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Inledning 

Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom hotell- och restaurangbranschen där jag handlett 

elever under utbildning ser jag nu som ansvarig för undervisningen på skolan elevernas 

praktik ur ett annat perspektiv. Vi befinner oss för närvarande i skarven mellan två läroplaner, 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94 [ Lpf 94] och Gymnasieskola 2011 [ Gy 11]. 

Yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan går från att ha varit yrkesförberedande till att göra 

eleverna väl förberedda för yrkesexamen så att de enligt skolverket (Gymnasieskola 2011) 

kan börja jobba direkt efter skolan. Arbetsplatsförlagd utbildning [ APU] ersätts av 

arbetsplatsförlagt lärande [APL] med i stort sett oförändrad omfattning och krav. Dock kan 

man notera att huvudmannen/ skolan har befriats från kravet att anordna utbildningar för 

handledare vid behov. Det föreskrivs i gymnasieförordningen (1992:994,4 kap. 14§) att den 

elev som deltar i APL ska ha en handledare som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter 

för uppdraget och som i övrigt bedöms lämplig att vara handledare. Handledaren är inte 

anställd av skolan utan anställd av arbetsplatsen men påtar sig ansvaret att utbilda och bedöma 

eleven under dennes praktik på företaget. Man menar också att samverkan mellan skola och 

arbetsliv måste stärkas för att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen. Ett sätt att göra det är 

lokala programråd vilka ska bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skola och 

bransch. APL ska också bidra till att eleven genom att vistas i yrkesgemenskapen på en 

arbetsplats ska förstå yrkeskulturen och utveckla en yrkesidentitet. Mot bakgrund av detta är 

syftet i min undersökning att undersöka hur handledare som handleder APU-elever från 

restaurangprogrammet berättar om den information och utbildning de fått inför sin 

handledning av elever. Dessutom vilka ambitioner har handledare med sitt handledande. 

I min studie har jag valt att använda mig av benämningen APU, av den enkla anledningen att 

de elever som går i åk 2 och 3 fortfarande gör sin praktik inom ramen för APU. De elever som 

började sin utbildning hösten 2011 kommer att göra sin praktik inom ramen för APL. De 

handledare jag intervjuat har bara handlett APU-elever. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1  Yrkesutbildning inom gymnasieskolan 

Samtliga program på gymnasieskolan är treåriga och uppbyggda av tre block; kärnämnen, 

karaktärsämnen och valbara kurser. Det är karaktärsämnen som ger varje program en egen 

profil. Den egna profilen ger skolan och kommunen chans att konkurrera med andra 

kommuner om elevunderlaget. Eleverna på restaurangprogrammet går kurser med inriktningar 

mot varmkök, kallkök eller servering för att få sin yrkesprofil. Hotell och 

restaurangprogrammet räknas till de yrkesförberedande programmen och skall innehålla minst 

15 veckors APU. Det innebär i praktiken att eleverna kan utbildas på flera olika arbetsplatser 

under sin utbildningstid. Eleverna tillbringar alltså en del av sin utbildningstid på en eller flera 

arbetsplatser där en utsedd handledare ska kontrollerar att aktuella kursmål uppnås och 

bedöms. Riksdagen fastställer läroplaner vilka anger de värden som skolan ska grunda 

undervisningen på. Där beskrivs även de mål som eleven ska uppnå. I Lpf 94 betonas att 

kunskapsutveckling är beroende av elevens möjlighet att se samband och sammanhang samt 

att få tillämpa sina kunskaper. APU är därmed en nödvändighet för de yrkesförberedande 

programmen på gymnasieskolan för att uppfylla ställda krav på utbildningen. Från hösten 

2011 infördes den reformerade gymnasieskolan Gy 11. De största förändringarna är att det 

finns totalt 18 mot tidigare 16 nationella program vilka ska leda längre i fråga om kvalitet och 

kunskap än förut. Skillnaden ska vara tydlig mellan yrkesprogrammen och de 

högskoleförberedande programmen. Kärnämnen ersätts av gymnasiegemensamma ämnen. 

Inom yrkesprogrammen finns en möjlighet att välja lärlingsutbildning. Eleven blir då knuten 

till en arbetsplats under en större del av utbildningen. Den nya gymnasieskolan leder till en 

yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Ämnesplaner ersätter kursplaner med 

syfte och mål för hela ämnet. Betygssystemet ändras från icke godkänd till mycket väl 

godkänd och ersätts med en betygsskala från E till A. Ett krav för att få anordna 
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yrkesutbildning är kontakter med branschen via så kallade programråd för att säkerställa att 

utbildningen har aktuellt innehåll. Programråden ska ha en sammansättning av representanter 

från skolan, branschen och fackliga företrädare. Rådets uppgift är att samverka till att 

yrkesutbildningens innehåll och yrkesuppgifter inom branschen överensstämmer.   

2.2 APU 

APU är alltså inte att betrakta endast som deltagande i praktik utan en del av elevernas 

yrkesutbildning. Trots det används ofta uttrycken praktik, praktikant och praktikplatser i 

vardagligt tal på såväl skolor som arbetsplatser när man diskuterar frågor som rör APU.  APU 

är styrd av kursplaner inom respektive program och skall därför liksom den utbildning som 

bedrivs inom skolans väggar vara föremål för bedömning. APU har betydelse för elevers 

möjlighet att uppnå såväl programmål som många av de mål och riktlinjer som framförs i 

läroplanen, exempelvis att få kännedom om arbetslivets villkor.  

De bestämmelser som för närvarande styr den arbetsplatsförlagda utbildningen inom 

gymnasieskolan återfinns i Gymnasieförordningen 5 kap, 17 och 18 § (UFB 2 1997/98). 

Enligt förordningen skall APU förekomma på alla nationella program med yrkesämnen. Det 

åligger styrelsen för utbildningen att ansvara för anskaffandet av APU- platser. Den 

arbetsplatsförlagda utbildningen skall omfatta minst 15 veckor och varje vecka skall motsvara 

24 undervisningstimmar. Rektor beslutar om vilka kurser eller vilka delar av kurser som kan 

förläggas på arbetsplatser. Styrelsen för utbildningen är skyldig att meddela skolverket om 

platser för APU inte kan anskaffas i tillräcklig omfattning. APU ska enligt propositionen 

”Växa med kunskap” (Prop. 1990/91:85) planeras och genomföras enligt de utbildnings- och 

undervisningsmål som fastställts. APU ska ske under ledning av en för uppgiften kvalificerad 

handledare på arbetsplatsen. Skolan ska försäkra sig om handledares kvalifikationer för 

uppgiften och om kvalificerad handledare saknas så åligger det skolan att tillse att nödvändig 

utbildning av handledare anordnas. 

2.3 Tidigare rapporter 

I Skolverkets Rapport 153 (1998) presenteras en undersökning om förekomsten av 

grundutbildning för nya handledare läsåret 96/97. Av 744 tillfrågade handledare har 32 % 

svarat att det förekom grundutbildning för handledare. Således har 68 % inte tillgång till 

någon grundutbildning. Av 570 utbildningar som undersökts visar det sig att mindre än 

hälften av gymnasieprogrammen med yrkesämnen genomför handledarutbildningar. 

Rapporten visar också att utvärdering och uppföljning av handledarutbildningar är bristfälliga 
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hos många utbildare. Av 750 tillfrågade handledare uppger 308 (40 %) att de inte genomgått 

någon handledarutbildning och 577 (ca 70 %) att de inte genomgått alternativt deltagit vid 

högst ett tillfälle. Rapporten visar att handledares kännedom om läroplanens (Lpf 94) Mål och 

riktlinjer är dåliga, vilket kopplas till den undermåliga handledarutbildningen. Av de 

tillfrågade handledarna uppger 47 % att man har dålig eller mycket dålig kännedom om 

innehållet i läroplanen medan 53 % anser sig ha god eller mycket god kännedon om 

innehållet. Hur använder man sig då av sin kännedom om läroplanen? Av de tillfrågade 

handledarna uppger hela 61 % att utbildningen på arbetsplatserna styrs i liten utsträckning 

eller inte alls av programmets kursplan och endast 39 % uppger att kursplanen styr APU ”i 

stor utsträckning” eller ”i mycket stor utsträckning”. Handledare och programansvariga har 

också tillfrågats hur uppföljning och utvärdering av APU-perioden genomförs och hur 

återkoppling sker till arbetsplatser och handledare. Resultatet visar att en stor del av 

handledare uppger att uppföljning inte genomförs alls eller summariskt (67 %) och 

utvärdering inte alls eller summariskt (66 %). De programansvariga är av en annan 

uppfattning, där uppger 29 % att man inte följer upp alls eller summariskt och 32 % att man 

inte utvärderar alls eller summariskt. En förklaring till detta menar Skolverket beror på att 

gjorda insatser inom dessa områden bedöms helt olika från skola respektive arbetsplatser. 

