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Sammanfattning: Att inte veta vad du vill arbeta med i framtiden och inte förstå vilka 

kunskaper som krävs, kan leda till en känsla av frustration, oklara 

planer och oro för din egen framtid. Egna erfarenheter och tidigare 

forskning på området väckte mitt intresse av att närmare undersöka 

hur några ungdomar på det yrkesinriktade Handels- och 

Administrationsprogrammet (HP) upplever sin situation. Vilka tankar 

om yrkesval har de och vilken förståelse av kompetens i ett framtida 

yrke leder detta till? Hjälper 15 veckor av arbetsplatsförlagd 

utbildning (APU) dem att hitta ”rätt” arbete? Eleven på HP ska enligt 

riktlinjerna få grundläggande kunskaper för arbete inom yrkesområdet 

och insikt i de villkor som gäller för företagande. APU syftar till att 

eleven i praktiken ska möta den miljö och de krav som ställs på en 

kommande arbetsplats. Syftet med detta arbete är att ur elevperspektiv 

belysa elevens uppfattning om sin väg mot yrkeslivet i en kontext av 

olika samhällsintressen av att eleven snabbt kommer ut i arbetslivet 

med lämplig kompetens. Genom en explorativ tvärsnittsstudie 

tillfrågas totalt 13 gymnasielever på HP. Insamlad intervjudata 

analyseras med hjälp av meningskoncentrering utifrån elevernas 

självförståelse och jämförs för att se likheter/olikheter i elevers 

uppfattning. Resultatet varken påvisar/förkastar att perioden med APU 

gör att elevens förståelse av professionell kompetens förändras i större 

omfattning. En ökad förståelse av arbetslivets villkor ger dock APU. 

Samtliga deltagare är positiva till APU. Eleven som inte vet vad 

hon/han vill arbeta med har ofta en begränsad och allmän syn på vad 

som krävs för att arbeta. Eleven som har/tidigt hade en plan för 

framtiden kan lättare berätta om vad hon/han tror sig behöva för 

kompetens i det framtida jobbet och vägen dit. Tvärtemot skolans 

praxis och förslag till riktlinjer, ser deltagare att det är viktig att få 

prova på flera olika praktikplatser. En fortsättning i form av en 

longitudinell studie, där eleven följs från gymnasieval till en etablerad 

yrkesroll, kan öka vår förståelse av hur och under vilka villkor elevens 

förståelse av professionell kompetens utvecklas.   
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Förord 

En av de första frågor vi vuxna ofta får, och i vår tur själva ställer, när vi träffar en för 

oss okänd person i vuxen ålder är: ”Vad jobbar du med?”. Något omformulerat frågar vi 

ungdomar i skolåldern: ”Vad ska du göra sedan, efter skolan?”. Små barn kanske vi 

frågar ”Vad ska du bli när du blir stor?”. En allmän fråga för att skapa kontakt och lära 

känna en ny bekantskap, men som av den som inte kan svara, kan upplevas som 

frustrerande och integritetskränkande. 

Min egen erfarenhet av hur denna allmänna fråga påverkade mig i kontakten med andra 

inleddes i och med att jag efter 25 år i olika jobb vid 50 års ålder bestämde mig för att 

studera, med syftet att på sikt jobba med något annat. När detta ”annat” inte blev 

tydligare med åren, kände jag att frågor om jobb och vad mina studier skulle leda till, 

blev allt mer frustrerande och fick mig att undvika situationer där frågor om jobb kunde 

komma upp. Vid den här tiden tog vår äldste son ett års uppehåll efter tre års studier för 

att han inte visste vad han ville jobba med efter examen, och därför inte heller 

inriktningen för sina sista terminer. Vår yngre son hade en klar bild av vad han ville bli 

och jobbade målmedvetet i gymnasiet för att få tillräckliga betyg för att antas på 

utbildningen – två veckor in på utbildningen kände han att det inte alls stämde med hans 

förväntningar av det blivande yrket. Nu måste han hitta ett nytt yrke och ny utbildning. 

I samband med olika lärarvikariat på en gymnasieskola, har jag talat med elever om 

deras tankar om vad de ska göra efter gymnasiet. De flesta elever jag talade med gick på 

Handelsprogrammet, ett yrkesinriktat program de valt att gå i tre år. Jag upplevde att 

många av dem hade oklara uppfattningar om vad de ville göra och vaga föreställningar 

om vad olika yrken innebar i form av krav på kunskaper och arbetsuppgifter, oavsett 

vilken årskurs de gick i. Flera uttryckte oro för att inte veta vad de skulle göra, andra 

tyckte att bara jag får ett jobb, så kommer jag nog på vad jag vill bli och en del ville inte 

tala om det. Det här fick mig att, än mer, fundera på hur väsentligt det kan vara för oss 

att veta, eller få hjälp att veta, vad vi vill ”bli” för något. Kunde den arbetsplatsförlagda 

utbildningen eleverna på HP har i 15 veckor mellan årskurs två och tre hjälpa dem som 

inte visste att upptäcka vad de ville ”bli”?  

En reflektion jag själv gjort om den här känslan hos mig, som kanske också finns hos 

elever som inte heller vet vad de vill bli, mynnar ut i frågan: För om jag inte blir något, 

vad är jag då? 

Ett stort tack till deltagande elever som berättade om sina tankar. Tack också till skolans 

lärare och rektor för att jag fick möjlighet att genomföra intervjuerna på skoltid och för 

all bakgrundsinformation om APU. Under våren kommer elever och lärare att få tillfälle 

att ta del av resultatet av mitt arbete. 

Jag vill tacka min handledare Glen Helmstad för att han introducerade mig i 

Pedagogikens värld i början av min period som sökare. Tack vare den starten, och nu 

hans oumbärliga stöd i detta arbete, är mitt magisterarbete klart. Arbetet har också hjälpt 

mig i sökandet efter vad jag vill jobba med. Nu när riktningen är klar ser jag fram mot 

en spännande resa.  
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Introduktion 

Jag tror många av oss som små fick den välmenta frågan ”Vad ska du bli då, när du blir 

stor? Ska du gå i mammas/pappas fotspår eller…”. Att som tonåring kunna tala om att 

jag vet vad jag vill bli, eller i alla fall har en idé om vad jag vill arbeta med, kan vara ett 

sätt tala om för andra att jag håller på att bli vuxen. Hur kommer då dagens ungdomar 

fram till vad de vill bli och vilka yrkesområden/yrkesroller som kan vara intressanta? 

Redan i slutet av grundskolan ska de, med några veckors praktik i bästa fall, välja 

inriktning för fortsatt utbildning på gymnasienivå. Inför årets gymnasieval, som nu går 

mot sitt slut, har exempelvis Sydsvenskan tagit upp frågan i flera artiklar. Högt pris för 

elevers valfrihet i skolan (Magnusson, (2008, december 05) tar upp problemen med 

ständiga omval och rektorer/gymnasiechefer pekar på kostnaderna och menar att 

eleverna i årskurs 9 måste få bättre information så att de kan välja rätt direkt. Den 12 jan 

2009 är det den näst intill oöverskådliga mängden val som tas upp i en artikel. 

Studievägledare påpekar att eleverna bara i Malmö har 244 alternativ att välja på, en 

ökning med 70 sedan året innan. Eleven kan nu söka i hela Skåne så det finns mångfalt 

fler skolor och program att välja mellan, som var och en presenterar och säljer in sig till 

elever och föräldrar med intensiv marknadsföring. Artikeln innehåller också ”10 tips” 

till hjälp att välja rätt. Men det finns också exempelvis Arbetsförmedlingens Avstamp.nu 

som riktar sig till ungdomar som vill hitta rätt utbildning (http://www.avstamp.nu/html/ 

public/ung/plugga/hitta_din_utbildning.aspx hämtad 2009-01-12 från 

http://www.avstamp.nu) och Skolverkets Utbildningsinfo.se med bland annat en 

checklista (http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/794 hämtad 2009-01-12 från 

http://www.utbildningsinfo.se) till hjälp. Det finns information och hjälp, men som en 

studie- och yrkesvägledare i artikeln ovan kommenterar situationen: ”Det är ingen 

människa som kan ha allt detta i huvudet”. 

På gymnasiets yrkesinriktade program är samhällets förväntan att ungdomarna närmar 

sig sitt framtida arbetsliv med allt mer utvecklad förståelse av vart de är på väg och vad 

det innebär i form av arbetsuppgifter och krav på yrkeskunskaper för att kunna utföra 

uppgifterna på ett bra sätt. Att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, att ha 

professionell kompetens, är en fråga som behandlats av bland andra Sandberg (1994). 

Han menar att för att förstå den kompetens som används för att lösa en arbetsuppgift, 

måste vi se uppgiften och den som utför den i ett sammanhang. Sandberg kommer i sitt 

arbete fram till att det inte går att skilja mellan uppgiften och den som utför den om vi 

ska förstå hela den kompetens som används. En tonåring som ska välja yrkesinriktning, 

i grundskola och/eller i senare utbildning, bör få möjlighet att göra ett så informerat val 

som möjligt utifrån sina egna förutsättningar som intresse, förmåga och utsikterna att så 

småningom kunna vara verksam i det valda yrkesområdet. Tonåringens förståelse av 

yrkeslivet, vad olika lämpliga yrken innebär och vilka kunskaper som krävs för att bli 

framgångsrik i sitt jobb, borde vara en förutsättning för att kunna träffa ett så avgörande 

beslut som det kan uppfattas vara. 

De yrkesinriktade programmen på gymnasiet har ett moment av arbetsplatsförlagd 

utbildning (APU) där ungdomarna kommer i kontakt med arbetslivet. En undersökning 

av gymnasieungdomar på yrkesinriktade program visar allmänt att nästan samtliga 

http://www.avstamp.nu/html/public/ung/plugga/hitta_din_utbildning.aspx
http://www.avstamp.nu/html/public/ung/plugga/hitta_din_utbildning.aspx
http://www.avstamp.nu/html/public/ung/plugga/hitta_din_utbildning.aspx
http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/794
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elever är positiva till APU enligt Skolverket (Skolverket, 1998) och tycker att de får 

viktiga kunskaper och en bild av hur det ser ut i ”verkligheten”. 

