekonomiska argument för att 
övertyga en arbetsgivare om att ta emot en lärling. 

Det gäller att få företagen att begripa att eleverna är deras produkter i framtiden och att dom ser 

till att eleverna blir skolade på rätt sätt. Jag brukar säga så här: du vet mycket väl att när eleverna 

kommer till årskurs tre, då går dom i produktion och då kan företagen fakturera dom och där får 

                                                      
5 Nationella lärlingskommittén (NLK) har fått i uppdrag att undersöka lärlingsrådens funktion. NLK:s 

resultat kommer att presenteras i ett slutbetänkande 1 november 2011 (Dir 2008:106). 

6 Det extra statsbidrag om 25 000 kr som utgick för varje lärlingsplats i försöksverksamheten, var 

enligt Budgetpropositionen främst avsett att täcka företagets kostnader för utbildningen.  
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dom igen pengarna och kostnaden och det är okej, men det är inget som vi ska veta om 

(Lärlingslärare/ Medelstadsskolan). 

Företagen anger vanligen att skälet för att ta emot en lärling är att få pröva och forma 
lärlingarna inför en eventuell anställning, men några drar sig inte för att tala om att ett skäl 
kan vara att få ett tillskott av gratis arbetskraft.  

Det är bra för oss för då lär vi upp en person från grunden hur vi jobbar, vilka arbetsmetoder vi har 

och vad vi gör. Plus att det är ett tillfälle att dom [lärlingarna] hjälper till med vissa saker som dom 

klarar av, som vem som helst kan klara av. För min del kan vi säga att det blir etthundra procent 

gratis arbetskraft, men också ett tillfälle som företaget ger. Om jag märker att det behöver städas 

här så behöver jag inte ta in mina killar/…/ Peter [fingerat namn på lärlingen] får gå runt och städa 

här och samtidigt veta vad allting är. Ta isär maskinerna och titta hur de ser ut inuti. Det är bra för 

mig. Jag har sparat en person, samtidigt som Peter har lärt sig hur saker ser ut, hur det funkar 

(Handledare och chef på ett golvföretag/Småstadsskolan). 

Det är också relativt vanligt att lärlingen har med sig en lärlingsplats till utbildningen. Det 
innebär att lärlingen redan från början har en anknytning till yrket och det brukar fungera 
mycket bra enligt lärarna. Det finns ett ömsesidigt åtagande mellan lärlingen och arbets-
platsen redan när utbildningen börjar. Det förekommer också att skolan ställer det som ett 
krav för att få en utbildningsplats. 

Jag kan förstå det där med att en elev ska ha en praktikplats med sig för då är den liksom 

förankrad… Då har företaget bestämt sig för ett åtagande. … Vi har sagt att om en elev kommer 

och begär att få en sådan plats och känner någon väldigt väl som har en firma som kan ge en sån 

utbildning så tänker vi inte stoppa en sån elev (Lärlingslärare/Storstadsskola 1). 

Det har överlag varit problematiskt att få fram lärlingsplatser och ibland får lärarna på olika 
sätt övertyga arbetsplatsen om att ta emot en lärling genom personliga kontakter med 
handledarna. 

Ibland känns det som att vara äktenskapsförmedlare mellan två som inte vill gifta sig. … när man 

har lärt känna företagen lite mer så tar de en elev för att jag ringer och att de vill vara sjysta. Det 

blir nästan aldrig bra. /…/ Det skulle jag vilja att man får tag på bättre företag som kan lägga ett 

engagemang i eleverna och inte ta emot en elev för att de ska vara snälla mot oss lärare 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 1). 

Flera av lärlingslärarna betonar att en förutsättning för att rekrytera lärlingsplatser är att ha 
ett namn och ett förtroende i branschen. Lärlingslärarna får på så sätt stå som garanter för 
de lärlingar de levererar.  

Vi har alltid varit väldigt ärliga med vad vi skickar ut. Våra namn har fått stått för det vi har 

levererat. Vi måste säga att här kommer en kille som är lite strulig. Kan du prova honom i två 

veckor så kan vi stämma av efter det? Ringer man och begär sex månader så säger dom oftast nej. 

Vi har genom åren byggt upp ett förtroende med dem man pratar med. Om jag säger att det här är 

en kanonkille eller kanontjej då är de det. Nu får du en bra och nästa gångs så kanske du får en 

som är lite svagare och som behöver mer hjälp. Vi har jobbat oss in genom att vara ärliga och raka 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 
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Handledare och handledning  

För varje lärling ska ett utbildningskontrakt upprättas mellan skolan och arbetsplatsen där 
handledaren ska uppges och det blir då vanligtvis chefen eller arbetsledaren som blir den 
formelle handledaren. I handledarens uppdrag ingår att tillsammans med lärlingsläraren 
ansvara för den arbetsplatsförlagda utbildningen (SFS 2007:1349). Konstruktionen bygger 
på idén en handledare för en lärling, men oftast är den formelle handledaren inte samma 
person som den eller de som utför handledningen, dvs. den reella handledaren. För skolans 
och lärlingslärarens del innebär det att det kan bli komplext att få fram såväl information 
som underlag för uppföljningen och bedömningen av lärlingens yrkeskunnande eftersom 
handledare kan vara involverade i utbildningen.  

Vi tecknar kontrakt med platschefen. Men handledaren är ju oftast nån annan. I skolans värld är ju 

bilden att eleven ska få en handledare, men på ett stort företag så är det många handledare. På en 

golvfirma exempelvis så träffas man på morgonen och sitter runt ett bord och chefen ägaren eller 

verkaren delar ut jobb. Lärlingen kan åka med fem olika killar (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Dessutom fungerar inte handledarutbildningen vid skolorna, vilket har lett till att 
lärlingslärarna istället får informera handledarna om utbildningsuppdraget i samband med 
arbetsplatsbesök och uppföljning. För att det ska bli möjligt att ge handledarna utbildning 
om deras funktion och uppdrag i lärlingsutbildningen, krävs det att lärlingsläraren själv är 
medveten om utbildningsmålen och kunnig i yrket, vilket inte alltid är fallet med tanke på 
att endast en tredjedel av lärarna är utbildade inom yrkesområdet. Skolorna har arbetat med 
att ta fram olika slags informationsmaterial om lärlingsutbildningen till handledarna, men 
inom byggbranschen är den muntliga traditionen stark. En lärare berättar om ett exempel på 
att lösa problemet genom att utarbeta ett centralt handledningsmaterial som var avsett att 
användas på arbetsplatserna.7  

Det var upptryckt snyggt och prydligt, med stora bokstäver, jättestora bokstäver: Vårt mål är att… 

Nästa sida: Vi ska ha kontakter. Tredje sidan… Allt var nästan som blindskrift… /…/ När jag fick 

se det här så tänkte jag för mig själv att när jag kommer ut till dom här som har byggfirmorna så 

kommer jag att behandla dom som om dom är lite småidioter. Det är ju självklart, men jag 

provade på en kille. Han satt ju bara och skruvade på sig /…/ Jag gjorde det bara en gång. Jag 

tänkte att det här gör jag inte om, men jag måste testa. Det här är sånt där som man lär sig något 

av. Handledarkurser var något som man skulle åka ända till Karlstad eller vad det var… Då börjar 

man fråga efter den smällen om du har lust att gå på handledarkurs. När ska jag göra det då? Du 

får väl ta en lördag – söndag till det. /…/ Neej, jag la ner det (Lärlingslärare/Landsortsskola 2). 

Knappast någon av lärlingarna anser att handledarna vet vad kursplanerna beskriver att de 
skall lära sig på arbetsplatsen.  Även NLK:s studie (SOU 2010:75, bilaga 3:3) visar att 
kursplaner och måldokument inte används vid planering och genomförande av utbildningen 
på arbetsplatserna.8  

                                                      
7 För handledarutbildning i lärlingsförsöket utgick det ett särskilt bidrag om 3500 kr (se vidare SOU 

2009:85). 

8 Skolinspektionen kom också fram till att kvaliteten överlag var låg på den arbetsplatsförlagda utbild-

ningen (APU) och att utbildningskraven inte uppfylldes (Skolinspektionen, 2011). 
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Lärlingarna och skolutbildning 
Utifrån Skolverkets statistik från det första året i lärlingsförsöket gav Sundin (2010) en bild 
av gymnasielärlingarna som visade att lärlingarna i större utsträckning än andra studerande 
på yrkesförberedande utbildningar kommer från hem med lågutbildade föräldrar. Många av 
lärlingarna (40 % och 43 % på BP) har någon gång tidigare börjat i gymnasieskolan och då 
oftast på ett individuellt program. Statistiken visade även att var fjärde lärling har bytt eller 
hoppat av utbildningen det första året (siffran var betydligt lägre på BP, endast 10 %). 
Lärlingarnas betyg (meritvärde) från grundskolan var avsevärt lägre i jämförelse med de 
skolförlagda yrkesförberedande programmen. 9 

Matchning av lärling och arbetsplats 

När lärlingslärarna skaffar sig kännedom om lärlingsplatserna och handledarna så kan de 
matcha lärlingarna mot olika arbetsplatser. Det kan då handla om olika anspråk som ställs 
från företagen och handledarna för att ta emot en lärling.  