Skolinspektionen upptäckte vid den regelbundna tillsynen under 2009 brister vid ett par 

skolor gällande APU och menar att det sannolikt förekommer brister på flera skolor. Därför 

beslutades att under 2010 genomföra en kvalitetsgranskning på 39 skolor spridda över hela 

landet. Granskningen avsåg gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningars förmåga att ge 

eleverna relevanta yrkeskunskaper och förbereda dem för yrkeslivet. Skolinspektionen 

(2011:2) redovisar i sin rapport granskningens resultat. Den visar att merparten av skolorna 

lyckas med att uppfylla författningens krav på minst 15 veckors APU. Man konstaterar att det 

i flera fall förekommer skillnader i APU mellan olika program på samma skola och i vilken 

omfattning olika skolor har ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete kring APU. Då en 

skola av någon anledning inte kan erbjuda elever APU i den omfattning som förordningen 

(Gymnasieförordningen, 5 kap, 17/18 § UFB 2 1997/98) anger, kan skolan i stället erbjuda 

elever ersättningsundervisning på skolan. Den kan vara snarlik arbetsplatsförlagd utbildning, 

men i andra fall tenderar att i första hand hålla eleven sysselsatt under de veckor som normalt 

skulle vara arbetsplatsförlagda. Detta får dock inte enligt förordningen ses som någon 

permanent lösning. Styrelsen för skolan har skyldighet att vidta alla åtgärder för att 

utbildningen så snart som möjligt kan arbetsplatsförläggas. Skolinspektionen pekar på att 
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skolor ofta misslyckas med att förvissa sig om att APU är kursplanstyrd, vilket den ska vara i 

enlighet med Gymnasieförordningen (1992:994. 1 kap, 2 §). Detta beror enligt inspektionen 

på att man från skolans sida inte planerar APU i syfte att uppfylla målen i kursplanen, utan 

man låter programmet och elevens individuella inriktning styra valet av APU-plats. Därmed 

blir det arbetsplatsens inriktning och behov som styr vad eleven får göra och lära sig.  

Enligt Skolinspektionen (2011:2) har många skolor vagt formulerade dokument, checklistor 

och bedömningsunderlag som kommuniceras till arbetsplatsen. De moment som bedöms är av 

typen eleven kommer i tid, är artig eller är engagerad snarare än prestationer i förhållande till 

kursplanens mål och betygskriterier. Mot bakgrund av detta finns enligt skolinspektionen 

anledning att eftersträva ett förtydligande av lagstiftarens intentioner. Man pekar också ut 

handledarens kompetens som en nyckelfaktor till en bra fungerande APU. Här framstår en rad 

brister som att anordnade utbildningar för handledare är få och inte särskilt välbesökta och att 

många skolor har svårigheter med att ställa krav på APU-platserna. Skolorna menar att man 

på arbetsplatserna inte är införstådda med att utbildningen är yrkesförberedande utan ställer 

för höga krav på elevernas kunskap då de kommer ut på APU. Detta medför att det är svårt att 

få APU-platser för de första två läsåren eftersom de enligt arbetsplatserna ”kan för lite”, vilket 

i sin tur påverkar de krav på kvalitet som skolan kan ställa på APU-platserna. Kursplanestyrd 

APU med bra kvalitet är avhängig att såväl skolledare som lärare är införstådda med att APU 

är utbildning och inte praktik och förmedlar detta till arbetsplatsens handledare. Tillfrågade 

handledare har också efterlyst större professionalism från skolans sida och tydligare 

instruktioner. 

 Skolinspektionens rapport (2011:2) pekar också på avsaknaden av planering, uppföljning och 

utvärdering av APU på många skolor vilket gör att skolorna saknar information och 

kunskapsbas för kvalitetsförbättringar av APU. Rörande betygssättning visar granskningen att 

flertalet skolor inte lever upp till läroplanens krav vid betygssättning av APU. Många elever 

vittnar om att de inte är medvetna om på vilka grunder de bedöms. Elever saknar kunskap om 

att APU är styrd av kursplan och ska bedömas utifrån de mål och betygskriterier som finns 

uppställda. De kontakter som elever har med sina lärare under APU är inte tillräckligt 

strukturerade för att ligga till grund för betygssättning. Kontakter i form av besök eller 

telefonsamtal tenderar att handla mer om elevens trivsel än vad de får lära sig och hur detta 

motsvarar krav i kursplanen. Skolinspektionen menar att på de skolor där man har bra rutiner 

kring betygssättning, får elever veta vilka moment det är tänkt att de ska lära sig och genom 
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trepartsamtal mellan lärare, elever och handledare går man igenom moment och elevens 

prestationer i förhållande till kursmålen. 

I Nationella lärlingskommittèns slutbetänkande (SOU 2011:72) konstateras att den 

arbetsplatsförlagda utbildningen i Sverige brottas med i stort sett samma problem de senaste 

20 åren. Man menar att det är viktigt att fortsätta ställa krav på mera kontinuitet, på 

uppstramning och viss standardisering av programrådens verksamhet, handledares utbildning 

samt på uppföljning, återkoppling och kvalitetsbedömning av APU. Kommittén skriver; 

Problemen har emellertid påtalats i snart 20 år, utan att några avgörande 

förbättringar skett och frågan är om det räcker med att påtala dem och hävda 

att skolorna måste skärpa sig. (SOU 2011:2) 

Som orsaker till problemen nämner Nationella lärlingskommitèn (SOU 2011:72) svårigheter 

att förena skolans värld med produktionens. Man menar att arbetsplatserna blivit mer 

kortsiktiga i sin planering. Detta medför att det blivit svårare för skolan att klara 

verksamheten med APU. Ytterligare ett problem är att näringslivets sammansättning varierar 

geografiskt. På grund av dessa underliggande strukturella problem är det inte alltid möjligt för 

skolledare och lärare att själva genomföra förändringar. Gapet mellan det praktiskt 

genomförbara och författningens krav kan på en del platser och inom en del program vara så 

stort att kostnaden och ansträngningarna för att uppfylla målen blir orimliga. Mot bakgrund av 

detta konstaterar man att det kan krävas vissa förändringar i de gymnasiala 

yrkesutbildningarnas konstruktion och en viss variation mellan studievägar i fråga om APU. 

Man drar också slutsatsen att ett sätt att minska avståndet mellan dessa två kulturer vore att 

göra yrkeslärare mer integrerade i produktionen. Ett sätt att göra detta enligt kommitèn vore 

genom delad tjänst mellan skola och produktion eller regelbundna praktikperioder för 

yrkeslärare. 

Frågor om hur man organiserar arbetsplatsförlagd utbildning inom skolsystemet har 

uppmärksammats internationellt. OECD som är en Europeisk organisation för ekonomiskt 

samarbete och utveckling har utifrån olika länders erfarenheter sammanställt en lista över vad 

som kännetecknar framgångsrik verksamhet.  

Högkvalitativ skolorganiserad arbetsplatsförlagd utbildning karakteriseras av: 

 Arbetsplatsplaceringar är så långa att verklig inlärning sker 
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 Systematisk analys görs av arbetsplatsens utbildningskapacitet, för att se 

vad arbetsplatsen realistiskt kan ge. 

 En formell utbildningsplan finns, som bestämmer vad som ska läras ut och 

läras in och som klargör vilka delar av elevprogrammet som är skolbaserat 

och vilka som är arbetsplatsbaserade. 

 Arbetsgivarinblandning sker i urvalet av elever vid elevplacering. 

 Förekomsten av en utbildad samordnare, som kan skapa kommunikation 

mellan skola och företag och medla när problem uppstår. 

 Användning av kvalificerade kompetenta arbetare som handledare eller 

mentorer. 

 Regelbundna kontakter ansikte mot ansikte mellan samordnare och 

handledare. 

 Kontinuerlig uppföljning av elever på arbetet av samordnare. 

 Utvärdering av elevprestationen gentemot utbildningsplanen vid 

arbetsperiodens slut. Utvärdering genomförs av handledare och samordnare 

gemensamt. 

 Omfattande ansträngningar att relatera det som lärts in på arbetsplatsen till 

den skolbaserade inlärningen. 

(SOU 2011:72) 

    

OECD(2008) har även analyserat den Svenska erfarenheten specifikt och menar att 

arbetsgivare i Sverige har en tendens att se sig själva som utanförstående som betjänas av 

utbildningssektorn och inte som medansvariga och partners som skapar yrkesutbildning. 

Vilket i sin tur kan leda till att utbildningen inte lever upp till arbetslivets krav. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Huvudaspekter av mästarlära 

 Kvale (1993) framlägger olika aspekter på mästarlära. Den första är ”praxisgemenskap” och 

innebär att mästarlära sker genom deltagande i en yrkesmässig gemenskap och eleven kan 

därigenom tillägna sig yrkets färdigheter, kunskap och värderingar. Till en början är detta 

deltagande perifert för att så småningom ha som mål att bli en fullvärdig yrkesman/kvinna. 

Att tillägna sig yrkets färdigheter och att så småningom behärska yrket är enligt Kvale 

avgörande för att grundlägga en ”yrkesidentitet”, vilket är den andra aspekten. Från den tredje 

aspekten ses mästarlära som ett ”lärande utan formell undervisning” då deltagandet i praktik 

ger möjlighet att via observation och imitation av de mer kunniga tillägna sig erfarenheter och 

kunskaper inom yrket. Författaren menar att utvärdering i stor utsträckning sker i 

arbetssituationen. Man får omedelbar återkoppling på vad som fungerar respektive inte 

fungerar av de mer erfarna och ibland även genom kundreaktioner. APU startar genom sitt 

deltagande i yrkespraxis en socialiseringsprocess där eleven får ta del av de underliggande 

regler och koder som finns på arbetsplatsen. Exempel på dessa är yrkesspråk, att passa tider 

och se sin roll i produktionen, vilket sannolikt bidrar till att utveckla en yrkesidentitet. 