Enligt vår Skollag (SFS, 1985:1100), 4 §  och Förordning om särskilda programmål för 

gymnasieskolans nationella program (SKOLFS 1999:12) är Handels- och 

administrationsprogrammets (HP) syfte att ge eleverna ”grundläggande kunskaper” 

avseende arbetsuppgifter inom handel och tjänster men också ” utveckla insikter” i de 

villkor som gäller i företag och för näringslivet. APU ska, enligt samma författning, 

leda till att eleven möter de krav som yrket ställer på dem men också ge eleven 

möjlighet att utveckla ”förståelse av den yrkeskultur som råder inom olika 

yrkesområden” (SKOLFS, 1999:12).  

Syftet med den yrkesinriktade utbildningen är tydligt uttalat: eleverna ska utveckla 

kompetens som motsvarar yrkesområdets krav. För HP innebär det, att med hjälp av 

undervisning i kärnämnen och karaktärsämnen och APU, ge eleven en helhetssyn, 

grundläggande kunskaper på området, insikter om företagandets villkor och förståelse 

av aktuell yrkeskultur.  

Gymnasieskolan som väg till yrkeslivet 

I Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) konstaterar utredaren 

att ”Eleven är huvudpersonen” (s.176) och tar därefter upp betydelsen av att 

gymnasieskolan förbereder eleven för de behov som yrkeslivet har och menar att de 

också aktivt bör informera eleven vilka yrkesval den har efter utbildningen. Vidare 

påpekas att elever i dag saknar kunskaper om arbetsmarknaden, arbetsvillkor, arbetslivet 

och vad en utbildning leder till, eftersom informationen är bristfällig. Förslaget är att det 

behövs nya sätt att informera och att studie- och yrkesvägledning ska ses över (s.177). 

Sammanfattningsvis uppfattar jag att, både de nuvarande styrdokumenten för 

gymnasieskolan och de kommande kanske än mer, tydligt uttalar att målet är att förse 

samhället med kompetenta, anställningsbara personer – direkt efter yrkesprogrammen 

eller senare efter högskolestudier. Eleven förväntas göra rationella val utifrån egna och 

samhällets intressen. 

Jag kommer i det följande att belysa en kontext jag ser som viktig att ha som bakgrund 

till de frågor jag kommer att undersöka, och använda i analys och diskussion av mitt 

resultat. Inledningsvis behandlar jag styrdokument, regler och olika intressen avseende 

den yrkesinriktade gymnasieutbildningen med fokus på HP och exempel på resurser 

tillgängliga för elever som söker yrkesinriktning. Därefter beskriver jag tidigare 

forskning och undersökningar med relevans för området och avslutningsvis redogör jag 

för hur jag tolkar och använder mig av några centrala begrepp för min förståelse av det 

område jag undersöker. 

Styrande intressen 

I vår Skollag (SFS, 1985:1100), 4 § slås det fast att gymnasieskolans nationella program 

skall vara ”en grund för fortsatt utbildning på högskolenivå och för yrkesverksamhet”. 

Ett av dessa nationella program är Handels- och administrationsprogrammet vars syfte 

enligt Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program 

(SKOLFS 1999:12) är att ge eleverna ”grundläggande kunskaper för arbete inom 

varuhandel och tjänsteproduktion samt till att utveckla insikter i företagandets villkor” 
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Enligt samma författning har skolan ansvar för att eleverna ”kan arbeta på ett 

serviceinriktat och ansvarsfullt sätt inom verksamhetsområdet”. Samverkan mellan 

kärnämnen, de ämnen som ingår i alla nationella program, och karaktärsämnen, de 

ämnen som ger ett program dess karaktär, framhålls som viktigt för att skapa helhet och 

att eleverna ska utveckla den kompetens som programmet syftar till. Detta innebär att 

om eleven, trots osäkerhet om inriktning i yrkeslivet och vad den vill bli, har gått vidare 

till ett yrkesinriktat gymnasieprogram som HP, så kan hon/han fortfarande med 

lämpliga val av ämnen fortsätta på högre utbildningar. Det valda programmets 

kärnämnen har dock den valda yrkesinriktningen. 

En annan viktig del av utbildningen, enligt samma författning, är den 

arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). APU ses som en utbildning enligt kursplan som 

genomförs på en arbetsplats utanför skolan, som gör att eleven möter de krav som yrket 

ställer på dem. Genom APU får också eleven möjlighet att utveckla ”förståelse av den 

yrkeskultur som råder inom olika yrkesområden” (SKOLFS, 1999:12). 

Gymnasieförordningen (SFS, 1992:394) beskriver i kap. 5 15 § närmare reglerna för 

den arbetsplatsförlagda utbildningen. Den ska omfatta minst 15 veckor, motsvarande 24 

timmars undervisningstid per vecka, vilket motsvarar ca 15 % av den totala garanterade 

undervisningstiden på 2430 timmar (SFS, 1985:1100) för programmet. Med 

undervisningstid avses ”tid för arbete som planerats av lärare och elever tillsammans 

och som eleverna genomför under en lärares ledning” (SFS, 1992:394, 1 kap. 2§). Det 

är utbildningens styrelses ansvar att APU uppfyller de krav som finns och ser till att 

skaffa eleverna nödvändiga platser på någon lämplig arbetsplats. 

Det är dock förändringar på väg för den gymnasiala yrkesutbildningen. Från början av 

2008 blev även gymnasial lärlingsutbildning möjligt tack vare reglerna i Förordning om 

försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (SKOLFS, 2007:1349) och den 31 

mars 2008 presenterades Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 

2008:27, 2008) där det görs klart att gymnasieskolans uppdrag innebär att försörja 

samhället med kompetens för arbetsliv och högskola (s.22). 14 nationella yrkesprogram 

anges och HP ersätts närmast med yrkesprogrammet Handel och Administrativ service 

(s.32). Dessa program kan ges antingen som skolförlagd utbildning med minst 15 

veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller i form av lärlingsutbildning som till minst 

hälften (1250 poäng) ska vara arbetsplatsförlagd. APL föreslås bli ett gemensamt lokalt 

ansvar mellan skolans huvudmän och arbetslivet, och om det inte finns lämpliga platser 

för APL så får inte utbildningen startas (s.28). Förslaget innehåller också krav på att 

samverkan mellan skolans huvudmän och avnämarna ska öka, i form av lokala råd, och 

att handledaren på företaget ska vara yrkeskunnig och handledarutbildad, allt för att 

kvaliteten på APL ska motsvara avnämarnas krav (s.28). 

En intressant iakttagelse kan här vara på plats och det är den kommentar Mats Nilsson 

och Jan Johansson (2002) gör i sin artikel om den svenska yrkesutbildningen (i första 

hand eftergymnasial) och det spänningsförhållande som de vid den tiden såg mellan 

skolan och näringslivet. De uppfattade två viktiga ”problemkomplex” i form av dels 

vilken roll skolan ska ha i samhället, dvs. ska yrkesinriktade utbildningar i första hand 

täcka arbetsmarknadens behov eller finns det andra intressen som skolan också ska 

tillgodose. De menar att ur elevens perspektiv så ”… innebär flexibilitet något helt annat 

än vad näringslivet avser. Här betyder flexibilitet frihet att flytta mellan arbetsgivare 

…”. Dels såg det att det är frågan om vilken roll och inflytande näringslivet ska ha på 

skolans utformning. 
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För gymnasieskolan är det redan i dagens förordning sagt att kursplaner för yrkesämnen 

inom gymnasieskolan ska utformas i samråd med fackföreningar och arbetsgivar-

/branschorganisationer enligt Gymnasieförordningens kap.1 7§ (SFS, 1992:394) 

”Kursplaner för yrkesämnen skall fastställas efter samråd med parterna på 

arbetsmarknaden.” De yrkesinriktade ämnena och APU för HP bör alltså ha ett innehåll 

som kan ge elever kunskaper och färdigheter som handelns parter ser som viktiga för 

blivande yrkesverksamma inom handel. 

Svensk Handel, en organisation som företräder handelsföretagen i Sverige, har bland 

annat genomfört ett projekt, med stöd av Nutek som de kallar för Förbättrad APU i 

handeln (http://www.nutek.se/sb/d/766/a/3254, 2008-10-24) för att sprida goda 

erfarenheter och tips till skolor om hur samverkan och genomförande av APU kan 

förbättras. En del av resultatet är den Praktica som Svensk Handel tagit fram för att 

göra ”praktiken så bra som möjligt för praktikanten, handledaren och företaget” (F 

Voltaire, personlig kommunikation i form av dokument, 2008-04-17). Dokumentet ger 

många praktiska råd om vad mottagande handledare och företag ska tänka på, inklusive 

pedagogiska idéer. Där redovisas också erfarenheter från undersökningar och 

nätverksträffar. Allmänt har Svenskt Näringsliv 

(http://www.svensktnaringsliv.se/skola/, hämtad 2009-01-06) allmänt material om skola 

och näringsliv som delvis riktar sig till elever men också till andra intressenter. De har 

också ett material inriktat på praktik i arbetslivet, I Praktiken, som tar upp frågor och 

anvisningar för företagaren, skolan och eleven (http://www.svensktnaringsliv.se/skola/ 

i_praktiken/ (2008-10-24)) . 

Lärande i skola och arbetsliv (APU) 

Hur påverkar då praktiken i form av APU elevens yrkesval och möjligheter att få jobb 

inom sitt område? I Economic Surveys of Sweden (OECD, 2008) i kapitel 4 påpekas att 

ungdomar fortsatt har problem att komma in på arbetsmarknaden i Sverige och att både 

utbildningssystemet och arbetsmarknadens institutioner bör ge akt på detta. 90 % av 

Sveriges ungdomar avslutar gymnasieskolan (s.90 ff.) vilket är högre än motsvarande 

andel hos våra nordiska grannar, dock gäller det omvända för ungdomsarbetslöshet. Vi 

har höga värden för ungdomsarbetslöshet och jämförbara länder som Danmark, Norge 

och Island har bara en tredjedel så höga värden. I rapporten framhålls att den 

gymnasiala yrkesutbildningen måste bli bättre på att förbereda ungdomar för yrkeslivet. 

Det kan vara plats för en reflektion om det är så att det kan finnas andra skäl också – det 

kan ha uppstått en obalans på arbetsmarknaden efter att eleven valde rätt för kanske fura 

år sedan. I rapporten föreslås ett sätt att hjälpa eleverna välja rätt yrkesutbildning genom 

att informera om läget på arbetsmarknaden, exempelvis genom att presentera om de 

som slutade skolan förra året har fått jobb eller ej. 