Det är min egen känsla som avgör. Den här killen tror jag passar. Sen kan jag ha fel, men nånstans 

känner jag att den killen som jobbar som företagsledare där han är sån och då tror jag att han skulle klara 

det. /…/ så är det de killar som måste vara lite mer brainy än genomsnittet som passar på PEAB, dom 

måste vara lite så här att de ser själva att det här fixar jag. /…/ en kille då som är lite, lite mjukis och 

kanske inte tål så mycket stryk, då får jag in honom på ett litet företag (Lärlingslärare/Landsortsskola 2). 

Det kan också röra sig om en geografisk matchning så att det blir möjligt för lärlingen att ta 
sig till arbetsplatsen med allmänna kommunikationsmedel, men även om att avgöra vilket 
företag som enligt lärarnas uppfattning kan vara lämpligt för den enskilde lärlingen. Här 
spelar lärlingslärarnas erfarenheter av byggbranschen en viktig roll i bedömningarna: 

Det kan vara så att om vi har en elev som är svag och mår dåligt så kan vi tänka att vi tar en 

enmansfirma. Någon som kan hämta han på morgonen. Han kanske kan bjuda på lunch efter 14 dagar 

för det kommer vi ihåg att han gjorde förra gången. Medan andra kan gå på en stor firma och vara lite 

anonyma. Så här har vi jobbat väldigt individuellt (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

”Returer” och skolförlagda lärlingar  

Organiseringen av lärlingsutbildningens förutsätter att lärlingen huvudsakligen har sin 
utbildning i yrkesämnena på arbetsplatsen och därför blir det särskilt problematiskt att lösa 
de situationer som uppstår när lärlingen av olika skäl inte kan vara kvar på en lärlingsplats. 
På ett par av skolorna betecknades dessa elever som ”returer”. Det kan dels handla om 
lärlingar som behöver byta arbetsplats på grund av exempelvis arbetsbrist, dels om dem 
som skickas tillbaka till skolan för att de inte ”sköter sig” på arbetsplatsen. Flertalet av 
skolorna har inte beredskap för att ta emot dessa elever och det saknas ofta både lokaler, 
utrustning och lärare för att istället ge en skolförlagd utbildning. På en av skolorna där 
lärare med tidigare erfarenhet av lärlingsutbildning kände till problemet med returer, 

                                                      
9 För elever som började på lärlingsutbildningen inom BP hade de 25 % bästa något lägre betyg än 

medianvärdet för det skolförlagda BP. Betyget för de 25 % sämsta i det skolförlagda BP var till och 

med något högre än medianvärdet i lärlingsutbildningen (Sundin 2010). 
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hävdades behovet av skolverkstäder som även kunde användas när lärlingar av olika skäl 
inte kunde vara på en lärlingsplats under en period. 

Vi har verkstäder så vi kan ta hand om dem. Här har vi sagt från början att vi ska kunna driva det 

här som en skolförlagd utbildning om det viker därute. Vi står och faller med våra företag. Det går 

ju inte att ha en skola som varken har en grundutbildning eller… 

Nu för tiden har vi årskurs ettornas grundutbildning att stoppa in dom i. Då får dom [returerna] 

backa in i det. Dom får lite individuella uppgifter. Det finns alltid lite fackteori. Då får dom stå 

under lärarens lupp. /…/ Det är inte alltid att det blir regelrätta lektioner, utan dom faller in i 

grundutbildningen och kan parallellt där göra egna övningar (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Eftersom utgångspunkten inom byggutbildningen är att lärlingen ska vara på samma 
arbetsplats under hela utbildningen10 så kan det bli särskilt problematiskt att hitta en ny 
lärlingsplats om en lärling behöver byta flera gånger, särskilt inom små branscher.  

Rykten går hela tiden snabbt och företagen inom branscherna pratar med varandra. Ska man då 

placera ut en elev som varit på två-tre platser tidigare. Företagen frågar – var har han varit 

tidigare? Och då kontaktar de det företaget och sedan säger de nej tack! 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 1). 

Dessutom tillkommer de lärlingar som bedöms som potentiella returer, lärlingar som inte 
anses vara mogna att komma ut till en arbetsplats, och som då skulle riskera att ”bränna” 
skolans lärlingsplatser. 

En del elever behöver ett år på skolan för att få lite mer fast mark under fötterna och förstå vad det 

handlar om. Man gör dem säkert en otjänst genom att de ska ut och trassla på företagen och må 

dåligt. … det blir destruktivt (Lärlingslärare/Storstadsskola 1).  

På några av skolorna omfattar dessa skolförlagda lärlingar ganska många elever. Ett sätt för 
skolorna att möta problematiken är att starta skoldrivna projekt och övningar i skolan.  

En personal på skolan har en verksamhet och han är instruktör. Han har elever som inte har att 

göra på företagen – våra elever som inte har lyckats lära sig att sköta tider. När han har dem är det 

i skolans regi och han blir ju inte förbannad och skickar hem dem, men det händer ju på företagen. 

De är ju inskrivna på skolan så vi är ju skyldiga att ta hand om dem (Lärlingslärare/Storstadsskola 

1).  

På en av skolorna var problemen så stora att en lärare anställdes för att ta hand om de 
elever som inte kommer ut på praktik eller riskerar att fördärva praktikplatser. Läraren 
menar att eleverna inte vill gå ut på praktik och att de hellre vill vara i skolan.  

Dom är för dåliga i skolan för att komma in på nåt dom ville göra. /…/  Det är ju inte deras 

förstahandsval det här. /…/ Föräldrarna till dom barnen dom vet ju att dom är så där trötta. Det är 

väl bara skönt att dom är här istället för att vara hemma och drälla. Det är säkert ingen 

överraskning för föräldrarna att det är som det är. Det blir lite dagisverksamhet 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 2). 

                                                      
10 Det kan jämföras med handelsprogrammet och omvårdnadsprogrammet där lärlingarnas byte mellan 

olika arbetsplatser ses som nödvändigt för att få en bred utbildning (Berglund & Lindberg 2011).  
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Alla i våran klass har velat hoppa hela tiden, men det är ju ingen som har haft betyg för 
bättre skolor. Då kommer man på en sån här skitskola (Lärling årskurs 3/Storstadsskola 2). 

På en annan skola finns ett projekt som skolan driver inom måleriinriktningen för skolans 
”returer” där det visar sig att samtliga kvinnliga lärlingar är engagerade i det projektet. På 
skolorna är det också lätt att observera att elever med invandrarbakgrund är överrepresen-
terade bland dem som finns i skolans lokaler. Det är däremot väldigt svårt att få en bild av 
dessa lärlingars upplevelser av sin utbildning då många av dem sällan finns i skolan. 

Utbildningens uppläggning  
En grundförutsättning i lärlingsförsöket är att minst hälften av hela gymnasieutbildningen 
(1250 av 2500 gymnasiepoäng) ska förläggas till arbetsplatser (SFS 2007:1349). På alla 
skolor i studien genomförs kärnämnena i skolan, vilket innebär att cirka 80 % av yrkes-
ämnena ska läggas ut på arbetsplatserna.11 Resterande yrkesämnen som skolan genomför är 
i princip grundkurserna. Utifrån dessa villkor och lokala förutsättningarna organiseras och 
genomförs utbildningen på skolorna. Flertalet av undersökningsskolorna inleder utbildnin-
gen med en längre skolförlagd period som innehåller kurser i miljö och säkerhet. Därefter 
varierar omfattningen av grundkurser i olika byggämnen innan lärlingen går ut på sin första 
praktik. Variationerna kan bero på vilka resurser för att genomföra olika yrkesmoment som 
finns i skolan. En annan viktig faktor är lärarnas yrkeskunnande, deras föreställningar om 
och tidigare erfarenhet av yrkesutbildning samt deras pedagogiska/didaktiska kompetens. 

Under tiden som lärlingsförsöket pågår går det att se en förskjutning från en föreställning 
om att det går att genomföra i stort sett hela den yrkestekniska delen av utbildningen på 
företag till en insikt om att det inte är möjligt och att skolan måste erbjuda möjligheter till 
utbildning i yrkesämnena. Det som har gjort insikten uppenbar är framförallt den nämnda 
problematiken med lärlingar som kommer i retur på grund av arbetsbrist i företagen samt 
att hitta lösningar för de lärlingar som inte bedöms som mogna att gå ut på en arbetsplats, 
men det finns även utbildningsmässiga skäl – att eleverna behöver en grundutbildning i 
skolan. 

Det händer saker, konjunkturen viker, företagen har inte jobb. Du måste ha en backup för allting 

som kan hända. Det går inte att bedriva en skola som inte har en bygglokal där du kan bedriva 

grundutbildning om inte annat. Det är den erfarenheten vi har gjort. Det går inte att släppa ut en 

elev bara – pangbom! (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Några av skolorna har redan från början haft bygghallar och verkstäder, men där har 
lärlingslärarna inledningsvis stött på motstånd för att få tillträde till lokalerna. På andra 
skolor har skolledningen haft föreställningar om att bygglokaler inte behövs eller att det 
räcker med att lägga skolan i en fastighet med renoveringsbehov. I slutet av försöksverk-
samheten erbjuder emellertid alla undersökningsskolor verkstäder till lärlingsutbildningen.  