 Nielsen och Kvale (2000) urskiljer två synsätt inom lärlingsmodellen. Ett individorienterat 

och ett decentrerat. I det individorienterade är förhållandet mellan mästaren och eleven det 

centrala och lärandet sker i huvudsak genom imitation. I ett decentrerat synsätt menar man att 

”kunskap ligger i relationerna” och kan tillägnas genom deltagande i den sociala praxisen.  

Lene Tanggard (2005) har studerat lärlingar i ett Danskt industriföretag. Hon jämför den 

planerade schemalagda undervisningssituationen i skolan där läraren förmedlar sina 

kunskaper till eleverna med den särskilda karaktären av samarbete, undervisning och lärande 

på arbetsplatser. De instruktioner som förmedlas mellan den erfarne (Mästaren) och den inte 

så erfarna lärlingen beskrivs som asymmetriska. På arbetsplatser är undervisning ofta en 

kollektiv process utspridd över tid och rum och en del av den dagliga verksamheten där 

instruktioner ges då behov uppstår. Författaren menar att instruktioner på arbetsplatser ofta 



11 
 

 

Reflektion 

innebär överföring av mer än kunskaper och inbegriper ofta aspekter av beundran, respekt och 

”Blind” imitation av handledaren. Alltså menar Tanggard att undervisning på arbetsplatser är 

i huvudsak decentrerat.   

3.2 Utvecklande av kompetens 

 Sjöberg, Svensson & Larsson problematiserar (Hansson, T. red. 2009) den 

arbetsplatsförlagda utbildningen. De menar att för att utveckla kompetens, med vilket de 

menar att skaffa sig förmåga att både kunna utföra och utveckla en arbetsuppgift, måste man 

ha en kombination av formell (teoretisk) kunskap och informellt (praktiskt) lärande. Dessa två 

kombinerat med reflektion skapar verklig kompetens. Man kan konstatera med detta som 

utgångspunkt att varken informellt eller formellt lärande var för sig skapar kompetens.  

Avgörande för utvecklande av kompetens vid APU är således avhängigt hur man genom olika 

insatser lyckas skapa en kombination av informellt och formellt lärande som reflekterat 

mynnar ut i kompetens och därigenom förmåga för eleven att använda sina kunskaper i andra 

sammanhang. 

Figur 1. Utvecklandet av kompetens kan beskrivas med hjälp av följande figur.  

 

Formellt lärande Informellt lärande 

  Teoretisk kunskap Praktisk kunskap 

 

 

  

  

  

 

 

Utvecklande av kompetens 

 

Cirkeln representerar eleven som genom det formella lärande som sker på skolan kombinerat 

med det informella som sker på arbetsplatsen genom reflektion utvecklar kompetens.  

(Källa Svensson & Åberg 2001) 
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3.3 Tyst kunskap 

 

Vad är yrkeskunskap? Hur syns den och hur inhämtas den? Om man ser på yrkeskunskap 

relaterad till yrkesutbildning är det i första hand de praktiska kunskaperna som avgör om man 

är redo att kunna utföra sitt yrke. Att lära ett yrke handlar om att skaffa sig olika färdigheter 

och en yrkesidentitet och dessutom förmåga att känna gemenskap med andra på en 

arbetsplats. Dreyfus i Lave & Wenger (1991) menar att man lär sig ett yrke i social aktivitet 

där man klättrar mot högre nivåer av yrkeskunskap genom interaktion med andra. Detta lyfts 

också fram av John Dewey (2005) mest känd för devisen ”learning by doing”som menade att 

det bästa sättet att lära sig var genom praktiska övningar i verklig miljö. En central tanke i 

hans pedagogik var att utveckla förmågor till problemlösning och kritiskt tänkande till 

skillnad mot utantill-kunskaper. Mot bakgrund av detta kan man med fog hävda att APU 

hjälper elever att utveckla yrkeskunskaper. 

 Stora delar av yrkeskunskaper är svåra att sätta ord på och beskriva den kallas därför ofta för 

tyst kunskap. Bohlin (2009) exemplifierar svårigheten med att beskriva tyst kunskap från en 

kurs han deltagit i. 

En kursdeltagare skulle instruera en annan att knyta sina skosnören 

genom att beskriva varje enskild rörelse. Grip det högra skosnöret 

med din högra hand. Lyft det en halvdecimeter. För det åt vänster 

och så vidare. Uppgiften visade sig snabbt övermäktig. Båda 

visste naturligtvis precis hur man gör, men de kunde inte beskriva 

det. (Bohlin 2009, s 56). 

Vi har väl alla någon gång observerat tyst yrkeskunskap och känt beundran inför till exempel 

en snickare som vinkelsågar lister med perfekt passform till ett hörn eller en kock som steker 

en bit kött till exakt stekgrad utan några hjälpmedel som termometer eller klocka.  

Även Säljö (2000) beskriver tyst kunskap han menar att lärande inte handlar om att tillägna 

sig färdigheter och kunskaper som isolerade enheter. Man måste skaffa sig insikt om i vilken 

situation en viss uppsättning kunskaper fungerar och är användbara. Relation mellan kunskap 

och handling måste upprättas. Säljö menar också att det är rimligt att anta att mänsklig 

handling påverkas av varje situations olika villkor och förutsättningar. Med hjälp av tidigare 
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erfarenheter lär vi oss att känna av det som förväntas av oss och hur vi förväntas att agera. Det 

innebär att individen skaffar sig en invecklad insikt om när och var olika regler kan tillämpas. 

Fullt utvecklad kan denna kompetens kallas förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap och kan 

närmast beskrivas som ett slags fingertoppskänsla, då man vet vad som fungerar eller inte 

fungerar i den egna yrkespraktiken. Mot bakgrund av detta kan man påstå att APU ger eleven 

chans att genom deltagande i social praktik och inom ramen för de kontextuella villkor som 

råder på en arbetsplats utveckla kunskaper. Jag vill sammanfatta det som att kunskap blir 

verklig när den kan användas. 

Höghielm beskriver (Hansson, T. red. 2009) lärarens roll som mäklare mellan kunskaper som 

uttrycks i läroplaner och den kunskap som eleven tar in via praktiska övningar på skola eller 

arbetsplats. Läraren ska guida eleven genom de olika stadierna av kunskap och dessutom ge 

eleven förutsättningar för ett fortsatt lärande efter utbildningens slut, med andra ord koppla 

ihop teori och praktik genom reflektion. Lärarens roll är enligt Höghielm att hantera gapet 

mellan dessa båda kulturer, skola och arbetsliv. Högt tempo och svåra arbetsuppgifter på 

arbetsplatserna är faktorer som försvårar reflektion. Skolverkets rapport Utsikt till insikt 

(2002) nämner just dessa två faktorer tillsammans med outbildade handledare som orsak till 

brist på tid för reflektion. 

Enligt Engström (Hansson, T. red 2009) omfattas begreppet yrkeskompetens inte endast av 

hur man utför sitt yrke. Det innefattar också hur man ska vara när man utför något. Med det 

avser Engström kompetenser som har med sociala relationer att göra. Det vill säga hur man 

agerar och samverkar med andra på en arbetsplats. 

3.4 Handledares kompetens 

 Sjöberg, Svensson & Larsson (Hansson, T. red 2009) pekar på en begränsning hos de 

utbildningar som man studerat. Begränsningen består i att man inte erbjuder eleverna 

skiftande möjlighet att erhålla en yrkeskompetens som går utanför arbetsplatsens krav. Man 

menar att organisationen av APU måste ske i en jämlik samverkan mellan lärare, handledare 

och chefer där man ställer elevernas och verksamhetens behov i centrum. Lauvås & Handal 

(2001) menar att begreppet handledning missbrukats och felaktigt kan förstås som att vem 

som helst kan handleda så länge man har nödvändiga yrkeskunskaper. De menar vidare att 

handledning av den som är utbildad jämfört med den som inte är det är två helt olika 

verksamheter. Ofta tar man för givet att handledare genom sina insikter och färdigheter inom 

yrket har tillräcklig kompetens för att ge bra handledning. En bra handledare har dock en mer 
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komplex kompetens bestående av reell kompetens, vilket är den praktiska kunskap som man 

tillägnat sig i olika sammanhang och formell kompetens som man får genom utbildning. 

Lauvås & Handal (2001) lyfter fram två traditioner för handledning till ett yrke. 

Lärlingsmodellen som till stor del handlar om den tysta kunskap som överförs av 

handledaren/mästaren genom demonstration, tillämpning och korrigering. Elevens roll är att 

studera handledaren och därefter utföra arbetsuppgiften på egen hand genom imitation. 

Handledaren bedömer eleven och beslutar vad som är möjligt i nästa moment. Risken med 

denna form av handledning menar Lauvås & Handal är att eleven inte utvecklar egen kunskap 

då handledningen bygger på imitation och inte är föremål för reflektion. Författarna anser att 

den andra traditionen, användandet av handling och reflektion som modell för handledning 

skapar en medvetenhet som ger möjlighet att förändra och utveckla sin kunskapsbas. Detta 

kan beskrivas i tre faser. I den första fasen fokuserar man på att skapa en bra kontakt med 

eleven och hitta dennes utgångspunkt. Här ska handledaren ha en underordnad roll och skapa 

ett intresse hos eleven. I den andra fasen är handledarens roll att problematisera och ställa 

frågor samt utmana eleven att finna lösningar och svar. Utmaningarna får dock inte vara för 

stora, risken är då att eleven känner sig osäker inför handledaren. Den tredje fasen skall 

präglas av jämbördighet och jämlikhet. Lauvås &Handal (2001) pekar på vikten av 

återkoppling från handledarens sida till eleven. Med stöd av återkopplingen kan eleven öka 

sin insikt och använda sin nya kunskap vid liknande situationer. Avgörande för en lyckad 

handledning är att den startar vid den punkt där eleven befinner sig, vilket utreds i den första 

fasen. Handledaren skall hjälpa eleven att utifrån egen kunskap och erfarenhet förstå hur man 

utövar yrket och inse att det kan finnas komplexa situationsanknutna arbetsuppgifter då det 

krävs eftertanke, val och fortsatt lärande, eftersom en uppgift ibland förändras över tid och i 

olika sammanhang. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera vilken information APU-handledarna säger att 

de får om APU inom hotell och restaurangbranschen. Ytterligare ett syfte är att beskriva och 

analysera handledares ambitioner med APU. Resultatet kommer att visa hur dialogen mellan 

APU- platserna och skola fungerar. 
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 Mina frågeställningar är följande: 

 Hur har handledare på APU-platser upplevt den utbildning och information de fått? 