I dag finns uppgifter om vad tidigare elever på de olika yrkesinriktade programmen gör 

tre år efter utbildningen på Utbildningsinfo.se med sammanställda uppgifter hämtade 

från SCB, se exempelvis en sammanställning över vad elever från HP gör i stort och 

vilka yrkesområden som är vanligast (http://utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/376 hämtad 

2009-012 från http://utbildningsinfo.se). 

Rapporten behandlar också mer i detalj hur gymnasieskolans yrkesutbildning ska 

anpassas till starten på arbetslivet. Den höga arbetslösheten direkt efter 

yrkesutbildningen kan, enligt rapporten, ses som ett tecken på skillnader mellan 

http://www.nutek.se/sb/d/766/a/3254
http://www.svensktnaringsliv.se/skola/
http://www.svensktnaringsliv.se/skola/%20i_praktiken/
http://www.svensktnaringsliv.se/skola/%20i_praktiken/
http://www.svensktnaringsliv.se/skola/%20i_praktiken/
http://utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/376%20h�mtad%202009-012
http://utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/376%20h�mtad%202009-012
http://utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/376%20h�mtad%202009-012
http://utbildningsinfo.se/
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arbetsmarknadens krav och vad skolan ger eleven i form av kunskaper. Ett exempel 

visar att av de elever som avslutat Mediaprogrammet (s.100 ff.) är det endast ett fåtal 

som får jobb inom området. Resten måste, efter längre tids arbetslöshet, inse att de får 

hitta något annat att jobba med, exempelvis inom omsorg. För den personen hade det 

förmodligen varit bättre att gå rätt utbildning från början, också för samhället. Grunden i 

att förbättra dessa förhållanden, enligt rapporten, är att etablera en tydlig länk mellan 

yrkesutbildning och arbetsplatser, exempelvis i form lärlingssystem. Införandet av 

lärlingsutbildningen ses som ett steg i rätt riktning för att poängtera betydelsen av 

praktisk ”hands-on” erfarenhet. Förhoppningen är att detta kan leda till en bättre 

förståelse av det svenska arbetslivet bland ungdomar, speciellt för de som har 

invandrarbakgrund i första eller andra generationen. Erfarenheter från länder, som 

Österrike och Schweiz, med etablerad lärlingsutbildning pekar dock på en risk om den 

bara innehåller jobb och inte utbildning (lärande) då det senare kan vara svårt att byta 

till ett annat yrke (s.101). 

Idéerna bakom dagens lärlingsutbildning härstammar bland annat från den tyska 

”Reformpädagogik” och dagens modeller för situationsanpassat lärande (situated 

learning) för att balansera skolans individinriktade utbildning jämfört med lärande i den 

yrkeskontext och i samarbete med andra som sker i arbetslivet, enligt Gruber och 

Mandels artikel Apprenticeship and School Learning (2002). 

Westerlin (2006) tar i sitt examensarbete upp APU ur ett arbetsplatsperspektiv i en 

omfattande longitudinell studie med utgångspunkt i egna erfarenheter av att ta emot 

elever för APU från olika yrkesinriktade program. Med stöd i bland andra Deweys syn 

på helhetens betydelse, Montessori som sätter eleven i centrum och Antonovskys 

KASAM
1
 formulerar h¤n i sin diskussion det hela så här: ” Utgå från eleven och stöd en 

kunskapsbildning som är begriplig, hanterbar och meningsfull. Att förmedla kunskapen 

i sitt sammanhang underlättar för eleven att skapa sin bild av helheten. Detta känns så 

självklart…” (s.60). Westerlin menar att hennes undersökning visar att detta inte sker i 

de fall h¤n studerat och ser en lösning genom att tydliggöra samtliga parters 

förväntningar på APU. 

I ett magisterarbete med inriktning på APU och HP, skildrar Nordström (2000) i detalj 

flera viktiga frågor för samarbetet mellan skola och företag i frågor om APU och 

elevernas väg till yrkeslivet ur ett avnämare-/yrkeslärarperspektiv. Inledningsvis 

konstaterar han att det ofta förekommer att en elev på APU också får en anställning i 

form av extrajobb, ett sätt för både arbetsgivare och elev att prova på varandra. 

Nordström undersöker genom enkäter till avnämarna deras uppfattning av vad eleven 

borde ha för kunskaper/egenskaper och konstaterar att det viktigaste för eleven från HP 

är att de har en positiv attityd, har känsla för service och är självgående för att nämna 

några. De här egenskaperna/kunskaperna anses också som väsentliga att eleven lär sig 

                                                 

1
 KASAM är en svensk förkortning av en persons ”känsla av sammanhang” i tillvaron 

och avser den faktor som Antonovsky introducerade 1979 under begreppet salutogen 

(hälsofrämjande), dvs. en viktig faktor för personer som är vid god hälsa trots att de har 

varit eller är utsatta för avsevärda, i detta sammanhang, psykosociala stressorer. Även 

inom arbetsmedicin menar man att yrkesarbete har psykosocialt salutogena effekter. 

(NE, hämtad 2009-01-13 från http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/artikel/490801) 

 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/artikel/490801
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under APU och även som kriterier vid anställning. De grupperas av Nordström i olika 

kluster som Kundrelationerna, Att vara självgående och Det egna ansvaret. Glädjande 

konstaterar Nordström att elever med goda betyg från HP och APU är intressanta på 

arbetsmarknaden. 

För 11 år sedan genomfördes en omfattande undersökning om APU och ur Skolverkets 

sammanfattande rapport Samverkan Skola - Arbetsliv (Skolverket, 1998) framgår att 

ekonomiska resurser för samverkan mellan skola och arbetsplats är den viktigaste 

faktorn för att ge eleverna APU i en omfattning och med en kvalitet som föreskrivs. 

Några avgörande delar i denna samverkan är att kontinuerligt utbilda handledare, ge 

yrkeslärarna möjlighet att delta i planeringen av APU-perioden samt besöka 

arbetsplatserna. Tyvärr upplever många handledare att de har begränsad kännedom om 

vad kursplanen innehåller och vad elevens skolutbildning omfattar. Nästan samtliga 

elever är positiva till sin APU och ser den som ett bra komplement till utbildningen i 

skolan. De upplever att de under sin APU får viktiga kunskaper i yrket och får se hur 

det ser ut i ”verkligheten”. Problemet, även enligt eleverna, är att handledarna inte 

känner till det som behandlas i skolans undervisning. Några närmare detaljer om HP 

och dess elevers uppfattning om APU framgår inte av studien ovan. 

Gustafsson (2002) jämför APU med annan form av praktik avseende möjligheter till 

efterföljande anställning. Studien ger en något dyster bild av nyttan med praktik 

anordnad av skolan jämfört med, vad h¤n kallar marknadsstyrd praktik, det vill säga 

praktik genom extraarbete under skoltid/ferier. De med marknadsstyrd praktik har 

betydligt större chans att få arbete efter skolan, i alla fall tillfälliga, än de som bara haft 

praktik anordnad av skolan. Det APU hjälper till med är att eleven hamnar inom det 

yrkesområde eleven tänkt sig menar Gustafsson och att effekterna av APU är liten, men 

i alla fall positiv 

De nationella yrkesinriktade programmen har idag funnits 17 år och 1994 inledde Hill 

(1998) en studie med syfte att undersöka elevers åsikter om utbildning och om de såg 

sig själva som kvalificerade för ”det nya arbetslivet”. Hill undersöker ungdomar, 

övervägande pojkar, på två olika traditionella yrkesprogram, Industri- respektive 

Livsmedelsprogrammet, som följs under tre år i en longitudinell studie. Hill menar att 

dessa ungdomar traditionellt hade valt en 2-årig yrkesutbildning om det fortfarande 

hade funnits möjligheter. Nu utsätts de för en skolkultur som är grundad på en mer 

teoretiskt inriktad utbildning. Hill finner inledningsvis att eleverna är uppdelade i 

informella grupper baserat på deras sociala bakgrund och attityder till teoretiska studier. 

Under de följande åren identifieras två olika grupperingar av förhållningssätt och 

attityder till teoretiska studier, sociala representationer, med en tydlig skillnad i attityd 

till studierna. Den ena gruppen var intresserad av att få bra resultat och på det viset 

möjligheter till en bra framtid. Den andra gruppen hade en mer direkt och praktisk 

inställning till studierna – såg de ingen direkt koppling till sina egna erfarenheter och 

nytta så hade de heller ingen motivation att lära sig det. På frågan hur eleverna 

värderade effekterna av utbildningen värderades de praktiska delarna högre än de 

teoretiska, de såg sig dessutom kvalificerade för de uppgifter som de trodde de skulle få 

i arbetslivet. Typen av uppgifter de förväntade sig få uppfattade de som enkla och 

snabba att lära sig. Hill menar att de underliggande attityderna hos eleverna inte 

förändrades under de tre åren i skolan. 
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I ett examensarbete frågar Flink (2008) elever på Industriprogrammet hur de uppfattar 

sin APU förlagd till England och konstaterar att samtliga har positiva erfarenheter av 

perioden där. Eleverna förbättrade sina yrkeskunskaper och upplevde att de även ökat 

sina engelska kunskaper. Flink påpekar också att när kraven på elever som skulle söka 

till APU i England blev kända, lede det till att intresserade elever ökade sin studietakt 

för att nå kraven. 