                                                      
11 Det innebär att 1250 gymnasiepoäng av de totalt 1600 för yrkesämnena (cirka 80 %) är avsedda att 

förläggas till arbetsplatsen enligt poängstrukturen för lärlingsutbildningen (Skolverket 2008). 
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Grundutbildning   

Den dominerande idén om byggutbildningens uppläggning är att grundutbildningen sker i 
gymnasieskolan och därefter äger en färdigutbildning rum på företaget. Detta synsätt har 
sina rötter i det rådande eftergymnasiala lärlingssystemet inom byggbranschen, men 
utmanas när företagen är tänkta att ta över en stor del av grundutbildningen i den 
gymnasiala lärlingsutbildningen. I undersökningsskolorna finns det några olika varianter av 
grundutbildning. Hur de kan se ut förefaller bero på lärlingslärarnas egen yrkesinriktning, 
deras tidigare erfarenheter av skolförlagd yrkesutbildning eller deras föreställningar om hur 
en sådan ska vara. Det finns ett tydligt samband mellan elevernas möjligheter att få pröva 
olika byggyrken i grundutbildningen och deras val av yrkesinriktning. 

Har du en murarlärare så är det klart att han vill mura. Då blir det murare av eleverna för han kan 

brodera lite mera (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Två av skolorna erbjuder en rundgång som innebär att eleverna först får pröva olika 
yrkesinriktningar innan de väljer inriktning. I den ena skolan erbjuds endast 
lärlingsutbildning inom specialyrken och där får eleverna under en stor del av det första 
läsåret pröva olika specialyrken. Lärarna menar att eleverna inte känner till fler byggyrken 
än snickare och målare när de kommer till skolan och de vill bredda elevernas referenser 
till fler yrkesområden inom byggbranschen genom skolans grundkurser. 

Dom kommer in på BP och vet nåt om trä. Dom har slagit ihop en koja i skogen och dom vet 

något om träslöjd. Dom känner inte till de andra yrkena. Ifall man med rätt metoder och rätt 

verktyg introducerar andra yrken då väljer dom andra yrken. Vi presenterar andra byggyrken än de 

andra skolorna gör. Då väljer dom även mycket bredare hos oss (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

I en skola används målarverkstad för att träna yrkesgrunderna för alla lärlingar oavsett 
inriktning. Lärlingsläraren är målarlärare, vilket får till följd att alla elever oavsett 
inriktning i princip får göra måleriövningar som grundutbildning. Ett annat exempel är att 
golvverkstaden blev bygglokal för lärlingarna och en golvlärare genomförde grundutbild-
ningen. Därefter valde en majoritet av eleverna golvinriktning inom sin lärlingsutbildning. 
De blev så många golvlärlingar att det var svårt att få tag på lärlingsplatser och året därefter 
ändrade skolan upplägget för sina grundkurser. Alla elever som antagits till byggprogram-
met inleder sin utbildning med en rundgång där vissa av yrkena (specialyrkena inom bygg) 
endast ges som lärlingsutbildning. De elever som efter rundgången väljer något av dessa 
specialyrken får genomföra utbildningen som lärlingar. På så sätt har eleverna gjort ett eget 
val av yrkesinriktning. 

Innehållet i grundutbildningen varierar som framgått, men hur den genomförs kan även 
påverka lärlingarnas möjligheter att få tillgång till mer kvalificerade arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen.  

Det handlar mer om när dom kommer in i processen. ”Stå- och gå-tiden” minskar ju ute på 

praktikplatsen om du kan bli delaktig. Att man får titta, bära och dammsuga och städa. Om man 

snabbt kan få visa handlag, så får man komma med och jobba (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

I skolan kan lärlingarna få möjlighet att träna på olika moment och varierande material. På 
arbetsplatsen är dessa möjligheter begränsade eftersom det finns en kund som betalar 
materialet och som vill ha ett arbete som är fackmannamässigt utfört. Detta uttrycks 
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exempelvis inom måleriinriktningen med att lärlingarna inte kan öva tapetsering på 
kundernas exklusiva fondtapeter. Även handledarens begränsade tid för att ge instruktioner 
gör att lärlingarna ofta får göra avlastande kringuppgifter eftersom det är okvalificerade 
uppgifter som de kan utföra. 

I en enkät ”en dag på jobbet” som genomfördes under försöksverksamhetens andra år 
svarade 56 lärlingar på byggprogrammet i årskurs ett och två vad de gör under en dag (se 
tabell 3).  

 

 

 

 

Tabell 3: Innehåll i arbetsuppgifterna under en dag, BP 

 

Arbetsuppgifter (N=56) Åk 1 Åk 2 Ej svar Totalt 

Tittade på då en arbetskamrat arbetade 18 6 0 24 

Fick instruktioner för arbetet 32 14 1 47 

Läste ritningar, arbetsbeskrivningar eller manualer 8 2 1 11 

Arbetade med service av verktyg eller maskiner 13 5 0 18 

Handledaren/en arbetskamrat visade hur jag skulle göra 28 11 0 39 

Jag fortsatte med ett arbete jag påbörjat tidigare. Vad? 28 12 1 41 

Städade 26 13 0 39 

Annat, vad? 12 9 1 22 

Skoluppgifter 4 1 0 5 

 

Det var så få av lärlingarna som hade angett vad de fortsatte att arbeta med att vi kan bortse 
från det. De arbetsuppgifter eleverna angett att de arbetat med kan kompletteras med 
liknande svar eleverna ger i förhållande till alternativet annat: anlägga gräsmatta, schakta, 
bära, rensa. En elev uppger att han inte har någon arbetsplats. Svaren indikerar att 
lärlingarna i högre utsträckning i årskurs ett än i årskurs två tittade på, blev instruerade 
samt arbetade med okvalificerade arbetsuppgifter som städning och service av verktyg och 
maskiner.  

Enkätsvaren visar att lärlingarna blir mer delaktiga i arbetet med tiden och här skulle en 
grundutbildning i skolan kunna förkorta den tiden. Lärlingarna själva framhåller också vid 
intervjuerna i årskurs tre att de önskar få mer grundkunskaper i yrket innan de går ut på 
arbetsplatserna.  

Det framkommer också skilda behov av grund- och fördjupande kunskaper i olika yrken. 
Några byggyrken har färre moment som måste tränas under en ganska lång tid för att öva in 
handgreppen och hastigheten medan andra yrken tycks kräva återkommande fördjupningar 
av yrkeskunnandet som bäst kan genomföras i skolan. Yrkets traditioner och arbetsplatser-
nas skilda förutsättningar för utbildning är också avgörande. Det tycks som om glas-
branschen har goda förutsättningar för lärlingsutbildning. Det finns en aktiv Glasbransch-
förening och det finns ett utbildningsmaterial och en rad kurser och kvalitetssäkringar 
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genom prov.12 Dessutom har glasmästerierna tillgång till verkstäder, vilket innebär att 
lärlingen har möjlighet att göra övningar och träna sin skicklighet på arbetsplatsen 
oberoende om företaget har ett lämpligt arbete eller ej.  Här verkar det finnas en tradition 
om hur lärlingen kan utveckla ett yrkeskunnande i glasteknik genom de övningar lärlin-
garna får göra under sin utbildning på olika glasmästerier. 

Fördjupning av yrkeskunnandet  

Beroende på lärlingslärarnas kompetens och på vilka resurser i övrigt skolan kan erbjuda, 
så har några av skolorna olika lösningar för att skapa en fördjupning och specifik utbild-
ning för de olika yrkesinriktningarna. En av skolorna anlitar instruktörer som kommer till 
skolan för att ge både grundutbildning och fördjupning inom yrkesområden där lärlings-
lärarna inte har egen kompetens.  

Ja, vi har instruktörer vi köper in. Mattläggare för grundutbildning och temaveckor. Då går jag ju 

parallellt med honom. Jag gör schema, hur det ser ut under veckan hur det var tänkt. Så har vi 

jobbat (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Skolan har också temaveckor som innebär att lärlingarna kommer till skolan och gör en 
”utbildningskontroll” för att visa att de kan det de förväntas kunna inom yrkesområdet vid 
olika tidpunkter.  

Det finns vissa moment, exempelvis inom måleri. Vi har dekoration. Det förekommer inte ute 

överhuvudtaget. Inom glas har vi bly- och konstglas. Det är en kurs, men förekommer inte ute. 

Såna saker kan ju skolan hjälpa till med då. … jag tycker nog att den här kombon som vi har fått 

ihop är bra (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

 

En annan skola (Storstadsskola 1) använder egna resurser som räcker långt då skolan 
erbjuder många inriktningar inom byggprogrammet. Dessutom köper skolan kurser av de 
olika yrkesbranscherna när lärlingslärarna har bedömt att skolan trots allt inte har resurser 
att ge dessa kurser. Det förekommer att skolorna erbjuder de elever ”som sköter sig” 
fördjupningskurser inom yrket som ett slags gratifikationer. 