 Vilka ambitioner säger handledare att de har med elevernas APU? 

 Vilken information efterfrågar handledare?  

 

 

 

 

 

Metod 

Under den här rubriken ges beskrivningar av metoder för datainsamling, analys, urval av 

informanter samt hur jag gått till väga i min undersökning. 

5.1 Val av metod 

Valet av kvalitativa intervjuer grundas på att syftet med min undersökning är att belysa hur 

informanterna uppfattar och berättar om informationen kring syftet med deras handledning. 

Vilka ambitioner de säger att de har med elevernas APU och om de saknar någon information. 

Der är alltså kvalitativa aspekter jag söker i form av uppfattningar, erfarenheter och 

upplevelser i den kontext där handledare verkar.  

Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2008) vanligtvis mindre strukturerade än i 

kvantitativa undersökningar. I kvantitativa undersökningar är metoden väl strukturerad för att 

uppnå maximal reliabilitet och validitet vid mätningar av viktiga begrepp. Ytterligare en 

anledning till att de är mer strukturerade är att forskaren har tydligt formulerade 

frågeställningar som ska besvaras. Kvalitativ forskning betonar istället det generella vid 

utformning av de inledande frågeställningarna. Intresset i den kvalitativa intervjun riktas mot 

informantens ståndpunkt till skillnad mot den kvantitativa som speglar forskarens intresse. I 

den kvalitativa intervjun är det eftersträvansvärt att intervjun rör sig i olika riktningar, då detta 

ger kunskap om vad informanten upplever vara viktigt och relevant. I den kvantitativa 
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uppfattas detta som störande och bör undvikas. Bryman (2008) pekar dock på vikten av att 

hålla ett visst mått av struktur för att kunna analysera, jämföra och dra slutsatser av materialet. 

 

 

 

5.2 Kriterier för urval av informanter 

Här presenteras de tre kriterier som ligger till grund för urvalet. 

 Minst åtta års yrkeserfarenhet 

 Har handlett minst 10 elever inom ramen för APU 

 Arbetar på restauranger med minst två anställda i köket 

 

5.3 Presentation av informanter 

Vid urvalet av informanter till min undersökning vände jag mig till restauranger som tar emot 

och handleder elever från Hotell och restaurangprogrammet inom ramen för APU-samarbetet 

inom vår region (Mälardalen). I regionen finns fler gymnasiala restaurangutbildningar. 

Handledarna har därför i de flesta fall handlett elever från olika skolor.  Jag har intervjuat 

fjorton handledare på nio restauranger. Tre av restaurangerna är av typen lunch och 

kvällsrestauranger med bordservering belägna i städer. Två är hotellrestauranger belägna i 

städer, två stycken konferenshotell/kursgårdar belägna i lantlig miljö i mindre tätorter, en 

restaurang med endast lunchservering belägen vid större industri och en skolrestaurang på en 

större skola. Åldersspannet på informanterna är mellan 34-59 år. Samtliga har handlett mer än 

tio elever inom ramen för APU. En av informanterna har handlett elever från endast en 

gymnasieskola. Fyra av informanterna har handlett elever från två gymnasieskolor samt fem 

informanter har handlett elever från mer än två gymnasieskolor. 

  

5.5 Förintervju 

Sven Hartman (2003) pekar på några av de vanligaste problemen med att konstruera frågor till 

sin enkät eller intervju. Han menar att man bör ägna sin problemformulering/ frågeställning 

en eftertanke innan man tar itu med frågekonstruktionen. Detta håller nere antalet frågor och 
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minskar och gör analysarbetet effektivare då man slipper lägga tid på att bearbeta delvis 

onödigt och överflödigt material. Hartman (2003) rekommenderar att man gör en provintervju 

innan man fastställer den slutgiltiga intervjuguiden. Då jag genomförde mina provintervjuer 

och transkriberade dessa märkte jag att jag ställde för lite följdfrågor och fick därmed inte så 

uttömmande svar som jag hade hoppats på. Jag genomförde provintervjuerna med avsikt att 

förvissa mig om att jag fick svar på mina frågeställningar och därigenom öka 

undersökningens validitet. Vilket enligt Thurén (1991) betyder att man verkligen har 

undersökt det man ville ha reda på och ingenting annat det vill säga att syftet överensstämmer 

med den faktiska studien. Bryman (2008) pekar på att ett av problemen som kan uppstå vid 

kvalitativa intervjuer är just att inspelningstekniken inte fungerar eller att ljudåtergivningen 

blir dålig. Inspelning av intervjun gjordes med mobiltelefon med inspelningsfunktion något 

som fungerade utmärkt och ljudåtergivningen var utmärkt. 

5.6 Genomförande av intervjuer 

 Utsedda handledare har kontaktats via telefon för att boka tid för intervju. Ett brev rörande de 

etiska principerna för min undersökning har översänts. Detta har jag även informerat om 

muntligt i samband med intervjun. Intervjuerna genomfördes i samtliga fall efter 

överenskommelse på handledares arbetsplats. Min tanke med detta var att bespara 

informanterna besväret att förflytta sig och att de skulle känna sig bekväma i situationen. 

Intervjuerna genomfördes under perioden februari och april under 2012 på arbetsplatserna i 

fikarum eller konferensutrymmen. Intervjuerna tog ca 30- 45 minuter att genomföra. Varje 

informant fick bestämma tid och plats för intervjun. En av intervjuerna fick avbrytas på grund 

av oväntade gäster i restaurangen och fick slutföras dagen efter. Vid ett tillfälle kunde inte en 

planerad intervju genomföras då informanten var sjuk, jag valde då att utesluta denne från 

undersökningen. Innan intervjun informerade jag informanterna om syftet med min studie. 

Intervjuerna strukturerades i viss mån av den intervjumall som skapats med frågor inom tre 

huvudområden, Hur berättar handledare om den information och utbildning de fått? 

Handledares ambitioner och Handledares efterfrågade information. Informanterna erbjöds 

också i samband med intervjun att ta del av de transkriberade intervjuerna om de så önskade 

vilket samtliga avböjde. Jag har också vid ett par tillfällen upptäckt att jag under intervjun 

glömt att ställa följdfrågor eller helt enkelt velat klargöra innebörden i ett svar. Jag har då valt 

att ta kontakt med informanten via telefon. 
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5.7 Bearbetning och analys 

I Fejes & Thornbergs (2009) bok Handbok i kvalitativ analys beskrivs att Kvale urskiljer fem 

huvudmetoder för kvalitativ analys. Den metod jag använde mig av är Koncentrering som 

innebär att jag efter transkribering av de inspelade intervjuerna har omformulerat mitt 

insamlade material i färre antal ord, vilket har koncentrerat mitt material och hjälpt mig lyfta 

fram det som är av vikt för min undersökning och gjort det möjligt att sortera bort det som 

bedömts som irrelevant. Det koncentrerade materialet har sedan sorterats in under rubriker 

skapade utifrån mina frågeställningar. Informanternas uppfattning presenteras i form av 

väsentliga formuleringar och citat.    

 

 

5.8 Forskningsetik 

Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet inom vetenskapsrådet beskriver i 

rapporten Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning fyra  

krav rörande etiska principer för forskning. De fyra kraven är samtyckeskrav, 

informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. De som deltar i forskning skall 

alltid informeras om innebörden av de fyra kraven och de skall delta av egen fri vilja i 

studien. De skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande i studien enligt samtyckeskravet. 

 Samtliga deltagare har informerats om syftet med studien och informerats om att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. Namn på informant eller på arbetsplats kommer inte att 

publiceras i studien. Inspelat material kommer att raderas efter att studien är slutförd. De 

uppgifter om enskilda personer som samlats in kommer endast att användas för detta specifika 

forskningsändamål enligt nyttjandekrav. Information om detta har skickats ut med brev samt 

informerats om muntligt vid intervjutillfället. 
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 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjustudien. För att underlätta läsningen och skapa 

struktur har jag valt att presentera resultatet under tre underrubriker som jag skapat utifrån 

mina frågeställningar. Jag har valt att i citaten att markera vilken handledare som sagt vad 

med (H1), (H2), (H3)… o.s.v. detta för att handledare inte ska kunna identifieras. I de fall 

frågor är med i resultatredovisningen har jag att markera mina frågor med M.  

6.1 Hur berättar handledare om information och utbildning de fått? 

Under den här rubriken beskriver handledare hur de upplever information före och under 

APU-perioden. Vidare berättar handledarna om de erbjudits eller deltagit i informationsträffar 

och utbildningar. 