Min förförståelse om APU på den aktuella skolan grundas på tidigare lärarvikariat vid 

flera olika tillfällen, senast en kort period före undersökningens genomförande. Vid det 

tillfället besökte jag APU platser och träffade där elever som gör sin APU och i några 

fall även deras handledare/fadder på företaget i fråga. Dessutom, i samband med 

undersökningen, talade jag med APU - ansvarig lärare och fick då möjlighet att se några 

tidigare elevers egna rapporter i form av värderingar av sin APU. Eleverna beskrev 

allmänt sina erfarenheter från APU på ett positivt sätt. Någon hade känt tvekan och 

otrivsel inledningsvis, men efterhand så hade det blivit bättre. Kontakter med 

personalen, att se hur personalen arbetar praktiskt, att få prova själv, att själva ta hand 

om kunderna, att få ta eget ansvar och bli behandlad som en vuxen människa är några 

av de uttryck som eleverna använder när de beskriver vad de uppskattar med APU. En 

del vill prova på något nytt under nästa APU, en säger att h¤n kommit långt i sina 

tankar om arbetslivet, både på gott och ont. Perioden med APU hade påverkat samtliga 

elever på ett sätt som de själva uppfattar som positivt och utvecklande och lärorikt, de 

hade fått en bild av hur det var att arbeta i verkligheten i de yrken de håller på att utbilda 

sig för att arbeta inom. Jag fick också ta del av den bedömningsblankett, Elevvärdering 

APU, som används vid APU där handledaren på företaget, helst i samtal med eleven, 

ska göra en graderad bedömning utifrån givna kriterier, och beskriva utförda 

arbetsuppgifter och en sammanfattande bedömning. Bedömningskriterierna är ”Visar 

intresse och engagemang”; ”Visar god omdömesförmåga”; ”Är lyhörd och 

samarbetsvillig”; ”Service och social kompetens”; ”Visar självständighet och tar 

initiativ”; ”Är punktlig och ordningsam”. Gradering görs i stegen ”Mindre bra - Bra – 

Mycket bra – Utmärkt”. (S. Liedholm, personlig kommunikation, november, 2008). Jag 

noterar att det som ska bedömas mer handlar om egenskaper än kunskaper  

Hjälp till elever att hitta rätt 

Förutom de traditionella sätten genom studie- och yrkesvägledning kan aktiva elever 

redan idag söka information på olika sätt. På Internet finns flera platser till hjälp för 

eleven som står i begrepp att välja yrke, eller hitta några som kan vara intressanta för 

dem, till exempel inför valet till gymnasiet, se även inledningen. Arbetsförmedlingens 

har en sida som heter Yrkeskompassen (http://yrkeskompassen.arbetsformedlingen.se/, 

hämtad 2009-01-06) med allmän information om olika yrken. Ett exempel på hur 

besökaren kan få hjälp är sidan Att välja yrke, (https://sso.arbetsformedlingen.se/ 

go.aspx? TC=31&C1=31&C2=31631&C3=31631&GOREDIRECT=true&URL3= 

https://sso.arbetsformedlingen.se/ValjaYrke/ChooseProfession.aspx, hämtad 2009-01-

06) där man genom att svara på frågor om intresse och vad man trivs med kan hitta 

lämpliga yrkesområden/yrkesroller. Arbetsförmedlingens har också en förteckning över 

länkar (http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=270, hämtad 2009-01-06) till 

andra platser på Internet som hjälp för den som söker efter lämpliga yrken och har 

frågor om utbildningar. Bland andra finns SACO med bland dessa länkar och erbjuder 

även på sin sida hjälp inför studievalet och lockar bland annat med en iPod som vinst 

http://yrkeskompassen.arbetsformedlingen.se/
https://sso.arbetsformedlingen.se/%20go.aspx?%20TC=31&C1=31&C2=31631&C3=31631&GOREDIRECT=true&URL3=%20https://sso.arbetsformedlingen.se/ValjaYrke/ChooseProfession.aspx
https://sso.arbetsformedlingen.se/%20go.aspx?%20TC=31&C1=31&C2=31631&C3=31631&GOREDIRECT=true&URL3=%20https://sso.arbetsformedlingen.se/ValjaYrke/ChooseProfession.aspx
https://sso.arbetsformedlingen.se/%20go.aspx?%20TC=31&C1=31&C2=31631&C3=31631&GOREDIRECT=true&URL3=%20https://sso.arbetsformedlingen.se/ValjaYrke/ChooseProfession.aspx
https://sso.arbetsformedlingen.se/%20go.aspx?%20TC=31&C1=31&C2=31631&C3=31631&GOREDIRECT=true&URL3=%20https://sso.arbetsformedlingen.se/ValjaYrke/ChooseProfession.aspx
http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=270
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(http://www.saco.se/templates/OcupationStandardPage.aspx? 

id=4229&epslanguage=SV, hämtad 2009-01-06). De avslutar sin sida med följande 

uppmaning ” Till slut: tänk på att det är din egen framtid det gäller, det du tycker är 

roligt blir du förmodligen också bra på!” Även näringslivet har många sidor och för 

elever från HP är exempelvis en satsning från Svensk Handel i form av webbplatsen 

Karriär i handeln (http://www.karriarihandeln.se/, hämtad 2009-01-06) en plats tydligt 

riktad mot ungdomar intresserade av området. Den har en sida 

(http://www.karriarihandeln.se/web/Handelsprogrammet.aspx, hämtad 2009-01-06) som 

beskriver Handelsprogrammet och låter elever uttala sig om programmet och vad de vill 

göra sedan, eleven kan skicka en fråga till en expert och läsa en elevblogg. Inför årets 

gymnasieval (årskurs 9) har samma organisation startar en speciell site för att hjälpa 

elever och föräldrar att jämföra olika gymnasieskolor och deras kvalitet inför det 

kommande valet (http://gymnasiekvalitet.se, hämtad 2009-01-06). 

Andra traditionella källor för ungdomar att söka efter vad de vill arbeta med är givetvis 

att på olika sätt få praktiska erfarenheter genom att själva jobba med olika uppgifter 

inom olika områden, och på det sättet få insikt om vad de vill eller ej. Helsingborgs 

kommun har till exempel erbjudit sommarjobb under några veckor till ungdomar för att 

få prova på arbetslivet. Även indirekta kontakter med familjemedlemmars yrken kan 

vara ett sätt att få en uppfattning om vad olika yrken innebär. 

Några i sammanhanget använda viktiga begrepp 

Detta arbete bygger till stor del på min förståelse av några begrepp jag flitigt använder i 

olika sammanhang, och som jag under arbetets gång ständigt återkommer till, i tanke 

och text. Jag väljer att samla resonemanget om dessa begrepp här i arbetets 

begreppsmässiga plattform, dels för att ge läsaren en inblick i min förståelse, och dels 

mig själv ett ställe att återkomma till när jag analyserar och diskuterar resultatet. 

De begrepp jag avser är professionell kompetens, förståelse och livsvärld som jag 

behandlar i tur och ordning följande avsnitt. 

Professionell kompetens, professionell här i betydelsen kompetens i ett 

arbetslivssammanhang i en yrkesroll, är ett ofta använt och definierat begrepp och kan 

förstås på olika sätt. Det finns många som brottas med kompetensbegreppet och hur en 

medarbetare, vilket jag här ser eleven vara under APU, kan utveckla sin kompetens i 

arbetslivet. Kunskap av olika slag är en stående ingrediens. Söderström (1990) menar i 

sin litteraturstudie att kunskap är kärnan i de flesta definitioner av kompetens och 

konstaterar att begreppet bara kan ges en meningsfull betydelse i ”relation till ett givet 

sammanhang såsom en viss verksamhet, yrkesgrupp eller organisation (s.i). Söderström 

tar också upp kompetens och kvalifikationer för ett speciellt yrke och hur dessa 

förändras över tiden. Bägge begreppen uttrycker mer än kunskap och han menar ett det 

handlar om ”förhållningssätt, erfarenheter och färdigheter och det kan också handla om 

förväntningar och krav i arbetet” (s.52). Granberg (2004) gör en kategorisering av 

kunskap i fyra olika områden, faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Fakta handlar om att veta att. Förståelse handlar om att veta varför, vilket ger mig 

mening/innebörd och det får jag genom att tolka/analysera något. Färdighet är att veta 

hur, en förmåga jag förvärvar genom att göra något och slutligen förtrogenhet som är att 

veta vad, ett omdöme som utvecklas i handling genom att delta i och få erfarenhet av 

något(s.98). Ellström (1992) diskuterar i sin bok olika förutsättningar för lärande i 

http://www.saco.se/templates/OcupationStandardPage.aspx?%20id=4229&epslanguage=SV
http://www.saco.se/templates/OcupationStandardPage.aspx?%20id=4229&epslanguage=SV
http://www.karriarihandeln.se/
http://www.karriarihandeln.se/web/Handelsprogrammet.aspx
http://gymnasiekvalitet.se/
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arbetslivet och visar på fyra typer av lärande som en funktion av handlingsutrymmet 

som finns i situationen. 

Tabell 1. Lärande som en funktion av handlingsutrymmet (fritt ur Ellström (1992, s.71). 

Aspekt av  Typer av lärande/lärandenivåer  

lärande  Reproduktivt lärande Produktivt lärande Kreativt lärande 

situationen  Regelstyrt Målstyrt  

Uppgift/Mål Given Given Given Ej given 

Metod Given Given Ej given Ej given 

Resultat Given Ej givet Ej givet Ej givet 

Lärandenivå Anpassningsinriktat Utvecklingsinriktat 

 

Ellström menar att det i grunden är ett samspel mellan individen och omgivningen som 

leder till ett lärande i en arbetssituation (s.74 ff.) och tar också upp effekterna av 

negativt lärande, det vill säga att om tidigare lärande inte kunnat utnyttjas minskar det 

viljan att lära nytt. Samspelet mellan individen och omgivningen, i form av 

arbetsplatsen, är något som också Döös (2003) tar upp i sitt arbete Arbetsplatsens 

relationik. H¤n pekar här på betydelsen av de relationer som påverkar innehåll och 

utveckling av kompetens mellan människor på en arbetsplats. Det är i vardagens 

kunskapande, i samtal med andra på arbetsplatsen, som kompetensen utvecklas i form 

av tankenätverk, hur vi agerar i en viss situation. 

Jag vill med det här visa att kompetens och kompetensutveckling i arbetslivet är ett vitt 

begrepp och hur vi ser på och utvecklar den kan förstås på olika sätt. Min uppfattning 

om kompetens i arbetslivet påverkas till stor del av Sandberg (1994) med sin tolkande 

ansats. Kompetens är en blandning av använd kunskap och färdighet i relation till 

utförandet av en specifik arbetsuppgift (s.6). Han visar i sin undersökning att gruppen 

med ingenjörer som arbetar med motoroptimering uppfattar kompetens i sina 

arbetsuppgifter på tre olika sätt, trots liknande erfarenheter och utbildning. Skillnaden, 

menar Sandberg, beror på hur de förstår uppgiften, dvs. i vilket sammanhang de ser sin 

kompetens. Från att behärska det enskilda momentet över samband mellan delarna i 

funktionen till att se helheten. I hans undersökning är det fråga om förståelse av 

enskilda parametrar i motorns optimering över hur dessa parametrar påverkar varandra 

till förarens upplevelse när han använder bilen (s.95ff). 