Inom byggprogrammet är normen att lärlingen ska stanna på samma lärlingsplats under 
hela utbildningen. Som framgått erbjuder också skolans lärare lärlingarna till företagen som 
långsiktiga investeringar. Konsekvensen blir att mycket starka band knyts mellan lärlingen 
och företaget. Detta kan gagna utbildningen men också motverka utbildningsmålen, då 
företaget inte gärna vill släppa lärlingar som vill byta arbetsplats även om det skulle inne-
bära en bredare utbildning för lärlingen.  

Jag har märkt att det inte är så populärt hos företagen att man ska byta lärlingsplats. Har de väl fått 

en kille eller en tjej som de gillar så är de rädda om den. … dom tycker att de har lagt ner energi 

på eleven och nu är den vår (Lärlingslärare/ Storstadsskola 1). 

Det förekommer att lärlingarna anställs redan under utbildningen och då kan det vara 
problematiskt att få lärlingen att komma till skolan och att slutföra utbildningen. Några av 

                                                      
12 Glasmästeribranschens lärlingsnämnd har utvecklat olika läromedel som praktikhäften, 

kunskapstester och en lärarpärm med handledarinformation.  
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lärarna framhåller anställningen som problematisk i relation till utbildningen, då den oftast 
innebär att lärlingen inte slutför sin utbildning. Andra lärare sätter anställningsbarheten före 
utbildningen och menar att syftet med lärlingsutbildningen och deras uppdrag är att lärlin-
garna ska få en anställning.  

Skolan och kärnämnena – teori och praktik 

Lärlingarnas intresse för kärnämnena tycks överlag inte vara så stort, vilket kan grundas i 
deras tidigare erfarenheter av dessa ämnen och förutsättningar att klara dem. Flera av 
lärlingarna berättar också att de har svårigheter med läsning och skrivning och att de skulle 
vilja få hjälp med det, men de anser att de inte har erbjudits tillräckligt med stöd under 
utbildningen. Även lärlingarnas syn på skolarbete och erfarenhetsgrundade föreställningar 
om att teori är detsamma som boklig kunskap och faktainlärning påverkar inställningen till 
skolan och textbaserad kunskap.  

I allt som är praktiskt ingår teori också, men man har ju alltid teori i huvudet om någonting. Det är 

samma sak om du har t ex musikteori. Du kan kunna hur mycket som helst och veta att det är det, 

men när du ska kolla på noter på papper så fattar du ingenting. Man har en egen teori i huvudet. 

/…/ Allting är ju teori, men det är ingen faktateori som till exempel om du läser något teoretiskt. 

Det är en sån stor skillnad. Jag är glad att slippa så mycket teori som möjligt (Lärling årskurs 

1/Storstadsskola 1). 

Vid samtalen med lärlingarna blir det också tydligt att läraren är väldigt viktig för deras 
intresse för ämnet. Exempelvis så uttrycker alla elever i en klass ett stort intresse för sam-
hällskunskap för att läraren är så bra.  

Det finns några få exempel på integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen och det 
tycks inte vara någon stor fråga på skolorna. Framförallt väcks behovet av yrkesinriktad 
matematik av flera lärlingslärare som menar att elevernas matematikkunskaper inte håller 
inom yrket. Lärlingslärarna försöker då, tillsammans med matematikläraren eller på egen 
hand, åstadkomma yrkesinriktad matematik där beräkningar görs med utgångspunkt i 
byggtekniken. Exempel som ges handlar om volymberäkningar där eleverna ska beräkna 
hur många säckar betong som går åt i en gjutning, eller att beräkna materialåtgång i relation 
till golvytor. Ibland ger lärarna exempel på att det kan handla om så enkla saker som att 
lära sig mäta med en tumstock. En lärling beskriver att de som inte fått godkänt på 
matematikkursen i slutet av årskurs tre får använda ett särskilt läromedel för ”byggmatte”. 

Det hade vi inte från början då var det bara en mattebok. Sen nu när vi ligger efter då blir det lite 

byggmatte. /…/ Byggmatte är mycket bättre. Matte som man har i matteboken är inte samma sak. 

Byggmatte gynnar ju vårt byggarbete, så det är mycket bättre att man får lära sig rätt saker direkt 

(Lärling årskurs 3/Storstadsskola 3). 

Lärlingen berättar vidare att han aldrig har fått godkänt i matematik men väldigt gärna vill 
klara kursen  

Jag vill ha godkänt. Jag har aldrig haft godkänt i matte i hela mitt liv, så om jag går ut med IG så 

fine, men jag försöker kämpa för att få godkänt. Jag går inte under om jag inte får godkänt 

(Lärling årskurs 3/Storstadsskola 3). 

På skolan (Storstadsskola 3) arbetar man systematiskt med att erbjuda lärlingarna goda 
möjligheter att klara en fullständig gymnasieutbildning även avseende kärnämnena, 
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berättar lärarna. Under försöksverksamheten har de förändrat utbildningen från att under 
det första året haft endast en dag i veckan i skolan till att i stort sett ha hela utbildningen 
skolförlagd fram till påsklovet i årskurs ett, med både kärnämnen och grundkurser i yrkes-
ämnen. Förändringen skedde utifrån erfarenheten att när lärlingarna knyts alltmer till 
företagen så minskade möjligheterna att förmå dem att fullfölja utbildningen. Det gällde 
även för de lärlingar som lärarna ansåg skulle ha förutsättningar att klara en fullständig 
utbildning. Tanken var att det måste finnas starka band till skolan för att möjliggöra det. 

Att knyta band till kärnämneslärarna. Integreringsprojekt. Det blir omöjligt om inte eleverna har 

några band till skolan (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Lärlingslärarna beskriver ett par integreringsprojekt som genomförts mellan kärnämnen 
och yrkesämnen. Ett som beskrivs genomfördes i årskurs ett och handlar om yrkesval och 
ett annat handlar om kursen projektarbete i årskurs tre. 

Vi försöker skapa möjligheter att integrera. Exempelvis yrkesval [i årskurs ett]. Eleverna får jobba 

kring ett yrke, gärna ett S-yrke, och beskriva det och forska kring det och göra intervjuer, ta fram 

fakta och sedan redovisa det på svenskan. Det har varit svensklärarna som håller i det och jag har 

varit lite bollplank för att hitta webbsidor eller företag som dom kan intervjua någon bra 

handledare på. Det blir som ett miniprojekt. 

Vi hade ett stort integreringsprojekt nu med våra årskurstreor. Dom hade en ganska kort 

introduktion, ganska lite tid på skolan det första året, som vi sa fyra – ett. En dag i veckan här och 

läste kärnämnen och fyra dagar var de ute. Så dom har varit ganska skolsvaga om vi ska använda 

det uttrycket. Kärnämnen har inte legat för dem. Flera hade IG varning. När de skulle ha sitt 

projektarbete så byggde vi en Friggebod i bygghallen. Vi träffades på morgonen och räknade 

yrkesmatte i en timme, sedan gick vi ner i bygghallen och byggde ett hus i gammal stil med 

moderna tekniker. De fick jämföra olika byggtekniker och sedan traditionell målningsteknik. 

Sedan hade vi en svensklärare som mötte upp dom. Vi körde vanlig loggbok och så fick dom 

överföra det här i projektet. Vi fotade lite, så dels hade dom möjlighet att skriva rätt mycket, att 

skriva ihop svenskan, och matten kunde dom läsa upp för det var yrkesmatte kopplat till bygg och 

sedan så blev det projektarbetet (Lärlingslärare/ Storstadsskola 3). 

Lärlingslärarna noterade ett ökande intresse för att få högskolebehörighet hos några elever 
som redan hade relativt goda betyg när de sökte utbildningen. 

Vi har fyra som ska gå vidare till högre studier. De är i kategorin studietrötta som trodde att de 

aldrig mer ville plugga. Framåt tvåan, trean kommer suget igång. /…/ De har i regel hyfsade betyg 

från grundskolan. Den kategori som gärna viker och lämnar skolan är de som har lägre poäng och 

som har mer hantverkskänslan (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Denna skola framstår i relation till lärlingsförsöket som helhet som ett ganska unikt 
exempel på hur lärarna sätter utbildningen främst och försöker hitta vägar för att vidga 
elevers framtidsmöjligheter.  

Men det finns också lärlingslärare som inte anser att det är så nödvändigt med betyg i 
kärnämnen eller att lärlingarna inte har förmåga att få godkända betyg i dessa ämnen. 

Det finns flera som är duktiga hantverkare men som inte har några betyg i annat som jag kan tänka 

att det kan vara skit samma många gånger. Många kommer aldrig i kontakt med den akademiska 
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världen efter att de avslutat skolan. För det kanske inte ligger dem så varmt om hjärtat eller för att 

dom inte har ett läshuvud helt enkelt (Lärlingslärare/Storstadsskola 2). 