Handledare säger att den första kontakten inför APU- perioden sker antingen genom att lärare 

ringer och frågar om arbetsplatsen kan ta emot en elev, eller vilket är vanligare att eleven själv 

tar kontakten via telefon eller ett personligt besök. Handledare uppger att man vid första 

kontakten blir informerad om vilken årskurs eleven går i. Det framkom under intervjuerna att 

det inte nödvändigtvis är den som fysiskt ska handleda eleven som tar beslutet att ta emot 

eleven. Beslutet kan ofta tas av chefer (exempelvis kökschef, restaurangchef eller ägare vilka 

får betraktas som formella handledare) vilket gör att information ibland kan fastna hos chefen 

och inte når den som praktiskt ska handleda eleven. Detta belyses av följande citat. 

M: Vad ville handledaren att eleven skulle göra? 

H 1: Han skulle vara med i köket. 

M: och göra några speciella uppgifter eller vara på någon speciell 

plats? 

H 1: Nej han skulle vara med. 

I något fall fick handledaren se papprena sista dagen på APU-perioden då chefen 

kom med dem för att få dem ifyllda och underskrivna innan de skulle återsändas 

till skolan.  

Jag fick se pappren när perioden var slut och jag skulle skriva på. 

(H15) 
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Resultatet visar inte på att det förekommer något personligt besök av lärare inför APU-

perioden. Efter den första kontakten och förfrågan översänder lärare på skolan den skriftliga 

informationen inför APU. Handledare beskriver innehållet i denna som standardinformation 

innehållande information om vilken årskurs eleven går i, en närvarorapport, en kort 

beskrivning av önskvärda moment som eleven ska prova på som exempelvis att hantera 

maskiner som finns på arbetsplatsen, steka och koka fisk samt ett bedömningsformulär, 

vilket är utformat som en differentierad skala från dålig till bra där man markerar värdet med 

ett kryss . Enligt handledare var några av bedömnings punkterna; förmåga att organisera 

arbetet, visat intresse och punktlighet. Uppgifter om kursplan och betygskriterier bifogas 

inte enligt handledare. Man efterlyser besök av lärare innan APU-perioden och menar att det 

vore bra att veta vilken nivå eleven är på kunskapsmässigt för att kunna planera perioden på 

bästa sätt. 

Om det är som du säger en kursplan man går efter så har jag ingen 

koll på det. (H3) 

M: Får du information om vad det är för kurs eleven gör och vad du 

ska bedöma? 

Nej i alla fall inte i det jag får. (H9) 

Man vill ju veta vad de lärt sig på skolan, så jag kan anpassa 

arbetsuppgifterna efter det. (H12) 

 Informationen innehåller också kontaktuppgifter i form av telefonnummer till ansvarig 

lärare på skolan. Telefonnumret kan användas i de fall eleven inte dyker upp eller andra 

problem uppstår.  

Handledare beskriver att information från skolan under APU-perioden oftast sker i form av 

ett besök av en lärare från skolan. Läraren brukar förhöra sig om elevens närvaro och fråga 

om eleven trivs. I övrigt samtalar lärare och handledare inte om elevens måluppfyllelse och 

utveckling. Handledare beskriver att lärares besök mest handlar om att prata med eleven, det 

beskrivs så här. 

Ska jag vara ärlig så pratar jag inte så mycket med dom, dom pratar nog mest 

med eleven, om det går bra och så där. (H2) 
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Det hände att dom kom på besök men det var en gång och dom frågade om eleven 

var på plats, mer var det väl inte. (H1) 

6.1.1 Handledares utbildning 

Ingen av tillfrågade handledare upplever att de erbjudits utbildning. Skolorna har vid 

något enstaka tillfälle bjudit in till information för handledare. Endast ett fåtal av 

handledarna har varit på en sådan träff. Träffen hade enligt informanterna mer karaktär av 

samkväm än utbildning och information.  

Vi fick fika och en rundvandring på skolan, sen snackade vi någon 

timme det var mest snack om hur vi hade det på jobbet. Det var inte 

många där.  (H6) 

De handledare som deltagit i informationsträffar har inte gjort det på arbetstid, man får göra 

det på sin fritid. Handledare är villiga att utbilda sig vid behov under förutsättning att det sker 

på arbetstid. 

Om jag skulle bli erbjuden handledarutbildning och fick göra det på 

arbetstid vore det okey men inte på fritiden (H10) 

 

Sammanfattning 6.1 

 

För att sammanfatta första delen av resultatet visar undersökningen att den 

första kontakten inför APU ofta sker via telefon av lärare eller elev. Eller ett 

personligt besök av eleven. Det är nödvändigtvis inte den som praktiskt ska 

handleda eleven som tar beslutet att ta emot eleven vilket kan leda till att 

information kan fastna hos exempelvis kökschef, restaurangchef eller ägare och 

inte nå den som praktiskt ska handleda eleven. Handledare uppger att 

personliga besök av lärare inför APU-perioden inte förekommer. Den skriftliga 

information som översändes efter den första kontakten uppges innehålla 

information om vilken årskurs eleven går i, närvarorapport och en beskrivning 

av önskade moment som eleven ska prova på. Dessa moment kan vara hantera 

förekommande maskiner och koka och steka fisk. Enligt handledare var några 

bedömningspunkter: förmåga att organisera arbetet, visat intresse och 

punktlighet. Uppgift om kursplaner, mål och betygskriterier bifogas inte. 
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Information och kontakt med skolan under APU-perioden beskrivs av 

handledare som oftast ett besök av lärare. Under dessa besök bruka läraren 

förhöra sig om elevens närvaro och intresse. Handledare och lärare brukar inte 

samtala om elevens måluppfyllelse och utveckling. Besöken beskrivs mest som 

ett samtal mellan lärare och elev. Ingen handledare uppger att de erbjudits 

utbildning för sitt uppdrag. Ett fåtal handledare uppger att de inbjudits och 

deltagit i informationsträffar på skolan vilka mer haft karaktär av samkväm än 

utbildning och information. De få handledare som deltagit i dessa träffar 

uppger att det skett på deras fritid.   

 

6.2 Vilka ambitioner säger handledare att de har med elevernas APU 

Under den här rubriken beskriver handledare vilka ambitioner de har med sitt handledande av 

elever inom ramen för APU. Man beskriver också hur man planerar och genomför elevernas 

arbete på arbetsplatsen. 

Handledare svarar att de är positivt inställda till att ta emot APU- elever och känner också ett 

ansvar för att eleverna ska trivas och uppleva APU som meningsfull och lärorik. Därför vill 

man ge eleverna omväxlande och meningsfulla arbeten och inte bara monotona och tråkiga. 

Man säger. 

Man ställer ju dom inte i ett hörn och låter dom stå där hela veckan (H4) 

Praktik i form av APU är av stor vikt för utbildningen säger handledare och man tror även att 

mer praktik skulle gynna eleverna . Studien visar att handledare i något fall gav uttryck för att 

utbildningen skulle innehålla mer praktik på bekostnad av kärnämnen.  

Skippa matte och det i trean, det skulle vara halva året praktik, ja tre 

fjärdedelar till och med uppdelat på tre till fyra tillfällen. Under 

perioderna på skolan skulle man reflektera över vad man har lärt 

sig. (H6)  

 

 Handledarna är eniga i sin uppfattning att det vore omöjligt att genomföra utbildningen utan 

APU/praktik. Jämfört med skolan pekar man framförallt på det stora antal portioner man 

framställer och tekniken för att göra detta. 
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Det är ju i alla fall en yrkesutbildning och ett hantverk, man lär sig 

mest ute på arbetsplatserna (H5) 

När vi lagar mat här så skiljer det sig från det man gör på skolan. Vi 

gör fler portioner och använder oss av utrustningen på ett annat 

sätt. (H11) 

 

6.2.1 Inblick i yrkeslivet 

 Enligt handledarna är det största värdet med APU och samtidigt en av deras ambitioner att ge 

eleven inblick i yrkeslivet. Med detta menar informanterna att den insikten inte kan förmedlas 

av skolan.  

Att se hur det går till på riktigt det är ju lite skillnad på skolan och här. 

(H4) 

Man menar att det är viktigt att elever görs medvetna om tempot och den organisation som 

råder på arbetsplatser och att arbetet kan vara både tungt och stressigt, något som handledare 

anser svårt att få inblick i på skolan.  

Det är kanske tempot som är det viktigaste, kanske få en tankeställare att 

när man kommer ut går det inte att stå och skölja en purjolök i en 

halvtimma. (H3) 

Det gäller att börja med rätt moment på morgonen annars hinner vi aldrig 

bli färdiga. Vi öppnar klockan elva och då måste allt vara klart.(H11) 

Här handlar det inte om att lära sig en sak om dagen, här gäller det att 

man är med hela tiden (H15) 

Dessutom framhåller handledare att APU är ett bra tillfälle för eleven att skolas in i det 

sociala samspelet och de krav som råder på en arbetsplats. 

Att man lär sig att agera socialt det är väl det, kunskaperna i sig det 

brukar ge sig om dom är någorlunda intresserade.(H7) 

Det håller inte att gå hem bara för att klockan säger det. Man ser till 

att vara färdig med det som måste göras innan man går hem. (H10) 
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Undersökningen visar att handledare föredrar att ha elever på arbetsplatsen under en 

sammanhängande längre period och helst hela veckor. Detta för att lära sig att hitta 

och komma in i restaurangens rutiner och ge eleven chans att smälta in i gänget.  