Jag tolkar det som att det i grunden är hur vi uppfattar meningen med den aktuella 

arbetsuppgiften, eller innebörden i den, som avgör hur vi uppfattar den kompetens som 

krävs för att utföra uppgiften på ett bra och effektivt sätt och vanligtvis utför den på. 

Vill jag då utveckla min kompetens, leder det till att jag söker mer kunskap inom 

området. Sandberg menar att vi istället för att lära oss mer av samma ska förändra vår 

uppfattning om arbetsuppgiftens mening. För en elev från HP kan det vara skillnaden 

mellan att ”sitta i kassan” och att ”se till att en nöjd kund lämnar affären med rätt varor 

till rätt pris”. I boken Ledning och förståelse tar Sandberg och Targama (1998) oss 

vidare i fråga om att förstå kompetens i arbetet och vad det innebär i form av ledning 

och kompetensutveckling. De påpekar (kap. 1) att vi bör överge den rationella synen 

och istället anamma en förståelsebaserad syn på kompetens och hur den utvecklas, 
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individuellt och kollektivt. Organisationen blir ”beroende av personalens förståelse 

(s.16)” och för att genomföra förändringar handlar det om att påverka personalens 

förståelse av sina (nya) uppgifter i ett (nytt) sammanhang. Granberg (2004) föreslår att 

medarbetaren ges nya uppgifter före eventuell utbildning. Enligt hans resonemang, att vi 

som människor generellt strävar efter att förstå och hantera omvärlden, leder detta till att 

medarbetaren försöker förstå innebörden i den nya uppgiften, jämför sina nuvarande 

kunskaper med vad hon/han tror sig behöver kunna för att klara den nya uppgiften och 

därefter söker efter kompletterande kunskap som behövs på olika sätt (s.101). Förståelse 

är ett återkommande begrepp i sammanhanget så låt oss se närmare på det. 

Förståelse ses av Granberg (2004) som ”insikt om samband samt uppfattning om 

mening och innebörd i det man varseblir eller tänker på … en kunskap som kan mätas 

kvalitativt”(s.98). Sandberg och Targama (1998) visar med ett exempel (s.18) hur 

betydelsefull förståelsen är för hur vi lyckas genomföra en uppgift. Det är grunden för 

det vi uppmärksammar i situationen vi är i och vilka kunskaper och färdigheter vi 

använder för att agera (s.75). Vår förståelse av arbetet kan vi utveckla genom att 

reflektera, – genom självreflektion, i dialog med andra och genom att läsa forskning 

(s.87). Att utveckla min förståelse är en process som sker inom mig och är inte direkt 

möjlig att påverka av någon annan, däremot påverkas jag indirekt av min omgivning. 

Min förståelse skapas och utvecklas, ofta utan att jag kan redogöra för det, genom att 

stimuleras av allt jag lägger märke till men framför allt i ”interaktionen med andra 

människor” (Sandberg & Targama, s.150) och det är först i interaktionen med andra 

som vi blir medvetna om att vi kan ha olika förståelse av något. ”Förståelse är min 

relation, mitt förhållningssätt till företeelser i min omvärld”(s.151). Också den mening 

eller innebörd jag lägger i något är en av de aspekter de lägger i förståelse och att den är 

i ständig utveckling är deras tredje centrala aspekt av förståelse. Helmstad (1999, s134 

ff.) kommer i sin avhandling fram till tre olika kategorier av hur vi förstår, eller 

uppfattar hur vi erfar att förstå något. Det första sättet, understanding as a reception, är 

när jag passivt får, eller tar emot, någon kunskap om något genom en tillfällighet och 

upplever att jag nu förstår något. En form av passivt mottagande av kunskap eller fakta 

som påverkar min förståelse. Det andra sättet, understanding as an acquistition, är när 

jag aktivt söker efter kunskap eller förmåga att förstå något som andra redan kan. Ett 

aktivt sökande efter förståelse som jag uppnår själv, möjligen med hjälp av andra, men 

något jag strävat efter att uppnå. Det tredje sättet, understandings as a realisation, är att 

inse något genom en erfarenhet eller tolkning av en erfarenhet. Det vi förstår här är 

mening, betydelse och sammanhang, ett nytt sätt att förstå det vi tidigare trodde att vi 

förstod. Även här ser Helmstad att vi gör detta på olika sätt: factual understanding, 

referential understanding och systemic understanding (s.138 ff.). Vad gäller ”referential 

understanding” tolkar jag det som att det handlar om att jag uppfattar, att det som jag 

förstår och relaterar till, har någon mening (s.143 ff.). Han visar på tre olika 

uppfattningar – dels en relation mellan individen, verkligheten och olika 

verklighetsuppfattningar, existential meaning, dels upptäcka hur något upplevs av någon 

annan och hur dessa kan skilja sig åt i fråga om hur verkligheten uppfattas, how 

something appears for someone else, och dels vad som menas med något, exempelvis 

inte bara det som sägs utan meningen bakom, what is meant with something. 

Vi ser här hur kompetens leder oss till förståelse vilket i sin tur tar oss till frågor om hur 

vi förstår den vardagliga värd vi lever i, den vi har runt omkring oss och närmast tar för 
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given. Det är den som är grunden för vår förståelse och förståelse är, enligt Helmstad 

ovan, sättet vi förändrar hur vi förstår världen vi lever i – vår vardagsvärld.  

Livsvärlden är ett begrepp som Bengtsson (1998) diskuterar i sin bok Fenomenologiska 

utflykter och menar att den är oöverskridbar. Han beskriver den så här: 

Livsvärlden är en verklighet som människan aldrig kan undslippa så länge h¤n lever. Den 

tas för given utan reservation i alla aktiviteter. … Det handlar överhuvudtaget inte om 

teoretiska antaganden, utan om något mycket mer fundamentalt, nämligen den 

ursprungliga, spontana och för erfarenhet, handling och hela vårt liv grundläggande tillit 

till världen och de världsliga företeelsernas existens ( i den dubbla betydelsen av 

”existens”: att något är och vad något är). (s.80) 

Vi bör dock skilja på vardagsvärld och livsvärld, enligt Bengtsson. Vardagsvärlden kan 

bli en värld av ”man”, det vill säga närmast folk i allmänhet, som leder till vi inte ser 

relationen till en större livsvärld (s.35). Vardagsvärlden kan vi också ersätta med andra 

världar, som den värld vi lever i under helgen, eller i arbete eller i fantasin. Livsvärlden 

kan vi aldrig ersätta, inte överskrida som vi exempelvis kan med den vetenskapliga, 

utan bara utvidga. Den finns alltid i botten 

Problem 

Jag uppfattar att det finns ett grundläggande problem för ungdomar i dag att hitta sin 

väg in i yrkeslivet. Samhällets strävan, i form av skolans styrdokument och 

näringslivets intressen (SKOLFS 1999:12 och förslaget SOU 2008:27 och OECD, 

2008), att utbilda ungdomar inom olika lämpliga yrkesområden och i olika yrkesroller 

förutsätter att eleven antingen vet vad hon/han vill bli eller att eleven under utbildningen 

får insikten att det är detta området hon/han vill arbeta inom. Genom de yrkesinriktade 

utbildningarnas kärnämnen och schemalagda praktiska erfarenheter i näringslivet 

(APU), och kommande APL (SOU 2008:27), så fokuseras utbildningen på det avsedda 

yrkesområdets olika roller med förhoppningen att eleven formas till en kompetent resurs 

för näringsliv och samhälle, så fort som möjligt utan inledande perioder av arbetslöshet 

(OECD, 2008). 

Men kan vi förvänta oss att en tonåring i slutet av grundskolan har en klar bild av vad 

hon/han vill arbeta med? Det är en förutsättning för att kunna välja rätt program på 

gymnasiet, om inte valet sker av en slump, eller att betygen gör att eleven bara antas till 

det programmet eller att valet följer kompisar eller tradition.  

Om då tonåringen har en bild av ett framtida jobb – hur ser denna förståelse av det 

framtida jobbet ut? Uttrycks den som en rationell syn i tayloristisk anda (se exempelvis 

Björkman, 2002) eller visar deras förståelse mer av den helhetssyn som Sandberg 

(1994) förespråkar? 

I mina kontakter med elever på Handels- och Administrationsprogrammet (HP), i 

samband med lärarvikariat på en av stadens skolor, upptäckte jag att mina frågor ovan, 

verkade stämma för flertalet av eleverna jag pratade med. Ett exempel jag fäste mig vid, 

var en uppgift jag gav till elever i årskurs 2 som gick ut på att de skulle öva på att skriva 

en ansökan till sitt ”drömyrke”. Flera sa att de inte viste vad de ville bli, flertalet fick 

med hjälp av Arbetsförmedlingens (http://www.arbetsformedlingen.se, hämtad 2009-

01-07) sidor leta upp möjliga yrken för att se vad de handlade om och vilka kunskaper 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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som krävdes. Den här typen av erfarenheter och mina funderingar ovan, ledde till att jag 

bestämde mig för att närmare undersöka de här frågorna i detta arbete. 

Det grundläggande problemet behövde begränsas till att motsvara det här arbetets 

förväntade omfattning, utan att förlora sin mening i helheten. Jag valde då att utgå från 

de erfarenheter jag redan hade på området och fokuserade på den del av problemet jag 

såg som närmast liggande för tillfället – vet eleverna på HP vad de vill bli och ser de att 

utbildningen och APU hjälper dem att hitta sin yrkesroll och för det tredje – har de 

någon uppfattning om vad som krävs av dem i den yrkesroll de tänker sig arbeta i 

framtiden? Med hjälp av detta formulerade jag de initiala forskningsfrågor jag sökte 

svar på och som under arbetets gång reviderats till följande lydelse: 

Vad har eleven för tankar om framtida jobb (förståelse av professionell kompetens)? 

- i form av planer och/eller drömmar 

- i form av identifierade yrkesområden/yrkesroller 

- i form av uppfattade krav på en sådan yrkesroll 

Vad kan APU ha bidragit med till att utveckla elevens tankar om framtida jobb? 

- i form av förväntningar och erfarenheter 

- i form av likheter/skillnader mellan dessa 

Hur kan detta förstås? 