Uppföljning och bedömning 

Enligt myndighetsutövningen är det skolorna (lärlingslärarna) som ansvarar för 
uppföljningen och bedömningen av elevernas kunskapsutveckling. De kurser som 
genomförs på arbetsplatsen ska bedömas efter samråd med arbetsplatsens handledare (SFS 
2007:1349). Det innebär konkret att den formella handledaren ansvarar för att samordna ett 
underlag som gör det möjligt att få en uppfattning om lärlingens kunskapsutveckling i 
relation till de olika kurser som genomförs på arbetsplatsen. Det kan bli ett komplicerat 
uppdrag att samordna underlagen då lärlingen som framgått oftast har flera handledare. Det 
ställer även till svårigheter för lärlingsläraren att få fram ett tillförlitligt underlag för 
bedömningen. På några skolor har täta lärarbyten gjort att dokumentationen har blivit 
bristande liksom system för att säkerställa underlag för bedömning och betyg. 

Vi hade en yrkeslärare i ettan och det var nån tvist med honom, han blev avskedad eller vad det 

var. Då hade han tagit bort alla filer som han haft på oss. Då hade dom inga betyg kvar på oss 

längre från byggämnena. Det var svårt att hitta papper (Lärling åk 3/Storstadsskola 2). 

I studien framgår också att handledarutbildningen brister och att flertalet handledare inte 
känner till innehållet i skolans kurser, vilket innebär att bedömningen från handledarens 
sida ofta vilar på andra föreställningar om uppdraget och om vad utbildningen ska 
innehålla. En ytterligare komplikation är att lärlingsläraren inte alltid har kunskaper om de 
kursplaner, ämnesplaner och programplaner som ska ligga till grund för vilka kunskaper 
som ska utvecklas och vad som ska bedömas. I studien framkommer att flera av 
lärlingslärarna varken har lärarutbildning eller annan erfarenhet från gymnasieskolans 
yrkesutbildning. Dessutom kan lärlingsläraren ha ett bristande yrkeskunnande inom den 
yrkesinriktning som lärlingarna utbildas till, vilket innebär att ansvaret för bedömningen av 
yrkeskunnande huvudsakligen vilar på handledarens omdöme. Ju mindre kunnig läraren är 
inom yrkesområdet desto mer måste bedömningen vila på handledarens omdöme. 

Det är ju inte bara att bocka av på en checklista. … därför önskar man att handledarna hade sin 

utbildning. Det är icke för icke att det är en profession att var lärare. Inte minst när det gäller att 

sätta betyg. /…/ Om jag som lärare kan det kan vi bedöma hur väl eleven kan det 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 1). 

Även om uppföljningen av lärlingseleverna inte ensidigt ska ligga till grund för 
betygsbedömningen, är den ändå betydelsefull för den betygsbedömning som görs i slutet 
av kurserna. Inom ramen för studien har det varit svårt att få tillgång till uppföljnings- och 
betygssamtal med handledare. Därför bygger avsnittet om betygsbedömning på enstaka 
exempel kombinerade med data från intervjuer och informella samtal med elever och 
lärare. 

Förutsättningar för uppföljningen  

Skolorna har intentioner att göra täta uppföljningar på arbetsplatserna, men ingen av dem 
kan leva upp till sina föresatser. Olika händelser som akut måste lösas och inte minst de 
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lärlingar utan lärlingsplats som måste sysselsättas i skolan, hindrar uppföljningen. 
Lärlingslärarna prioriterar därför de lärlingar som de anser har de största behoven.  

En annan faktor som bidrar till att det är svårt att genomföra uppföljningar är att arbets-
platserna varierar så att lärlingarna kan flytta mellan flera olika arbetsplatser under en dag.  

När man besöker elever så är det lätt att det blir ”bomkörning”. Vi åker ut och dom var inte där. 

Dom var tvungna att flytta på sig. Handledaren skulle till tandläkaren så killen fick gå hit eller dit. 

Det blir svårt att hinna något på en timme. Det finns praktiska problem. Viljan är oerhört mycket 

större än den fysiska möjligheten (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Många lärlingar befinner sig också långt från skolan så det kan ta upp till en halv dag att 
göra ett arbetsplatsbesök. Ofta ersätts besöken med telefonsamtal till handledaren.  

Underlag för uppföljning och bedömning 

Olika typer av underlag för uppföljning har tagits fram, mestadels av någon av 
lärlingslärarna på skolorna. Inom byggprogrammet är det vanligt att uppföljningen av 
kurserna innebär att tiden för olika kursmoment som utförts på arbetsplatsen mäts och för 
det har olika tidrapporter utformats. Tidrapporterna som signeras av handledaren lämnas 
till lärlingsläraren som i sin tur bokför vilka moment lärlingen får tillgång till på 
arbetsplatsen. Tidrapporten används också som närvarokontroll och som underlag för att 
matersättning ska utgå till lärlingen för praktikdagarna. Denna typ av underlag kan även 
användas för att registrera den tid det tagit för lärlingen att utföra olika arbetsmoment, som 
sedan förs över i byggbranschens olika lärlingsböcker. I lärlingsböckerna räknas tiden som 
kvalificerande för att bli en fullbetald yrkesarbetare. Tidmätningen innebär att 
uppföljningen fokuserar på huruvida lärlingseleverna har gjort vissa arbetsuppgifter eller 
inte, men sällan mot kvaliteten i det arbete de gjort, mot problemlösning i arbetet eller 
behov av handledning för genomförandet.  

Förutom tidrapporterna används även olika lokalt konstruerade underlag utformade som 
matriser vid uppföljnings- och bedömningssamtalen på arbetsplatserna. Denna typ av 
underlag har oftast utvecklats av de mest skolade lärlingslärarna, men flera av dem är inte 
vana vid och uppskattar inte allt pappersarbete.  

Skolans värld är ju lite annorlunda. I synnerhet gäller det pappersarbete som jag inte alls har 

kommit in i. Jag är väl mer en praktiskt lagd person (Lärlingslärare/Storsstadsskola 2). 

Underlagen består vanligen av en kolumn där yrkesämneskurserna eller olika kursmoment 
som ska ingå i utbildningen är angivna, och sedan finns olika rutor för noteringar av den tid 
som lärlingen har arbetat med momentet, eller bara en markering av om momentet är 
genomfört. På vissa bedömningsunderlag står uppnåendemålen i kursplanerna och avsikten 
är att notera handledarens värdering av hur väl lärlingen uppnått målen, oftast uttryckt i 
olika fyrgradiga skalor som i princip kan översättas till det fyrgradiga betygssystemet. 
Ibland finns hela betygsskalan från kursplanerna med på underlagen. Vanliga kriterier för 
värderingen är den uppfattade kvaliteten på arbetet och graden av självständighet. 
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Uppföljnings- och bedömningssamtal 

Uppföljningssamtalen som observerats på arbetsplatsen är av olika karaktär. Ibland har 
lärlingsläraren haft ett kollegialt samtal med handledaren med allmänna frågor om hur det 
går för lärlingen. Frågorna som ställs är inriktade mot hur handledaren uppfattar att 
lärlingen sköter sig på arbetsplatsen. Vi kan kalla det för en social uppföljning. En annan 
typ av uppföljning är när lärlingsläraren tar sin utgångspunkt i ett skriftligt underlag och 
sitter tillsammans med handledaren där även lärlingen ibland deltar (så kallade 
trepartssamtal) för att gå igenom vilka moment som är aktuella att checka av och/eller 
värdera. Denna typ av bedömning har yrkeskunnande i fokus.  

Förutsättningen för att kunna göra en bedömning av yrkeskunnandet är att lärlingsläraren är 
kunnig inom yrkesområdet. För att kunna föra samtal om vad lärlingen ska kunna, krävs att 
läraren förstår yrkets olika arbetsprocesser och behärskar yrkesspråket så att han kan förstå 
vad lärlingen redan kan och vad som behöver utvecklas i förhållande till utbildningens 
kunskapsmål. Vid sådana tillfällen kan även läraren kommunicera utbildningsuppdraget till 
handledaren. Men några av lärlingslärarna har personliga kontakter med handledarna vilket 
innebär att uppföljningen blir mer informell 

Många av de företag som vi använder som handledare har jag jobbat åt eller med tidigare. Så det 

är ett mångårigt kontaktnät som är våran borgen. Jag spelar hockey-bockey med några handledare 

och kan fråga hur går det för Pelle (Lärlingslärare/Storstadsskola 3).  

Olika yrken ger olika förutsättningar för att ge lärlingsläraren tillgång till att själv värdera 
lärlingens kunnande vid arbetsplatsbesöken. En lärlingslärare berättar att han själv som 
yrkeskunnig målare kan bedöma elevernas arbeten ute på företagen genom att han ser 
resultatet när han besöker eleverna. 

Bedömningen sitter i ögonen – man ser ju om det är ett bra eller dåligt resultat. På arbetsplatsen 

kan man fråga – vad har du gjort här? … mycket bedömer jag själv, men jag frågar handledaren 

om vad han gjort och om han gjort det många gånger eller om det är första gången. Det är skillnad 

om man sätter en tapet för första gången eller om man gjort det 23 gånger. Då kan man kräva lite 

mer (Lärlingslärare/Medelstadsskolan).  