Dessutom ansåg handledare att det är viktigt för eleven att få insikt om att de flesta 

jobb inom branschen inbegriper arbete vissa kvällar och helger. Handledare 

framhåller skolan som en skyddad värld och betonar vikten av att se skillnaden 

mellan skolan och arbetsplats. Handledare anser att insikter eleverna får via APU kan 

skrämma bort vissa från branschen men samtidigt vara en positiv upplevelse för 

vissa. 

Vissa skrämmer man nog bort men vissa blir nog mer taggade och 

tänker att den här branschen vill jag tillhöra. (H1) 

Dom lär sig hitta och rutinerna (H10) 

Handledare uttrycker att man ibland känner sig stressade på arbetet och upplever att man har 

så mycket att göra att man har lite tid för att instruera och förklara för eleven. Man ser det 

som ofrånkomligt att det blir så under vissa perioder med när man har många gäster. Eleven 

får då en mindre aktiv och mer iakttagande roll i väntan på att det ska lugna ner sig. 

Vissa perioder är det väldigt mycket att göra, man har inte tid för 

eleven helt enkelt. Det är ju synd om eleven men så är det, det är 

inget jag kan styra över. (H2) 

 

6.2.2 Elevens ansvar 

Handledare menar dock att det är elevens ansvar att visa intresse och vara engagerad och 

därmed få ut mesta möjliga av APU-n. Handledare säger. 

Det är upp till eleven vad dom vill göra av sin praktik, vi ger dom 

förutsättningar att få en inblick och göra något av den. (H1) 

Vi erbjuder praktikplats om dom är intresserade annars får det vara, jag 

har annat att göra än att försöka motivera elever. (H4) 
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Det är ju också ett sätt att visa ansvar och intresse att försöka se vad som 

behöver göras, till exempel städa av en bänk utan att jag behöver säga till 

om det. (H14) 

Flera av handledarna menar också att om eleven visar intresse att lära sig och frågar om saker 

blir man som handledare sporrad att lära ut mer. Intresserade elever kan också ges möjlighet 

att få extraarbete och i förlängningen anställning, man ser APU-verksamheten som ett slags 

plantskola och rekryteringsbas. 

Det är ju lite plantskola för oss också, vi brukar snacka lite typ att 

den här eleven är jätteduktig det kommer att bli något om den 

fortsätter. (H4) 

6.2.3 Planering av arbetsuppgifter 

 

Handledare beskriver att man planerar och sätter av jobb till elever. En av handledarna 

beskriver hur han ber eleven komma in någon dag innan praktikperioden börjar för att dels 

träffa eleven, tala om hur dags eleven ska börja, visa ingång och omklädningsrum. Detta görs 

för att APU-perioden ska komma igång så smidigt som möjligt. Det är mycket att göra på 

morgonen och informanten upplever att man kanske inte har tid att ta emot eleven och 

informera om detta då. 

Jag vill förbereda dom så att dom inte blir chockade första dagen 

och att dom är medvetna om att det kan vara lite hetsigt ibland. (H1)  

Fler handledare beskriver också att man under de första dagarna ”scannar av ” elevens 

kunskaper genom att planera in enkla uppgifter till eleven som sedan successivt ökas i 

förhållande till elevens kunskapsnivå. 

Man måste ju planera jobben till och börja med blir det ju tråkiga 

och enkla jobb för att kolla vad dom kan. Man vill ju inte sätta 

någon på att stycka oxfilé och sen blir det skit liksom (H3) 

 Detta gör man för att få in eleven i den dagliga driften så fort som möjligt vilket är en av 

handledarnas ambitioner med APU- eleverna. Avsikten är också att på detta sätt få eleven att 

känna sig delaktig och ta ansvar för de uppgifter som man blivit ålagd att göra. Det 
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förekommer också att man planerar in fler arbetskrävande rätter under perioder då man har 

elever. 

Ibland har vi planerat in extra arbetskrävande rätter när vi har 

elever här, något som vi inte har tid att göra annars till exempel 

kåldolmar. (H1)  

 De arbetsuppgifter som planeras till eleverna styrs i de flesta fall av restaurangens 

verksamhet och behov vilket följande citat visar. 

Varierat det är ett litet ställe, man får göra vad som finns, det blir ju 

mycket diska och så där. Men visst dom kan få lägga tallrikar på 

lunchen det är ju inte så jättesvårt och dom är ju mest här på 

lunchen. (H6) 

Dom får göra det som jag behöver hjälp med.(H14) 

6.2.4 Bedömning av elever 

Studien visar också att bedömningen styrs mycket av den egna arbetsplatsens 

verksamhet. Det vill säga man bedömer endast de moment som förekommer i den 

dagliga driften. 

I grund och botten kan jag inte ändra restaurangens verksamhet 

efter bedömningspunkter det måste ju bli tvärt om. (H7)  

Handledare uppger att det på bedömningsformuläret som man får från skolan finns utrymme 

för att skriva ett personligt omdöme om eleven. Här uppger handledare att man brukar 

beskriva elevens svaga men också starka sidor.  

Jag brukar skriva vad dom behöver förbättra men också vad dom är 

bra på. (H7) 

Av undersökningen framgår att handledare har svårt att förstå sin roll som 

handledare och bedömmare. Man ser sig i första hand som yrkesman/kvinna 

och inte som delaktig i en utbildning. 

Egentligen varför ska jag engagera mig i det här? Var finns 

moroten? Jag är ju faktiskt anställd här för att laga mat. (H15) 
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Sammanfattning 6.2 

 

Handledare anser att APU är av stor vikt och att det vore omöjligt att genomföra utbildningen 

utan den. En av handledares ambitioner med APU-n är att göra elever medvetna om tempot 

och stressen på arbetsplatsen. Dessutom vill man skola in eleverna i det sociala samspel som 

råder på en arbetsplats. Man anser att det är viktigt att eleven vistas på arbetsplatsen under en 

längre sammanhängande period. För detta framhåller man argument som vikten att få insikt 

om att arbetstid kan vara förlagd till kvällar och helger, lära sig hitta på arbetsplatsen och 

”smälta in i gänget”. Handledare uppger att man ibland känner sig stressad på arbetet och 

därför har lite tid att instruera eleven. Man betonar dock att det är elevens ansvar att vara 

engagerad för att få ut mesta möjliga av sin APU. Handledare har ambitionen att snabbt 

”scanna av” elevens kunskapsnivåför att kunna få in eleven i den dagliga driften så fort som 

möjligt. På detta sätt vill man få eleven att känna sig delaktig och ta ansvar för de 

arbetsuppgifter man blir tilldelad. Såväl elevens arbetsuppgifter som handledarens bedömning 

styrs i de flesta fall av restaurangens verksamhet. Handledare har också svårt att förstå sin 

roll, man ser sig i första hand som yrkesman/kvinna och har i de flesta fall inte ambitionen att 

vara delaktig i en utbildning.   

 

6.3Vilken information efterfrågas av handledare? 

Studien visar att handledare efterfrågar mer information från skolan framför allt om vad 

skolan förväntar av dem som handledare och vad eleven ska lära sig.  

Det skulle vara rätt kul att veta vad dom förväntar sig av oss. Men 

dom kanske inte förväntar sig något alls och vi tänker ju inte att det 

här gör vi för skolans bästa. Vi kan ju inte göra en massa saker som 

vi inte behöver.  (H3) 

Handledare känner inte till vad Skolverket skriver om utbildning av de som handleder 

elever inom ramen för APU och anser att man inte informerats om det. Men flera 

handledare uppger att man är intresserade av att veta vad som finns skrivet. 

Om det finns något skrivet ska det väl delges den som handleder. (H1) 
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Det har jag aldrig hört eller läst, om det var viktigt skulle väl skolan 

informera oss om det (H14) 

Man efterlyser också information om elever som har hög frånvaro av en eller annan 

anledning. Elever som ofta är borta försvårar handledares arbete och planering. När det 

gäller information om kursplaner och betygskriterier tycker man att det naturliga är att 

skolan informerar handledare om vad som ska läras ut och hur det ska bedömas. Handledare 

menar att informationen om dessa dokument är dålig. Enligt handledare bifogas inte 

information om vilken kurs eleven går. Informationen ser likadan ut oavsett vilken årskurs 

eleven går i. Handledare menar att man inte gör skillnad mellan elever beroende av årskurs 

utan mer ser till mognad och ambitionsnivå. 

Det måste ju ligga i lärarnas intresse att få ut den informationen till oss om 

det ska ligga till grund för betyg. Det kan väl inte vara så svårt, det är lite 

mycket begärt att jag ska leta reda på det. (H8) 

Det är svårt att göra skillnad på årskurser, det beror helt på hur mogna och 

ambitiösa dom är. (H14) 

Flertalet handledare menar att besök av lärare borde ske fler än en gång under APU-perioden 

som kan vara upp till sex veckor. Handledare föreslår ett trepartsamtal vid dessa besök mellan 

handledare, elev och lärare där man kan stämma av vad eleven har lärt sig och vad som är 

önskvärt att lära sig. Handledare menar att det inte behöver vara långa möten, 10-20 minuter 

skulle räcka. Man menar att det är lärarens ansvar att initiera sådana samtal. Det uttrycks så 

här. 

Om man sätter sig ner tillsammans så kan man kanske styra upp det som 

någon part inte tycker fungerar. (H9) 

Handledare menar också att det vore bra att få komma till skolan i samband med till 

exempel läsårsstarten och presentera sig för eleverna. Genom detta kan en första 

kontakt mellan och handledare på företagen etableras och man får en chans att 

presentera inriktning på restaurangens verksamhet. 