- i ljuset av styrdokument och föreskrifter 

- i ljuset av tidigare kunskap/forskning på området 

- i ljuset av min utvecklade förståelse av problemet 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att, ur ett elevperspektiv, belysa några elevers tankar och 

uppfattningar om sin väg till ett framtida yrkesliv under deras utbildning på Handels- 

och Administrationsprogrammet (HP) och diskutera dessa i förhållande till skolans och 

näringslivets intressen samt tidigare forskning. Jag vill ta reda på hur deltagarna förstår 

professionell kompetens, och om de utvecklar sin förståelse genom perioden med 

arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 

Att beskriva och ha tankar om ett yrke i form av krav på kunskaper för att verka i det, 

tolkar jag som ett mått på deltagarens förståelse av professionell kompetens. Yrket är då 

också en del av den värld av möjligheter eleven ser för framtiden. Genom att ta reda på 

vad deltagarna uttrycker för tankar om vad som krävs i deras framtida yrke och att se 

vad det är för kompetenser de uppfattar som viktiga får jag en uppfattning vilken grad 

av förståelse de har. Genom att jämföra olika deltagares förståelse före och efter 

perioden med praktik (APU) ser jag hur deras praktiska erfarenheter påverkar 

utvecklingen av deras förståelse  

Detta arbete ser jag som en del i ett större sammanhang om hur ungdomar kan hitta rätt 

på sin väg mot yrkeslivet och i samband med det, hur deras förståelse av professionell 

kompetens utvecklas. 
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Metod 

När väl syfte och frågeställning börjar klarna är det lätt att val av metod görs mer eller 

mindre omedvetet. Alternativt kommer metodval före forskningsfrågan på grund av 

olika egna preferenser eller ”gammal vana”. Det är kanske som Alvesson och Deetz 

(2000) säger redan i introduktionen att forskningsfrågan och överväganden om metod 

mer handlar om en dialektisk relation mellan dem, än att kategoriskt sträva efter en 

rationell ordning med först vad och sedan hur. Mitt forskningsobjekt här är människors 

uppfattningar om ett socialt konstruerat begrepp – professionell kompetens. De frågor 

jag som forskare ställer beror troligen på det som intresserar mig och gör mig nyfiken. 

Svaren jag letar efter, och därigenom sättet jag söker dem på, beror rimligen på min 

grundläggande människo- och kunskapssyn. Jag är själv mer intresserad av att 

undersöka elevens tankar och uppfattningar om exempelvis APU än att undersöka hur 

många som tycker si eller så om APU. Detta medger inte i sig att jag oreflekterat kan 

välja metod och teknik för min undersökning. Tvärtom, jag måste se användning av 

olika möjliga metoder och tekniker som ett ständigt samspel mellan forskningsfrågans 

utveckling och hur jag söker svaren med tanke på eftersträvad validitet och reliabilitet 

hos resultatet, det vill säga: att noga överväga vilken ansats jag väljer. 

Ansats 

I sin bok Om undran inför samhället (Asplund, 1970) visar han på olika sätt hur jag kan 

närma mig ett socialt fenomen, beroende på vad jag är ute efter. Är det en betydelse av 

ett fenomen jag söker? Eller är det orsaker till eller konsekvenser av, ett socialt fenomen 

jag är ute efter? Om jag förstår Asplund rätt och rätt uppfattar mina egna intentioner 

med det här arbetet, så är det konsekvenser av ett socialt fenomen jag undersöker. 

Jag söker efter likheter/skillnader i deltagares förståelse av professionell kompetens för 

att se hur APU påverkar denna förståelse i ett sammanhang av deras väg mot ett 

framtida yrkesliv. Jag gör detta i en kontext med den yrkesinriktade 

gymnasieutbildningen på Handels- och administrationsprogrammet i centrum mot en 

bakgrund av några av samhällets intressenter och intentioner.   

Eftersom det är den enskilda elevens uppfattningar och upplevelser jag söker är det med 

ett fenomenologiskt betraktelsesätt (Bengtsson, 1998) jag närmar mig området och som 

jag därför ser med kvalitativa ögon (s.17). Jag väljer att samla in elevens vardagliga 

berättelser av sina upplevelser, det Kvale benämner livsvärldens företräde (1997, s.55). 

Jag vill också placera dessa beskrivningar i sin kontext för att spegla elevens 

uppfattningar mot omgivningens förväntningar och krav på eleven. Alvesson och Deetz 

(2000) anser (s.182) att för att något ska kallas Kritisk forskning ska minst elementen 

”tolkning som ger insikt” och ”kritik som utforskar” finnas med. Jag försöker i det här 

arbetet dels belysa APU ur ett elevperspektiv och inte i första hand ett politiskt- 

och/eller näringslivsperspektiv, dels peka på effekterna i skillnad mellan den 

vuxnes/samhällets intentioner att skapa kompetent arbetskraft i lämpliga sektorer och 

tonåringens sökande efter vad den vill bli. Om mitt arbete med detta kan kallas kritisk 

forskning låter jag därmed vara osagt, men att det är till övervägande del baserat på en 

samling kvalitativ data vill jag bestämt hävda. 
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Att samla någons berättelser och på det sättet få en bild av deras vardagsvärld 

(Bengtsson, 1998) är en ansvarsfull uppgift som inte får missbrukas. De fyra 

huvudkraven som ska beaktas vid all samhällsvetenskaplig forskning är enligt 

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet) följande: Informationskravet; 

Samtyckekravet, Konfidentialitets kravet och Nyttjandekravet. I korthet innebär de att 

jag som forskare ska informera berörda om syftet med mitt arbete, jag ska vidare be 

deltagarna om deras samtycke till att medverka och villkoren för deras medverkan, jag 

ska se till att ge deltagarna största möjliga konfidentialitet och förvara eventuella 

personuppgifter säkert för obehörig åtkomst samt bara utnyttja uppgifterna för 

forskningsändamål. Dessa allmänna krav innehåller specifika regler som jag närmare 

beskriver min hantering av i kommande avsnitt. 

Frågor om kvaliteten på kvalitativ forskning, eller resultat baserade på analys av 

kvalitativ data, är ett ämne för ständig diskussion enligt Kvale (1997). Han diskuterar i 

kapitlet Validitetens sociala konstruktion hur reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

utgör en treenighet och används för att verifiera kunskap ur exempelvis genomförda 

intervjuer och menar att sådant som intervjuteknik och skiftande frågeformuleringar kan 

ge olika svar, liksom även utskriftsförfarandet kan påverka hur svaren uppfattas vid 

senare läsning. Validiteten, menar Kvale, är något som byggs in genom att validera hela 

produktionskedjan av data, från intervjuns tema och planering till rapporteringen av 

resultaten (s.214). Avseende generaliserbarhet kan jag direkt konstatera att det inte är 

aktuellt enligt syftet med detta arbete. Även Alvesson och Deetz (2000) diskuterar 

problemen med intervjuer och påverkan under intervjusituationen och menar att vi 

måste se intervjusituationen som ett socialt fenomen i sig och dynamiken mellan 

forskaren och intervjupersonen, för att förstå vad som händer under intervjun och beakta 

detta när materialet används (s.87). I Mertens Research Methods in Education and 

Psychology (1998) presenteras en lista på kriterier för hur vi kan bedöma kvaliteten 

(s.181 ff.) i kvalitativ forskning. H¤n tar upp kriterier för intern och extern validitet, 

reliabilitet, objektivitet, autencitet och emancipatorisk. Jag återkommer till dessa på 

lämpliga ställen i de följande avsnitten. 

Genomförande 

Med tidigare kännedom om den aktuella skolan, som tidigare nämnts, gjorde att jag 

valde att lägga tyngdpunkten av arbetet på en empirisk datainsamling genom 

strukturerade samtal, ”en halvstrukturerad livsvärlds intervju” (Kvale, 1997, s.13) med 

deltagande elever. Utöver detta använde jag mig av spontana samtal med den lärare som 

var huvudansvarig för programmets APU, som tidigare nämnts. Sammantaget gav detta 

mig en god förståelse av den aktuella skolans praxis avseende APU, en inblick i APU i 

praktiken och detaljerad kvalitativ data om de 13 intervjuade elevernas uppfattningar. 

Förutom de empiriska data som samlades in enligt ovan, så genomförde jag 

litteraturstudier, dels för att belägga regelverket och olika intressenters intentioner och 

syn på APU, dels för att hitta tidigare undersökningar och resultat som jag kunde utgå 

ifrån i det fortsatta arbetet. De inledande övergripande litteraturstudierna startade i 

samband med problemformuleringen och planeringen av undersökningen. När 

datainsamlingen var genomförd och analysen satt igång, i viss mån även under då frågor 

dök upp, genomfördes en ny mer detaljerad litteraturstudie med syfte att belägga eller 

förkasta de resultat som formades. 
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Genom samtalen med elever i årskurs 2 respektive årskurs 3 vid samma tidpunkt 

försökte jag åstadkomma ett tvärsnitt av deras förståelse av professionell kompetens.  

Ett alternativ hade varit att följa elever under deras gymnasietid för att se hur de som 

individer/grupp, förändras från årskurs 1 till årskurs 3 i en longitudinell studie. Då 

avsikten med studien var att undersöka om det går att hitta någon förändring i 

uppfattning, och om detta i så fall kan relateras till APU, bedömde jag att en 

ögonblicksbild gav tillräcklig information för en sådan explorativ studie. Dessutom var 

förutsättningarna för studien begränsade resurser i form av tidshorisont och insatser. En 

risk med studiens design var att andra faktorer än APU påverkade elevernas uppfattning 

på ett avgörande sätt. 

Datainsamlingen genomfördes i direkt anslutning till start och avslut av deras APU för 

att göra annan påverkan så liten som möjlig. Det är inte heller möjligt att uttala sig om 

en enskild individs förändring då det är olika individer med var och en sin bakgrund, 

förutsättningar och förståelse som tillfrågas före respektive efter APU. Å andra sidan 

gjordes undersökningen vid samma tidpunkt med samma socioekonomiska situation i 

samhället vilket talade för en tvärsnittsstudie med tanke på växlingar i konjunkturer och 

trender i arbetslivet som också kan påverka förståelsen. 

I de följande avsnitten redovisas arbetsgången mer i detalj. Under avsnittet som närmast 

följer beskriver jag hur min förförståelse, som redovisats tidigare, leder till ett 

bekvämlighetsurval. Därefter följer det avsnitt som beskriver datainsamlingen i form av 

samtal med deltagarna och slutligen en beskrivning av analysen. 