En annan lärlingslärare, som är kunnig i golvläggning, berättar att han skapar sig en bild av 
arbetet genom handledarens och lärlingens beskrivningar av olika arbeten de utfört och 
genom att ställa specifika frågor om vilka redskap och material som användes och om 
andra förutsättningar för arbetet. Men bedömningen av yrkeskunnandet blir problematisk 
då lärlingsutbildningen ofta erbjuds inom smala så kallade specialyrken där lärlingslärarna 
inte har specifik kompetens inom alla yrken som skolan erbjuder. 

 

Yrkestekniska prov i skolan och samverkan med 
yrkesbranscherna 

I de fall yrkeslärarna inte kan bedöma yrkeskunnandet använder några av 
undersökningsskolorna branschens egna skolor och prov. En del skolor genomför även 
yrkestekniska prov i skolan för att få en bättre uppfattning av lärlingarnas yrkeskunnande 
och ett säkrare underlag för bedömningen. Underlagen från tidrapporterna och 
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uppföljningssamtalen på arbetsplatserna kan också användas för att ge kompletterande 
undervisning i skolan för de moment som saknas. 

Det har vi ju nästan alltid haft. Teoretiska prov och exempelvis parkettläggning. Då får eleverna 

lägga en parkett på en yta, som sedan bedöms. Hur snabbt det har gått, resultat och att de tänker på 

allting runt omkring och att det är ordning och reda. Hur mycket hjälp de behöver 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 1).  

Det är ju styrkan med lärlingsutbildningen att du har ju tid (som lärare) att kunna ta in fem 

betongare om jag nu har det i klassen. Då tar jag in dem på en utbildningskontroll eller 

temaveckor som vi kallar det. Dom andra 12-13 klarar sig ju. Det är verkligen en styrka. 

(Lärlingslärare/Storstadsskola 3).  

Några av skolorna genomför även ett ”litet gesällprov” i slutet av utbildningen. Det är 
särskilt vanligt förekommande inom måleriinriktningen, där lärlingslärarna själva har kom-
petens att genomföra bedömningen. 

Det blir tydligt att de lärlingslärare som har en god förankring både i yrket och i utbildnin-
gens mål också har väsentligt bättre förmåga att kunna urskilja vad olika företag kan 
erbjuda lärlingarna i deras utveckling av yrkeskunnande, samt hur företagen och skolan kan 
komplettera varandra i relation till utbildningsmålen.  

Vi har kikat på glasbranschens prov. Med våra treor så gör vi lilla yrkesprovet. De momenten har 

jag också förberett praktikföretagen på. Jag har varit ut och satt dom in i vilka moment som dom 

ska öva på. Om dom har lite jobb på verkstaden så låt dom öva på det här då.  

Alla glasmästerier har inte bilglas, men det är ett moment som vi har i våra kurser. Då får de vara 

på ett annat glasmästeri under två månader och köra det (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

De yrkesspecifika kurserna tänker jag att vi sätter betyg på den sista terminen. Då får man titta på 

hur mycket dom har fått göra och där vi inte har kompetensen måste vi ta företagen till hjälp. Det 

här med brandsäkra undertakspaneler, kan man montera det här? kan du prova det? Glasbranschen 

har ett väldigt sofistikerat system så de kan säkert prova elever på företaget själva. Sen skickar 

dom också anställda till glasbranschens skola. Jag tänker mig likadant med undertaksmontörerna 

att företagen får hjälpa till med det för jag är inte man till att göra det. … det kommer att väga 

ganska tungt det de säger på företagen (Lärlingslärare/Storstadsskola 1).  

 

Branschens krav på betyg för yrkesbevis 

Lärlingslärarna menar som framgått att det kan vara svårt att få lärlingarna att fullfölja sin 
gymnasieutbildning. Lärarna säger att gymnasiebetygen inte behövs för att få anställning 
inom flera byggyrken och särskilt inom mindre företag.  

Det är lika inom alla byggområden. Det är det som är så tråkigt egentligen. När man besöker en 

elev och den första frågan som man ställer: hur går det? Jodå, det går jättebra. Han är här varje 

dag, eller han passar tiderna bra, eller han ringer när han är borta, om han är försenad så får jag ett 

sms… det är där man lägger ribban. Det är inte att han lade ett golv igår. Det blev jättebra. Det 

viktiga är att de har ett ”ämne”, en person som de vill satsa på. Det är klart att man inte kan vara 

för tafflig. Det går inte. Det måste finnas en utvecklingspotential. Det svåra för oss är att säga att 
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du måste komma till plugget nu annars får du inte godkänt i det här. De flesta av våra elever har 

redan en anställning i tvåan.  

När du kommer till årskurs tre så har du visat vem du är, hur du är och vad du kan. Om det står IG 

i byggkunskap så spelar inte det någon roll för en golvläggare. Det är ju lite grann baksidan av 

våran byggutbildning. Även måleri eller vad det än är. Tittar man på vad man anställer våra elever 

så är det inte på betygen utan det är praktiken, närvaron, social kompetens och sen på fjärde klass 

kommer betygen. Då kommer kunskapen in. 

Flera lärare på skolorna menar också att anställningar redan under utbildningen motverkar 
lärlingarnas vilja att slutföra utbildningen. Om lärlingen har fått löfte om en anställning så 
är det väldigt svårt att övertala honom om att komma till skolan om handledaren på 
arbetsplatsen inte hjälper till. 

- Företaget tittar på om den här killen kan vi utveckla, han kommer att få en plats i vårt företag. 

Det här kan bli en bra medarbetare hos oss. Dom få timmar som dom får hos oss är ofantligt lite. 

Jag tänker på en målare eller en snickare som har 6800 timmar. När dom går härifrån så har dom 

gjort 1300- 1400 målartimmar och resten är kärnämnen, så dom räknar med att det är en så liten 

del och dom tar hand om utbildningen efter. Dom slutexaminerar och ser till att dom klarar 

gesällprovet. Det dom får från skolan är grunden (Lärlingslärare/Storstadsskola 3). 

Yrkesbranschernas krav på godkända betyg i såväl yrkes- och kärnämnen för att få ett 
yrkesbevis kan ses som en hjälp för lärlingarna att uppnå ett fullständigt gymnasiebetyg 
framhåller flera av lärlingslärarna.  

Vi har två killar på PEAB som är väldigt noga med att dom ska ha alla betygen godkända och det 

är bra. Jag tycker att det är kanonbra. Det ställer lite krav på oss, det ställer krav på eleven och det 

ställer krav på hela branschen att killarna ska vara utbildade (Lärlingslärare/Landsortsskola 2).  

Inom de mindre yrkesområdena och inom små företag och familjeföretag verkar inte 
yrkesbevisen vara ett krav för anställning. Det förkommer också att de lärlingar som har 
anknytning till familjeföretag istället väljer att starta eget företag direkt efter skolan. En 
lärling vars far har ett företag inom byggbranschen berättar att han kommer att starta eget 
och ingå i ett kluster av familjeföretag. 

Jag skiter i lärlingsanställningen, jag tjänar mer pengar som egenföretagare. Ifall du arbetar som 

egenföretagare så istället för att du ska göra 6800 timmar som anställd så kan du göra 10000 

timmar som egenföretagare. Men yrkesbevis – det är ingen som har stött på det här. Varken dom 

jag jobbat med, dom lite yngre har ändå jobbat i 15år med detta och dom har aldrig stött på någon 

som har frågat efter ett yrkesbevis. Dom lever på sina föräldrars rykte. Dom är riktigt bra arbetare 

(Lärling åk 3/Storstadsskola 2). 
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Diskussion och slutsatser  

Den gymnasiala byggutbildningen har historiskt integrerats med byggbranschens efter-
gymnasiala lärlingssystem, där gymnasieskolornas yrkesråd och byggbranschens olika 
yrkesnämnder fastställer villkoren för övergången mellan den gymnasiala delen av 
utbildningen och den eftergymnasiala lärlingsutbildningen (Berglund 2009). Genom detta 
system ges byggbranschen stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningen. Syftet 
med den här rapporten är att den ska bidra till byggbranschens fortsatta utvecklingsarbete 
med byggutbildningen. 

En utmaning för byggutbildningen, liksom för svensk yrkesutbildning i dess helhet, är att 
frågor om yrkeskunnande och pedagogiska/didaktiska frågor inte sätts i fokus. Forskning 
med social- och arbetsmarknadspolitiskt fokus dominerar helt i gymnasieutredningen (SOU 
2008:27, bilaga 4 och 5) som i sin tur ligger till grund för hela gymnasiereformen 2011 
(GY11). I gymnasieutredningen (SOU 2008:27), liksom i de flesta policydokumenten kring 
gymnasiereformen, hävdas att behovet av att höja kvaliteten inom yrkesutbildningen är en 
utgångspunkt för gymnasiereformen. Trots detta är det synnerligen svårt att hitta någonting 
i de olika policydokumenten som behandlar vad denna höjda kvalitet skulle kunna 
innebära. Uppfattningen att yrkesutbildningarna behöver bli mer yrkesspecifik och att 
högskolebehörigheten tas bort till förmån för mer tid för yrkesämnena framstår som en 
bärande idé. Ett mycket starkt fokus i reformen handlar om att yrkesutbildningen ska leda 
till anställningsbarhet, men frågan är om det också innebär att den som är anställningsbar 
har ett brett och kvalificerat yrkeskunnande? 