Man skulle kunna komma dit och presentera sig så att dom vet vad 

dom möter när dom när dom kommer ut (H6) 
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Handledare beskriver de bedömningsformulär som skolan skickar ut dels som en gradering av 

kunskaper och egenskaper med hjälp av en skala från dålig till bra där man sätter ett kryss 

som avspeglar elevens begåvning, punktlighet, flit och initiativförmåga. Man saknar 

kännedom om de betygskriterier som gäller för de olika kurser som eleverna går och därför 

kan man inte heller bedöma efter dessa. 

Jag bedömer mest viljan, viljan att lära sig. Det tror jag är det 

viktigaste fast dom inte har de bästa kunskaperna (H4) 

 

Två handledare hade inte kännedom om vad som skulle bedömas vilket hade sin orsak i att 

informationsblanketterna fastnat hos chefen. Ytterligare en anledning till att man inte alltid är 

uppdaterad kring vad som ska bedömas är att man upplever stress och tidsbrist på arbetet. 

Handledare uttrycker det så här; 

Dom ska ju arbeta med maskiner och så där men det är ju inte alltid man 

har tid att tänka på det, vi har mycket att göra så det kommer inte i första 

hand.(H6) 

 

Sammanfattning 6.3 

Handledare saknar information om vad som förväntas av den som handleder och vad man ska 

lära ut. Man har inte kännedom om vad skolverket skriver om utbildning av handledare. 

Information om kursplaner och betygskriterier saknar man likaså. Eftersom man upplever att 

man inte har kännedom om betygskriterier och kursmål kan man inte bedöma efter dessa. 

Handledare är dock eniga i sin uppfattning att om det är viktigt så är det skolan och lärarnas 

ansvar att delge dem den informationen. Man efterlyser fler besök av lärare under APU-

perioden och föreslår trepartssamtal mellan elev, lärare och handledare för att stämma av vad 

eleven har lärt sig och vad som är önskvärt att lära sig. Handledare beskriver också interna 

problem med förmedling av information på arbetsplatser. Då chefer eller ägare mottagit 

information och inte vidarebefordrat den till den som praktiskt ska handleda eleven. 
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Resultatdiskussion  

Under den här rubriken har jag för avsikt att väva ihop mina resultat med tidigare forskning 

och teori samt egna reflektioner. 

7.1 Hur berättar handledare om information och utbildning de fått? 

Handledare upplever att den information som kommuniceras av skolan är bristfällig avseende 

att informera om vilken kurs eleven ska göra under sin APU. Gymnasieförordningen (1992: 

994. 1 kap. 2 §) föreskriver att APU ska styras av kursplaner och kursmål. Skolan ska då 

informera arbetsplatsen om vilken kurs eller del av kurs som eleven förväntas göra under sin 

APU. Detta är något som skolinspektionen (2011) pekar på att många skolor misslyckas med. 

Kontakten med lärare under APU-perioden beskrivs av handledare som ett besök under hela 

perioden och ses mest som ett samtal mellan elev och lärare. Besöken och samtalen borde 

inkludera handledare, lärare och elev. Skolinspektionen konstaterar att på de skolor där man 

har bra rutiner kring betygsättning genomför man trepartssamtal och går igenom moment och 

prestationer i förhållande till kursmålen. Handledare efterlyser fler besök av lärare under 

APU-perioden. Höghielm (Hansson, T. red.2009) beskriver lärarens roll som den som ska 

hantera gapet mellan skola och arbetsliv och skapa förutsättningar för eleven att koppla ihop 

teori och praktik genom reflektion. Om lärare ska ha den mäklarroll som Höghielm beskriver 

krävs täta och strukturerade kontakter mellan skola och arbetsplatser. ”Regelbundna kontakter 

ansikte mot ansikte mellan samordnare och handledare” är dessutom något som enligt OECD 

kännetecknar framgångsrik APU. 

Lavås och Handal (2001) menar att det är en felaktig uppfattning att vem som helst kan 

handleda så länge man har nödvändiga yrkeskunskaper. Man menar att för att vara en bra 

handledare måste man ha både praktiska kunskaper i yrket och formella kunskaper om 

handledning vilket man får genom utbildning. Undersökningen visar att handledares 

utbildning måste ses som bristfällig och lämnar mycket övrig att önska. Användandet av 

kompetenta och kvalificerade handledare är en av faktorerna som kännetecknar en 

framgångsrik APU enligt OECD (2000). Ingen av handledarna har genomgått eller erbjudits 

någon regelrätt utbildning för sitt uppdrag. Ett fåtal av handledarna har inbjudits och deltagit i 

informationsträffar på skolan. Träffarna beskrivs av informanterna mer som samkväm än 

utbildning och information. Bristen på kännedom om mål och bedömningskriterier och vad 
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skolverket skriver om utbildning av handledare bekräftar detta. I de fall då man deltagit i 

informationsträffar har detta skett på handledares fritid och man har inte fått någon ersättning 

för detta från sin arbetsgivare eller skolan. Man uppger att man är villig att utbilda sig under 

förutsättning att det sker på arbetstid. Skolinspektionen (2011) pekar i sin rapport på 

problematiken med att få handledare är utbildade eller erbjuds utbildning vilket man menar 

gör att det brister i kvalitén på APU.  

APU-perioden skall enligt gymnasieförordningen styras av kursplaner och kursmål och ligga 

till grund för bedömning och betygssättning. De bedömningsformulär som skolan skickar ut 

upplevs av handledare som allmänt formulerade. Bedömningspunkterna verkar gälla 

egenskaper som begåvning, punktlighet och flit. Eftersom man inte upplever att man blivit 

informerad om kursmålen ligger de inte till grund för bedömningen. Skolinspektionen pekar 

på i sin rapport (2011) att skolorna har vagt formulerade dokument och bedömningsunderlag 

som bedömer ovan nämnda egenskaper snarare än prestationer i förhållande till kursmål.  

7.2 Vilka ambitioner säger handledare att de har med elevernas APU 

Handledare är i samtliga fall positiva till att ta emot elever inom ramen för APU. Man känner 

också ett stort ansvar för att eleverna ska trivas och uppleva APU som lärorik och 

meningsfull. Under intervjuerna fick jag en känsla av att handledare trivdes i och kände 

stolthet i rollen som ”Mästare” och tog sitt handledande på stort allvar och verkligen ville 

överföra sina yrkeskunskaper till lärlingen/eleven genom att låta dem delta i praktiken. John 

Dewey (2005) menar att det bästa sättet att lära sig ett yrke är i social aktivitet genom 

interaktion med andra. Kvale (2000) beskriver detta som mästarlära och definierar det som 

”lärande utan formell undervisning”. Handledare menar att APU är av stor vikt för 

utbildningen och det största värdet är att få en inblick i yrkeslivet. Man säger att det är bra för 

eleven att se ”verkligheten” som man utrycker det. Säljö (2000) menar att lärande inte handlar 

om att tillägna sig färdigheter och kunskaper som isolerade enheter. Man måste skaffa sig 

insikt om i vilken situation en viss uppsättning kunskaper fungerar. APU kan bidra till att 

starta ett sådant lärande som fullt utvecklad kan beskrivas som tyst kunskap eller 

förtrogenhetskunskap. Man framhåller saker som arbetstempo och insikt om att arbetet både 

kan vara tungt och stressigt och ofta inbegriper arbete vissa kvällar och helger. Vidare 

framhåller handledare att APU ger tillfälle att skolas in i det sociala samspel som råder och 

styr en arbetsplats exempelvis att komma i tid och visa ansvar mot arbetskamrater genom att 

göra färdigt det som man är ålagd att göra. Lpf 94 betonar att kunskapsutveckling för elevens 
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del är avhängigt möjligheten att se samband, sammanhang och få prova sin kunskap. 

Handledares ambitioner med sitt handledande kan därför sägas ha visst stöd i läroplanen. 

Ytterligare en av handledares ambitioner är att så fort som möjligt få in eleven i den dagliga 

driften. Man vill gärna att eleven blir självgående så fort som möjligt. Ibland upplever man att 

ens egna arbetsuppgifter kan ta en stor del av arbetsdagen i anspråk och lämnar därför inte 

mycket tid till att instruera och förklara för eleven. Högt arbetstempo nämns i Skolverkets 

rapport Utsikt till insikt (2000) som en orsak till brist på tid för reflektion. Såväl Lauvås och 

Handal (2001) som Svensson och Åberg (2001) framhåller tid för reflektion som en 

avgörande faktor för utvecklande av kompetens. Här framkommer den konflikt som 

handledare hamnar genom att man är positiv till att ta emot APU-elever och känner ansvar för 

att de ska trivas och uppleva perioden som lärorik och meningsfull. Å andra sidan upplevelsen 

av att ibland inte ha tid för eleven. 

Handledare menar att APU/praktik är nödvändig för att göra utbildningen anpassad för att 

skola in eleven i yrkeslivet. Någon handledare efterlyser mer APU och menar att under 

årskurs tre skulle 75 % av utbildningstiden vara arbetsplatsförlagd. Informanterna efterlyser 

också längre och sammanhängande perioder helst under hela veckor. Fördelen med detta 

skulle vara att eleven skulle lära sig att hitta och lära sig de rutiner som finns på arbetsplatsen. 