Urval 

Enligt Kvale (1997) så beror svaret på den eviga frågan, om vem och hur många som 

ska intervjuas, på studiens syfte. Utifrån syftet med den här studien så ledde frågan om 

vem till elever på HP, närmare bestämt elever som ska ha APU respektive haft APU. Då 

studien syfte inte var ett generaliserbart resultat, så valde jag i ett bekvämlighetsurval en 

specifik gymnasieskola som hade det aktuella programmet. Kriteriet var min kännedom 

om den aktuella skolan baserat på egna erfarenheter från arbetet som vikarie på det 

yrkesinriktade program jag ville undersöka, se även tidigare redogörelse för min 

förförståelse. Skolan har flera olika program, teoretiskt och praktiskt inriktade. HP är ett 

av de yrkesinriktade programmen och har elever med olika social och etnisk bakgrund 

från stadens olika bostadsområden och närliggande kranskommuner i de olika klasserna.  

På den andra frågan om hur många var svaret inte lika enkelt. Kvale (1997) menar att 

det bör vara en process av intervjuer och reflektion över data som samlas in som leder 

till ett beslut. Upplever forskaren fortfarande att ny väsentlig information samlas in i 

samband med nya intervjuer, kan datainsamlingen i mån av resurser fortsätta. Är det 

däremot bara mer av samma information, kan det leda till att det blir svårt att hantera 

och analysera all insamlad data och då är det hög tid att avsluta, i alla fall för tillfället. 

Kvale menar vidare att det är viktigt att både planera ordentligt och ha resurser kvar för 

ingående analys av insamlat material, det är viktigare med kvalitet än kvantitet och hans 

riktlinje på 15 +/- 10 intervjuer (s.98) blev därför utgångspunkten för planeringen av 

datainsamlingen genom intervjuer. Eftersom jag inte eftersträvade möjligheter till 

generaliseringar valde jag urvalskriteriet: frivilliga elever från två schemamässigt 

lämpliga klasser valda i samförstånd med berörd personal på skolan. Resultatet blev ett 

urval av elever med olika bakgrund, kön och förutsättningar från respektive klass. Tack 
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vare ett tillfälligt vikariat under två veckor på skolan kunde jag enkelt kontakta personal 

och elever i lämpliga klasser. Urvalet av elever och datainsamlingen enligt nedan, 

genomfördes i direkt anslutning till att vikariatet hade avslutats. 

Efter ett inledande personligt möte med rektorn för HP fick jag tillstånd att genomföra 

den planerade undersökningen, och ta de kontakter med lärare och elever jag behövde. 

Efter en övergripande diskussion med APU-ansvarig om hur APU genomförs på HP 

bestämde jag mig för att välja elever i årskurs 2 och årskurs 3. (S Liedholm, personlig 

kommunikation, november 2008). 

Perioden med APU för HP är förlagd med två dagar/vecka till vårterminen årskurs 2 

respektive höstterminen årskurs 3. En utsedd lärare ansvarar för den övergripande 

planeringen och har kontakter med företag i den närmaste omgivningen som tagit emot 

elever för APU. Dessa företag presenteras för eleven med namn och kontaktperson på 

en lista som delades ut i slutet av höstterminen årskurs 2, där eleverna prioriterar tre val. 

Ansvarig lärare fördelar platser, ofta i samarbete med den/de lärare som känner eleven 

bäst. Fördelning av platser görs med hänsyn till elevens eget val, lärarnas uppfattning 

om elevens möjligheter och företagens önskemål. Eleven informeras därefter och ska då 

ta kontakt med och träffa handledaren/kontaktpersonen på företaget. Är båda parter 

nöjda skriver elev och handledare under ett avtal om praktikplats. När eleven börjat på 

praktiken rapporteras elevens frånvaro under terminens till skolan med jämna 

mellanrum. Skolan har också en kontaktlärare, kan vara elevens mentor, som i 

genomsnitt besöker elevens arbetsplats vid tre tillfällen under respektive termin med 

APU, bland annat för att se hur eleven har det. En avslutande bedömning av elevens 

insatser och genomförande av praktiken görs av handledaren på företaget, helst i samråd 

med eleven, och rapporteras till skolan i form av blanketten Elevbedömning APU, som 

tidigare nämnts. Eleven avslutar terminens APU genom att göra någon form av 

reflekterande arbete, exempel på detta är rapporten som tidigare nämnts. 

När min undersökning inleddes i slutet av höstterminen skulle årskurs två välja 

praktikplatser och börja sin APU nästa termin, eleverna i årskurs tre skulle avsluta sin 

APU i december. Praktiska överväganden som schema, sedan tidigare etablerade 

kontakter med lärare och elever, gjorde att jag valde två klasser jag tidigare hade haft 

som vikarie. Klassernas mentorer kontaktades via e-post (bilaga 1 och 2) för att 

informera om vad jag ville göra och för att få deras acceptans. Efter OK från mentorerna 

valde jag att vid ett lektionstillfälle kort berätta för eleverna om min undersökning och 

att jag behövde prata med några av dem om APU och deras tankar om jobb. Därefter 

frågade jag om några ville ställa upp och berätta för mig medan jag spelade in vårt 

samtal. Efter viss tvekan anmälde totalt 13 elever att de var intresserade av att delta, sex 

elever från årskurs 2 och sju från årskurs 3. Det gav en total könsfördelning av åtta 

flickor och sju pojkar. Då samtliga elever är över 15 år och jag inte bedömer att 

undersökningen är av speciellt känslig karaktär (Vetenskapsrådet, regel 2), ser jag det 

som att elevens och rektors/mentors godkännande är tillräckligt och att något samtycke 

inte behöver kontrolleras med föräldrar. Tidigare kontakter med flertalet elever i de 

valda klasserna gjorde att jag till viss del kunde bedöma urvalets spridning när de sa att 

de ville delta och jag bedömde då att antalet var tillräckligt för mitt syfte. Senare i 

analysfasen tilldelades varje deltagare en kod som jag använde i det egna analysarbetet 

som visade kön och årskurs för att undvika risken att elevens namn nämndes i arbetet 

men som ändå hjälpte mig i arbetet med att komma ihåg varje deltagare och intervju 

under analysarbetet. För att eliminera risken för att någon deltagare kunde identifieras 
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av utomstående använde jag inte dessa koder och andra uppgifter i rapporten eller 

bilagor (Vetenskapsrådet, Konfidentialitetskravet). 

Med hjälp av klassernas scheman valde jag sedan att planera in de enskilda intervjuerna 

så att jag skulle kunna genomföra dem under lektionstid. I nästa steg kontaktade jag 

schemamässigt berörda lärare genom e-post (bilaga 3) där jag beskrev vad jag skulle 

göra och att jag ville låna elever under deras lektioner. Samtliga lärare accepterade. 

Plats för intervjuer bokades på skolans bibliotek. Därefter skickade jag e-post [bilaga 4] 

till de elever som anmält intresse så att de visste vilken dag jag skulle ”låna” dem och 

att jag skulle komma för att hämta dem från lektionen och att vi sedan skulle gå till ett 

rum i biblioteket. Genom det här förfarandet bedömde jag att jag uppfyllde de etiska 

regler som var tillämpbara så här långt i arbetet (regel 1, 2, 3 och 4, även avseende 

beroendeförhållande då jag inte längre undervisade eleverna). Regel 5 är inte tillämplig 

då det enbart är jag som har tillgång till materialet och avseende regel 6 är 

urvalsförfarandet ett problem då de andra eleverna såg vilka som anmälde sig och 

senare gick iväg för samtal. Namnen på eleverna användes också i kontakt med lärarna 

ovan. 

Intervjuer 

Då syftet med studien var att undersöka elevens egna planer, uppfattningar och tankar 

om ett fenomen som professionell kompetens, valde jag, som tidigare nämnts, den av 

Kvale (1997) beskrivna forskningsintervjun - en halvstrukturerad livsvärldsintervju 

(s.13) som modell för de samtal som skulle genomföras med intervjupersonerna. Kvale 

menar att det är ett bra sätt att fånga olika personers olika förståelse av ett ämne. Jag 

konstruerade en intervjuguide (bilaga 5) som en A4 med ämnen/frågor för att leda mig 

genom samtalet med eleven i form av öppna frågor med en checklista av ämnen i en 

logisk följd. Avsikten var att intervjupersonen (ip) med egna ord skulle berätta om sina 

erfarenheter och uppfattningar, medan jag med hjälp av underlaget, i dialog med ip, 

varsamt skulle leda samtalet in på de avsedda ämnena med hjälp av följdfrågor och 

exempel. 

Rummet som hade reserverats och användes för intervjuerna var ett grupprum i 

biblioteket på skolan. Det var möblerat med ett runt träbord och fyra röda låga 

snurrfåtöljer. Ett fönster i dörren var det enda fönster som fanns i rummet så det var 

förhållandevis avskilt, men ändå på för eleven en välkänd plats. Tyvärr fanns ett 

fläktljud i rummet som påverkade hörbarheten på de inspelade intervjuerna, vilket 

visade sig först vid avlyssningen efter det att samtliga samtal hade genomförts. 

Under v47 med start måndag genomfördes intervjuerna. Jag gick till respektive 

klassrum under den planerade lektionen och frågade läraren om det gick bra att någon 

av de anmälda eleverna följde med mig. Sedan frågade jag de elever som anmält sitt 

intresse vem som ville följa med för intervju. Vi lämnade därefter klassrummet och gick 

småpratande till det reserverade rummet i biblioteket och stängde dörren efter oss. 

Eleven fick sätta sig på anvisad stol med en mikrofon på bordet framför sig och jag 

placerade mig mitt emot så att vi satt på samma sida vid bordets ena halvcirkel. 

Beroende på om de hade läst information om undersökningens syfte eller ej, berättade 

jag mer eller mindre om undersökningens bakgrund och syfte. Därefter förklarade jag 

att de inte behövde svara på en fråga om de inte ville och att deras namn eller identitet 

inte skulle kunna avslöjas när jag bearbetat materialet och i rapporten i avsikt att 
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försäkra mig om deras informerade samtycke. Jag visade också att jag hade ett papper 

med checklista med frågor och områden vi skulle prata om. Någon elev bad att få se 

frågorna, en annan elev undrade om det var svåra frågor h¤n skulle svara på. När eleven 

verkade till freds med situationen frågade jag om de var ok att spela in vårt samtal och 

det tyckte samtliga gick bra. Därefter startade jag bandspelaren och vi började vårt 

samtal. Varje intervjutillfälle varade mellan 15 - 30 minuter och genomfördes 

koncentrerat till två dagar för att inte störa lektioner och elever mer än nödvändigt. 