Arbetsplatserna som skolor 
Ett stort ansvar för lärlingarnas kvalificering överlåts till arbetsplatsen eftersom den 
övervägande delen (80 %) av yrkesämnena i den gymnasiala lärlingsutbildningen ska 
genomföras på arbetsplatsen. Samtidigt är det skolans uppgift att se till att lärlingen får en 
utbildning som vilar på skolans styrdokument. Det kan också tolkas som att skolan har 
getts ett vidgat uppdrag att bedriva utbildningsverksamhet på arbetsplatsen, men frågan är 
om företagen och skolan i samverkan kan leva upp till det uppdraget. Som det framkommer 
i datamaterialet erbjuds lärlingar av skolorna till företagen inte med utbildningsmässiga 
argument utan främst av företagsmässiga/ekonomiska skäl – att lärlingarna blir lönsamma 
på sikt. Företagens motiv att ta emot en lärling är vanligen för att pröva och forma en elev 
för en framtida anställning.  

Att lärlingsplatserna huvudsakligen finns inom mikro- och småföretag samt inom 
specialyrken ger särskilda villkor för gymnasial lärlingsutbildning. En studie av det tyska 
lärlingssystemet (Lundahl och Sanders, 1998) visade att lärlingar inom små företag 
riskerade att få en snäv kompetens. De sågs som billig arbetskraft och fick ett 
yrkeskunnande som enbart svarade mot företagets specifika behov. Det stämmer också med 
lärlingsstudiens resultat, där observationer på arbetsplatserna, kombinerade med samtal och 
intervjuer med lärlingarna, samt elevenkäten sammantaget ger en bild av att de 
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arbetsuppgifter som lärlingarna får utföra under en stor del av utbildningstiden tycks vara 
rutinuppgifter och sådana uppgifter som avlastar handledaren. De stora företagen i Lundahl 
och Sanders studie (ibid.) hade, till skillnad från de små, råd att hålla med 
övningsverkstäder och lärlingarna fick omväxlande finnas i produktionen och i övnings-
verkstäderna. Det kan jämföras med att de stora svenska byggföretagen (exempelvis JM, 
PEAB, Skanska) har mer resurser, en bredare verksamhet och utvecklade system för att 
kunna utbilda elever och lärlingar, något som kan sättas i relation till lärlingsförsöket där 
cirka 90 % av företagen var mikroföretag eller små företag (Sundin 2010). 

Det finns också indikationer i lärlingsstudien på att det finns branschvisa skillnader i 
företagens förmåga att bedriva utbildning, där glasbranschen tycks ha ett mer strukturerat 
utbildningssystem för kvalificering till glastekniker. En bidragande faktor till denna 
skillnad kan vara tillgången till en verkstad med möjlighet att öva olika arbetsmoment. 
Faktorer som kan bidra till hur utbildningen fungerar är arbetsplatsernas struktur, arbets-
platsernas storlek, om det finns en verkstad eller om jobben sker ute i olika verksamheter. 

Förutsättningarna för att utveckla yrkeskunnande på arbetsplatsen inom lärlingsförsöket 
varierar således med företagens verksamhet och vilar i stor utsträckning på enskilda 
handledares engagemang. Det framkommer att handledare oftast inte har 
handledarutbildning eller kunskap om innebörden i sitt uppdrag att utbilda lärlingarna. 
Även Nationella lärlingskommitténs enkätstudie styrker detta (SOU 2010:75). Istället blir 
oftast handledarnas egna erfarenheter och utbildning utgångspunkt för det kunnande som 
lärlingen utvecklar. Om vi sätter det i relation till utbildningsuppdraget så riskerar 
lärlingarna att inte få ett allsidigt yrkeskunnande.  

En studie av den danska lärlingsutbildningen visar Musaeus (2003) att lärlingen ofta kan 
fastna i rutinuppgifter och aldrig få tillgång till yrkesområdets kärnuppgifter. Vilka resurser 
som lärlingarna får tillgång till på arbetsplatserna påverkas även av genus- och 
etnicitetsrelaterade faktorer visar Tanggard (2006) i en annan studie av det danska 
lärlingssystemet. Lärlingarnas möjligheter att lära sig yrket på arbetsplatsen påverkas av 
könsmönster som kommer till utryck i exempelvis kläder, språk, samtalsämnen och 
attityder. De som bryter mönstret har svårt att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen 
och därför svårt att få tillgång till mer kvalificerade arbetsuppgifter och centralt yrkes-
kunnande.  Föreställningen om de kvinnliga lärlingarna var att de inte var tillräckligt starka 
och därför fick de fortsätta med samma arbetsuppgifter som tidigare och fick därmed 
tillgång till ett snävare yrkeskunnande. Utifrån Tanggaards (ibid.) resultat och tidigare 
studier av byggutbildning (Berglund 2009; Olofsson 2000) kan frågan väckas om det kan 
vara en slump att de just elever på en skolas byggprogram inom lärlingsförsöket som för 
tillfället inte hade tillgång till en lärlingsplats var kvinnor? Även om underlaget för studien 
är för litet för att dra generella slutsatser, kan det vara viktigt att rikta uppmärksamhet mot 
sådana förhållanden. 

Grundkurser och allmänna ämnen i skolan 
I lärlingsförsöket genomförs i princip endast grundkurser i yrkesämnena i skolan, samt 
sådana inslag som bedöms vara teoretiska som genomförande av arbetsuppgifter i 
bygghäften (läromedel) och prov. All kärnämnesundervisning har också förlagts till skolan. 
Endast på en av skolorna förekom en diskussion om innehållet skulle kunna vara något 
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annat sätt än som i de traditionella kärnämnen, som bygger på uppfattningen att innehållet 
ska vara lika för alla gymnasieprogram. På ett par av skolorna förekom inslag av 
byggmatematik, där matematiska beräkningar utfördes med byggtekniska exempel, vilket 
både elever och lärare uppskattade.  

Det finns behov av textspråklig kompetens inom alla yrken även om yrkesutövarna själva 
inte har uppmärksammat det som en yrkeskompetens. I studier av olika yrkens 
skriftpraktiker (Karlsson 2003; 2006) har forskare följt yrkesarbetare och dokumenterat 
deras användning av skriftspråkliga redskap i yrkesutövningen. Det visar sig att det 
förekommer betydligt mer skriftbruk inom samtliga yrkesområden än vad yrkesutövarna 
själva var medvetna om. För byggnadsarbetares del framkom att de som har kompetens att 
använda skriftspråkliga redskap, som exempelvis ritningar, bygganvisningar och 
kvalitetssäkringssystem, också ökar sina möjligheter till självständigt arbete. En analys av 
de texter som förekommer i yrkesutbildningen (Lindberg, 2003; 2007) visar att de ger 
uttryck för att aspekter av yrkesinnehållet har blivit så komplexa att de har materialiserats i 
textböcker och manualer, och att dessa blivit redskap för yrkesutövandet.   

Om det ska bli möjligt att utforma undervisningen i kärnämnen så att de blir redskap för att 
utveckla yrkeskunnandet så krävs det att yrkesläraren bidrar med sitt yrkeskunnande 
eftersom kärnämneslärarna vanligtvis inte har kompetens inom yrkesområdet. I ett 
integreringsprojekt som jag följde i min avhandling (Berglund 2009) samverkade 
kärnämnes och yrkeslärare med integrering av kärnämnen och yrkesämnen. Avsikten var 
främst att ge eleverna på byggprogrammet en breddad kompetens genom att arbeta med 
yrkesbaserat innehåll i kärnämnena, med text och datorer som redskap. Eleverna skulle på 
så sätt öka sitt intresse för kärnämnen, få en bättre yrkesmässig grund, öka sina 
förutsättningar för fortsatt kompetensutveckling och få bättre karriärmöjligheter. Resultatet 
visade att särskilt yrkeslärarna breddade sitt yrkeskunnande och sin didaktiska kompetens 
genom samarbetet. I lärlingsförsöket riskerar uppdelningen mellan teori i skolan och 
praktik på arbetsplatsen att försvåra sådana ambitioner och att förstärka synsätt om 
uppdelningar mellan teoretiska och praktiska delar i utbildningen (jfr Berglund 2007). 
Utrymmet att arbeta med yrkesämnena i skolan minskar och därmed försvåras även 
möjligheterna att utveckla en integrering mellan kärnämnen och yrkesämnen. 