Man ser APU som ett bra tillfälle för eleven att lära sig agera i den sociala miljö som en 

arbetsplats är och hantera de krav som ställs. Exempelvis att passa tider, ta ansvar genom att 

göra färdigt arbetsuppgifter man blivit ålagd innan man går hem. 

Engström (Hansson, red. 2009) menar att yrkeskompetens omfattar inte bara hur man utför 

sitt yrke. Hon menar att ”Det handlar om hur man ska vara när man utför något” (Engström 

2009, s.47). Med det avses den kompetens som har med sociala relationer att göra, hur man 

agerar och samverkar med andra på en arbetsplats. Något eleven får tillfälle till under sin 

APU . Handledare beskriver vikten av att eleven visar intresse och är engagerad under sin 

APU-period. Man känner det inte som sitt ansvar att motivera eleven. Man anser att 

arbetsplatsen tillhandahåller praktikplats och sedan är det upp till eleven att få ut mesta 

möjliga av APU. Således läggs ett stort ansvar för kvalitén på APU på eleven. Det 

framkommer att om eleven visar intresse så sporras handledare att lära ut mer. Intresserade 

elever ges också möjlighet att få extraarbete under perioder då man har mycket att göra. Man 

ser APU som ett slags plantskola och rekryteringsbas. APU kan alltså leda till anställning 

efter utbildningens slut. 
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En av handledarna beskriver hur han ber eleven komma in någon dag före periodens början. 

Detta görs för att träffa eleven och gå igenom en del praktiska detaljer inför APU- starten. 

Som exempelvis var eleven ska gå in, var omklädningsrummet ligger och hur dags eleven ska 

vara på plats. Detta görs av den anledningen att det är mycket att göra på morgonen och han 

upplever att det inte finns tid att första arbetsdagen ta emot och visa runt eleven. Ambitionen 

med detta är att första dagen ska bli så smidig som möjligt för eleven. Handledare säger att 

man under de första dagarna scannar av elevens kunskapsnivå vilket görs för att veta vilka 

arbetsuppgifter eleven klarar av att utföra. Avsikten med detta är att få in eleven i den dagliga 

verksamheten så fort som möjligt. De arbetsuppgifter som man planerar och tilldelar eleven 

styrs i de flesta fall av restaurangens verksamhet. Därmed blir det arbetsplatsens inriktning 

och behov som styr vad eleven lär sig. Skolinspektionens rapport (2011) pekar på att skolor 

ofta misslyckas med att förvissa sig om att APU uppfyller målen i kursplanen. Elever 

betraktas ibland som extra arbetskraft och ger restaurangen möjlighet att planera in extra 

arbetskrävande rätter på matsedeln, sådana som man av tidsskäl sällan har möjlighet att göra 

när man inte har elever. 

7.3Vilken information efterfrågas av handledare? 

Handledare uppger att man saknar information om vad som förväntas av dem från skolans 

sida. Man är också ovetande om vad Skolverket skriver om villkoren för APU. Skolverkets 

rapport (1998) pekar på att handledares kännedom om mål och riktlinjer är dåliga. Att denna 

brist på information kvarstår visar Skolinspektionen (2011:2) i en senare gjord granskning. En 

följd av detta blir att APU inte blir kursplanestyrd utan det är arbetsplatsens inriktning och 

behov som styr vad eleven får lära sig Sjöberg, Svensson & Larsson (Hansson, T. red.2009) 

menar att organisationen av APU måste ske i en jämlik samverkan mellan lärare, handledare 

och chefer där man ställer elevernas och verksamhetens behov i centrum. 

Man efterlyser också information om elever som har hög frånvaro vilket försvårar 

handledarens planering (arbetsuppgifter som man avsatt åt elever får man helt enkelt göra 

själv). Detta blir förståligt mot bakgrund att handledare uppger att man ofta känner tidspress 

på arbetet. 

Flera informanter efterfrågar fler besök av lärare under APU-perioderna och föreslår att 

lärare, elev och handledare sätter sig ner tillsammans och stämmer av elevens situation på 

arbetsplatsen. Man menar att dessa samtal borde initieras av läraren. Höghielm (2009) 

beskriver lärarens roll som den som ska hantera gapet mellan de två kulturerna skola och 
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arbetsliv. Skolinspektionen (2011:2) pekar på trepartsamtal som ett viktigt inslag på skolor 

där man har bra rutiner kring betygssättning av APU.   

Handledare menar att det ibland klickar i den interna informationen på arbetsplatserna då 

kontakten mellan skola och arbetsplats ibland sker mellan lärare och chefer eller ägare av 

restaurangen. Detta gör att information inte förs vidare till den som praktiskt ska handleda 

eleven. Följden av detta blir att handledaren inte vet vilka moment eleven ska göra. 

Handledare uttrycker en önskan att få komma till skolan i samband med exempelvis 

läsårsstart för att informera om den egna arbetsplatsens inriktning. Dessa informationer skulle 

kunna genomföras av de programråd som enligt Gy 11 skall inrättas på lokal nivå och är ett 

krav för att få anordna yrkesutbildningar från och med hösten 2011. Rådets uppgift är att 

samverka till att yrkesutbildningens innehåll och yrkesuppgifter inom branschen 

överensstämmer. 

 

Slutsats 

En slutsats som jag drar av undersökningens resultat är att skolan måsste bli bättre på att 

informera arbetsplatserna om intentionerna med APU. Lärare måste stötta handledarna i deras 

uppdrag och vara medvetna om deras arbetsförhållande och deras ambitioner. Jag tror att 

införande av lokala programråd och täta strukturerade kontakter är nyckeln till bra 

arbetsplatsförlagd utbildning. 

 

Studiens kvalité 

Bryman (2008) menar att validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier i en studie. De kan 

ses som mått på hur stabilt undersökningsresultatet är. Validitet kan förstås som giltighet och 

reliabilitet som tillförlitlighet. De svar jag fick under mina intervjuer överensstämmer väl med 

tidigare forskning som redovisas i detta arbete, vilket stärker validiteten och reliabiliteten i 

min undersökning. En av svagheterna med min undersökning kan vara att jag inte är någon 

rutinerad intervjuare och ibland ställde för få eller alltför ledande följdfrågor, vilket också min 

bakgrund som kock och handledare bidrog till. Studien som jag gjort är ganska liten, det är 

jag medveten om. Men min uppfattning är att den ger en bra bild av situationen i den region 

jag undersökt. 
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Vidare forskning 

När jag genom min undersökning blev medveten om hur handledare upplever den information 

och utbildning de får. Samt vad deras ambitioner med elevernas APU är, väcktes mitt intresse 

för hur APU/ APL-bedömningar påverkar skolans betygsättning av eleverna. Detta ser jag 

som ett uppslag till en framtida undersökning. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide. 

 

Inledning  Hur länge har du arbetat i restaurangbranschen? 

  Vad har du för utbildning? 

  Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

  Finns det en koppling mellan APU och återväxten inom ditt 

yrke? 

  Hur många elever har du handlett? Från vilka skolor? 

 

1. Hur får handledare information om APU-s syfte mål och bedömning? 

Beskriv dina kontakter med skolan 

Information inför APU 

Dialog under och efter APU 

Hur formuläret för bedömning utformat? 

 

 

2. Vad har handledare för ambitioner när de handleder elever? 

 
 

Hur planerar du elevens arbete? 

Kan du beskriva din relation till eleverna?  

 Vad är det viktigaste som eleverna lär sig genom APU? 

Kan du berätta hur du bedömer eleven? 

Vilken information har du fått om skolverkets riktlinjer för bedömning och 

betygssättning? 

Hur skulle man kunna genomföra en utvärdering och återkoppling av APU perioden? 

  

 
3. Vilken utbildning har handledare erbjudits? 

 
 
Berätta om den första gången du handledde en elev 

Om du skulle planera en utbildning för handledare, vad skulle den innehålla? 

Har du erbjudits någon handledarutbildning? 

Berätta om informationsträffar? 
Är det någon information som du saknar? 
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 Bilaga 2 
 

Till handledare och ansvarig chef 

 

Hej! 

Mitt namn är Mikael Holm och jag arbetar som yrkeslärare på restaurang och 
livsmedelsprogrammet vid Westerlundska Gymnasiet i Enköping. Jag studerar för 
närvarande vid Linköpings Universitet för att skaffa mig behörighet som yrkeslärare. 
Inom ramen för utbildningen ska jag genomföra ett examensarbete som knyter an till 
mitt yrkesområde. Jag har valt att undersöka om vilken information Apu- handledare 
får om Apu syfte, mål och bedömning. Vilka ambitioner handledare har när man 
handleder och om man erbjudits någon utbildning? Det är av den anledningen jag 
kontaktar er.  

Deltagandet är frivilligt och som medverkande har du rätt att när som helst avbryta 
din medverkan. Intervjun beräknas att ta 30-60 minuter. All information behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen annan än jag (Mikael Holm) kommer att kunna 
identifiera ditt deltagande. Ditt namn och företagsnamn kommer att avidentifieras. 
Den information som samlas in kommer endast att användas för det egna 
forskningsändamålet och intervjuerna kommer att raderas efter att studien är 
avslutad. Du har möjlighet att ta del av resultatet när uppsatsen är godkänd. Om du 
har frågor kring ditt deltagande kan du kontakta mig på tel: 0703032136 eller via 
mail: fam.holm@koping.net. Min handledare i detta arbete är Universitetslektor 
Ragnhild Swahn på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 
Universitet 

 

Med vänlig hälsning 

Mikael Holm 
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