Skolorna och lärlingslärarna har som uppdrag att följa upp lärlingarnas kunskapsutveckling 
och betygssätta deras yrkeskunnande i relation till kursplanerna. Uppföljningarna i 
lärlingsförsöket blev betydligt färre än avsett, och lärlingarnas möjligheter att få vägledning 
för att utveckla sitt yrkeskunnande blev betydligt sämre än vad som hade förespeglats dem 
i skolornas information om lärlingsutbildningen. Detta medförde i sin tur att 
lärlingsutbildningens fokus kom att förskjutas från lärande till produktion. Uppföljnings-
samtalens potential togs inte tillvara så att de kunde fungera som situationer för formativ 
bedömning där lärlingen får respons i relation till det yrkeskunnande han eller hon 
förväntas utveckla (jfr Black & William 2009). En avgörande faktor var också bedömnin-
gens fokus – vad handledares och lärlingarnas uppmärksamhet riktades mot i bedömnin-
gen. De underlag som har utformats för bedömningen bidrar till att rikta fokus på olika 
aspekter. Två aspekter dominerade – mot det sociala beteendet eller mot yrkeskunnandet. 
De sociala bedömningarna riktar fokus bort från yrkeskunnandets innehåll  mot faktorer 
som kan ses som fostrande eller disciplinerande och programmålen kommer då i 
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skymundan. På skolor med bedömningsfokus på yrkeskunnandets innehåll och kvaliteten i 
lärlingarnas arbete, ges samtidigt lärlingarna tillgång till de kvalitetsnormer eller den 
kvalitetspraxis som gäller för yrkesområdet.  

Skola och arbetsliv – kompletterande funktioner 
Istället för en polarisering i antingen skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning bör 
utbildningens organisering handla om att få syn på vilka resurser som finns i olika 
lärandemiljöer och hur de kan bidra till utvecklingen av ett relevant yrkeskunnande. I 
Berners (1989) studie från 1980-talet av yrkesutbildning inom verkstadsindustrin framgår 
det att skillnaderna mellan lärlingsutbildning och skolförlagd gymnasieutbildning har ett 
samband med de skillnader i yrkeskunnande som görs tillgängliga i var och en av 
miljöerna. Medan lärlingarna i lärlingsutbildningen blev kunnigare i det manuella arbetet, 
fick eleverna i den skolförlagda utbildningen tillgång till andra resurser som hjälpte dem att 
göra överväganden, om t.ex. material, tekniker och redskap – kunskaper som konstaterats 
vara viktiga för ett yrkesmässigt omdöme. Berner visar också i sina studier att skolan fyller 
en viktig komplementär funktion till arbetsplatsen, bland annat för att eleverna där kan få 
möjlighet att öva och göra fel. Berner (2010) menar att skolan som lärandemiljö för 
yrkesutbildning har underskattats. Grunden för slutsatser om att arbetsplatsförlagd 
yrkesutbildning skulle vara att föredra framför skolförlagd bygger enligt Berner (ibid.) på 
antaganden om att undervisningen i yrkesämnen kan jämställas med undervisningen i 
övriga gymnasiala skolämnen. Hon visar att så inte är fallet, utan att det som karakteriserar 
undervisningen i yrkesämnen har stora likheter med det som kännetecknar arbetsplats-
förlagt lärande, med skillnaden att fokus ligger på lärande snarare än produktion. 
Skillnaden beror enligt Berner på att yrkeslärarna har egna arbetslivserfarenheter inom 
yrkesområdet som de tar in i den skolförlagda undervisningen. Dessa erfarenheter blir 
tydliga även i min fallstudie av byggprogrammet (Berglund 2009), där skolverksamheten 
försöker efterlikna autentisk byggproduktion, vilket får till följd produktionen drivs enligt 
de förutsättningar som fanns när yrkeslärarna var yrkesverksamma. De agerade enligt sina 
erfarenheter som förmän snarare än som yrkeslärare.  

Den traditionella lärlingsutbildningen inom byggprogrammet, där gymnasieskolan står för 
grundutbildningen och det därefter sker en färdigutbildning i en eftergymnasial 
lärlingsanställning, skapar förväntningar om att även de gymnasiala lärlingarna ska ha ett 
grundkunnande inom yrkesområdet och känna till de normer som gäller inom byggyrkena. 
Lärlingarna efterfrågar också mer grundutbildning i yrket för att kunna öka förutsättnin-
garna för att lära sig mera på arbetsplatsen. När lärlingarna kommer ut i arbetslivet med 
endast en minimal grundutbildning så får de utföra de arbetsuppgifter som inte kräver ett 
kvalificerat yrkeskunnande. De lärlingar som redan känner till yrkets normer och dessutom 
har grundkunskaper inom yrket får tillgång till mer kvalificerade arbeten, medan andra 
lärlingar till och med riskerar att inte ens få tillgång till en lärlingsplats och i stället blir 
skolförlagda lärlingar. Att känna till byggyrkets normer och värderingar tycka vara viktigt 
vilket också framkommer i min avhandling (Berglund 2009) där jag visar att byggeleverna 
i utbildningen formas in i yrkets normer och värderingar.  
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Slutsatser  
Det finns några områden som framstår som särskilt viktiga att lyfta fram i relation till syftet 
att bidra till byggbranschens fortsatta utvecklingsarbete inom byggutbildningen.  

 Kompetenta yrkeslärare och handledare är avgörande för yrkeslärandet  
 Varken skolans eller arbetslivets resurser tillvaratas fullt ut 
 Anställningsbarhet är en osäker måttstock för yrkeskunnandet  

Kompetenta yrkeslärare och handledare är avgörande för 
yrkeslärandet  

De yrkeslärare som både har ett gediget yrkeskunnande och pedagogisk/didaktisk 
kompetens (lärarbehörighet) har bäst förutsättningar att kunna urskilja vad som är möjligt 
att lära sig både på arbetsplatsen och i skolan. Denna förmåga ökar då läraren får mer 
kunskaper och kännedom om vilket yrkeskunnande som är möjligt att utveckla på olika 
företag och vilka handledare som är mest lämpade för sitt uppdrag. Dessa kvalificerade 
yrkeslärarna har också förmåga att medverka till att lärlingarna fördjupar sitt 
yrkeskunnande genom kompletterande och fördjupande uppgifter i skolan eller genom att 
lärlingarna får tillgång till branschens kurser. De yrkeslärare som inte har en adekvat 
utbildning för utbildningsuppdraget eller gedigna yrkeserfarenheter inom yrkesområdet får 
till stor del lita till handledarnas bedömningar, vilka till stor del inte känner till vad 
lärlingen ska lära sig enligt utbildningsmålen. Andelen behöriga yrkeslärare inom 
byggprogrammet är generellt låg (54,6 % läsåret 2010/11) och i studien var endast en 
tredjedel av lärlingslärarna behöriga lärare.  

En utmaning för byggutbildningen är att bidra till att öka kompetensen hos såväl 
handledare som yrkeslärare så att de tillsammans kan synliggöra vad (lärlings-) eleverna 
har behov av att lära i förhållande till det yrkeskunnande som avses i utbildningens 
styrdokument. 

Varken skolans eller arbetslivets resurser tillvaratas fullt ut 

Varken skolans eller arbetsplatsens resurser för lärlingsutbildningen och det 
arbetsplatsförlagda lärandet används fullt ut. Den kompetens yrkeslärare har, där 
yrkeskunnande förenas med ett fokus på yrkeslärande, har inte fått tillräckligt utrymme i 
utbildningen. Främst syns detta i att yrkeslärarnas insatser reducerats till administration och 
organisation, på bekostnad av deras möjligheter att stödja lärandet i relation till de behov 
som uppstår på arbetsplatserna. Inte heller arbetsplatsernas resurser förefaller utnyttjas i 
lärlingsutbildningens alla delar. Den arbetsfördelning mellan skola och arbetsliv som är 
vanlig förefaller snarare att hindra än möjliggöra den samverkan som är potentiell.  

En utmaning för byggbranschen är att tillvarata och ytterligare utveckla skolans och 
arbetslivets kompletterande funktioner.  

Anställningsbarhet är en osäker måttstock för yrkeskunnandet  

Inom byggbranschen förefaller det som att det kunnande som kan utvecklas i skolan inte 
ligger till grund för anställning. Skolans betyg behövs oftast inte för en anställning utan det 
tycks främst vara personliga egenskaper, som att komma i tid, visa intresse och vilja att 
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arbeta som bedöms vara betydelsefullt för att kunna utvecklas inom yrket och att vara 
anställningsbar. Normen att skolkunskaper inte värdesätts i lika stor utsträckning som 
branschkunskaper riskerar att även forma lärlingarnas synsätt och agerande. Skolans 
kunskapsuppdrag motverkas på så sätt av de verksamma i byggbranschen. Däremot tycks 
villkor från byggbranschen – krav på godkända betyg i såväl yrkesämnen som kärnämnen 
för att få yrkesbevis – fungera som ett stöd för att eleverna ska uppnå en fullständig 
yrkesutbildning.  

En utmaning för byggbranschen är att en snäv tolkning av anställningsbarhet utifrån 
personliga egenskaper riskerar att motverka utvecklingen av ett brett och kvalificerat 
yrkeskunnande.  
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