I inledningen av intervjuerna gjorde jag klart för deltagarna att de inte behövde svara 

om de inte vill och kunde avbryta utan problem samt klargjorde åter syftet och hur de 

skulle användas så jag bedömde att det var etiskt rätt. Avseende den interna validiteten 

under intervjun försökte jag genom kontrollfrågor försäkra mig om att jag förstått 

respondenten rätt. Vid intervjuns slut försökte jag sammanfatta vårt samtal och validera 

att det stämde med respondentens tankar (Kvale, 1997).  

Upprättande av intervjuprotokoll 

Jag använde mig av ovanstående beskrivna intervjuguide i form av en A4 - sida per elev 

som hjälpmedel vid intervjun. Före respektive intervju noterade jag identiteten på 

bandet som skulle användas för att spela in samtalet. Under intervjun användes guiden 

för att markera att planerade områden täcktes och noteringar om observationer eller 

annat av intresse under intervjun. Efter intervjun noterade jag mina egna eventuella 

kommentarer och reflektion om ip/intervjuns genomförande på baksidan. Jag använde 

en separat lista med intervjupersonernas namn, klass och e-post och här noterade jag 

också bandets id och tidpunkt för intervjun. Det inspelade samtalet fördes sedan över till 

digital form för enklare hantering och avlyssning med hjälp av programmet Audacity 

som kan hämtas från http://audacity.sourceforge.net/download/windows (Audacity 

utvecklingsteam (2009), Gratis ljudredigerare för flera plattformar. Hämtad 2009-01-

05 från http://audacity.sourceforge.net). 

För att hålla ordning på materialet och kunna referera till enskilda deltagare i olika 

sammanhang, och för att utesluta risken med att använda deltagarnas namn i det 

fortsatta arbetet, fick varje intervjuperson, och därigenom intervju, en kod på formen 

kön (K/M) och årskurs (2/3) och ett löpnummer (1 – 6/1 – 7). Exempelvis stod då K34 

för en kvinnlig deltagare från årskurs 3 med löpnummer 4. 

Respondentens namn förekommer endast på en lista jag har för att själv veta vilken 

intervju som genomfördes med vem och dessa avslöjande koder används, som tidigare 

nämnts, inte heller i rapporten eller bilagor. Av filnamn och referenser på andra ställen 

går det inte heller att utläsa deltagarnas identitet. 

Analys av insamlade data 

När data samlats in och lagts på hög kan en känsla av att vara nästan klar bidra till helst 

att ett falskt tillstånd av lugn och ro infinner sig. Det kan då återigen vara lämpligt att 

reflektera över Kvales (1998) metaforer om ”malmletaren” och ”resenären” (s.11). Är 

jag äventyraren på skattjakt efter guldklimpen eller känner jag mig som resenären 

sökande efter ökad kunskap och förståelse? Min strävan är klart uttalat att färdas som 

”resenären”, på den här resan med målet att öka min kunskap om ungdomars tankar och 

uppfattningar om sin egen väg till yrkeslivet. Är då min ryggsäck packad med det jag 

behöver för att genomföra och nå målet med min resa? 

http://audacity.sourceforge.net/download/windows
http://audacity.sourceforge.net/
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Grunden för att öka kunskap och förståelse under resan är mötet med det nya och/eller 

delvis kända och tolka detta. Med utgångspunkt i Kvales (1998) tabell med tre olika 

tolkningssammanhang ”Självförståelse”, ”Kritiskt sunt förnuft” och ”Teoretisk 

förståelse” (s.193) skulle jag välja ett lämpligt tolkningssammanhang. När det gäller 

tolkning i ett sammanhang av självförståelse är syftet att koncentrerat formulera 

intervjupersonens egen mening med sitt uttalande, som uttolkaren uppfattar det. I det 

andra tolkningssammanhanget, låter uttolkaren en form av allmänt sunt förnuft styra. 

Vår allmänna kunskap på området ger uttolkaren möjlighet att utifrån en allmän 

förståelse kritiskt tolka uttalandet och personen som gör det. I det tredje sammanhanget 

placeras uttalandets mening i en teoretisk ram, en beskrivning av hur detta kan förstås 

med hjälp av relevanta teorier. 

Med grund i syftet valde jag ett sammanhang av ”Självförståelse” för att tolka 

uttalanden som eleverna gjort om den egna förförståelsen, om yrken och yrkesroller och 

slutligen om framtiden i form av deras planer och drömmar Därefter skulle de jämföras 

avseende likheter och skillnader i olika elevers egen förståelse, och slutligen hur dessa 

tolkningar kunde förstås i ett mer teoretiskt perspektiv. Första steget inledde jag, i 

enlighet med min förståelse av Kvales (1997) resonemang (s.175 ff.) om 

meningskoncentrering, bearbetningen av intervjuerna med att lyssna igenom en intervju 

upprepade gånger och skrev sedan ut den i redigerad form, omfattande de delar som jag 

uppfattade väsentliga och i den mån jag kunde tyda inspelningen av de svar och 

resonemang ip fört under intervjun. Tidpunkten för start av avsnittet och innehållet i 

resonemanget skrevs ut i en bearbetad form för att underlätta läsbarheten. Se bilaga 6 

för en komplett bearbetad intervju som exempel på hur jag genomförde hela analysen. 

Intresserade läsare kan vända sig till mig för resterande bearbetade intervjuer. Den 

autentiska konversationen gick enkelt att lyssna på med hjälp av dator och tidigare 

nämnda ljudprogram, och med hjälp av tidsangivelserna var det enkelt att hitta rätt och 

lyssna igen på ett avsnitt om det behövdes. Dessa utskrivna intervjuer var sedan 

grundläggande för den fortsatta analysen. Dock gjorde jag även senare flera lyssningar 

av olika avsnitt för att åter tolka det som sagts eller leta efter nyanser i det faktiska 

uttalandet som inte fanns med i utskriften. Genom det här förfarandet förväntade jag 

mig att autenciteten i arbetet med att återge respondentens åsikter och uppfattningar 

skulle vara godtagbar (Mertens, 1998). 

Enligt Kvale (s.177), kan man använda sig av en empirisk fenomenologisk analys i fem 

steg vid analyser av den här typen av data och undersökningens syfte. Med användning 

av intervjupersonens uttalanden i vardaglig form, tolka hur de uppfattar situationen och 

försöka beskriva fenomenet ur deras perspektiv. I första steget söker forskaren helheten 

genom att läsa hela intervjun. Därefter söks meningsenheterna som de uttrycks av ip. I 

ett tredje steg försöker forskaren, ur intervjupersonens synvinkel, tolka dessa naturliga 

meningsenheter utan fördomar, som forskaren uppfattar det, och formulera de enkla 

teman som är centrala för de funna meningsenheterna i steg två. Efter dessa tre steg 

lämnas intervjupersonens perspektiv och forskaren ställer sin forskningsfråga till de 

centrala teman som formulerades i steg tre. Det femte och avslutande steget knyter ihop 

hela intervjun genom att samla dessa centrala svar på forskningsfrågan i en enda 

beskrivande utsaga som koncentrerat redogör för resultatet av analysen av 

intervjupersonens uttryckta uppfattningar. 

Jag inledde analysarbetet med att välja en intervju och läste hela intervjun för att 

återkalla helheten från intervjutillfället, skapade därefter ett koncentrat av varje 
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meningsenhet från intervjun och skrev in dessa i en kolumn kallad Naturlig 

meningsenhet. Jag gick igenom hela intervjun på det här sättet och började därefter om 

med den första meningsenheten. Med en minnesbild av intervjupersonen i tankarna 

försökte jag tolka ett centralt tema och registrerade detta i en kolumn med rubriken 

Centrala teman. Se bilaga 6 för exempel. Efter dessa inledande steg för samtliga 

intervjuer med elever från årskurs tre lämnade jag elevperspektivet och fortsatte 

analysen utifrån forskarperspektivet enligt nedan. Skälet till att jag började med 

deltagarna från årskurs tre var framför allt att jag under samtalen noterat att de hade 

tydligare och mer omfattande beskrivningar om sina erfarenheter av APU. Om jag 

började med dem så fick jag under tiden själv mer kunskap om APU inför analysen av 

förväntningarna från deltagarna i årskurs två. 

Med grund i syftet formulerade jag initialt frågan: ”Vad säger detta uttalande mig om 

elevens uppfattning om vilka kunskaper som krävs för ett arbete?” Genom att på nytt 

reflektera över mina forskningsfrågor, utifrån min nya förståelse av elevernas situation 

och uppfattningar baserat på de första intrycken jag fått av de delvis bearbetade 

intervjuerna, blev jag klar över att frågan behövde nyanseras. Min första tanke var att 

flera elever inte visste vad de ville göra efter skolan, inte heller vilket område de ville 

arbeta inom och då inte heller verkade ha tänkt på vad som kunde krävas för att vara 

kompetent för ett arbete, eller sitt ”önskejobb”. Följden blev att jag valde att 

komplettera huvudfrågan enligt följande: a) Vad säger detta uttalande mig om elevens 

uppfattning om vilka kunskaper som krävs för ett arbete; b) Vad säger detta uttalande 

mig om elevens uppfattning om sina planer; c) Vad säger detta uttalande mig om 

elevens uppfattning om lärande i praktik – skolarbete. Därefter fortsatte jag med att 

ställa dessa tre frågor mot varje meningsenhet/tema i en intervju åt gången och skrev ner 

en egen formulering av svaret jag hittade med referens till vilken meningsenhet/tema jag 

tolkat. I det avslutande steget sammanfattade jag dessa svar till en beskrivande 

berättelse om hur jag förstod elevens uppfattningar om sina planer, yrkesroller och 

lärande i praktik – skola. Se bilaga 6 för exempel. Efter analysen av samtliga deltagare 

från årskurs tre fortsatte jag på motsvarande sätt för deltagarna från årskurs två. Se 

bilaga 7 för en sammanställning av de beskrivande berättelser jag gjorde för varje 

deltagare. Under arbetet med dessa beskrivningar insåg jag att även deltagarnas 

uttalanden om vad de tänkt sig för yrkesroll och/eller inom vilket yrkesområde/bransch 

de ville vara verksamma, var väsentlig att jämföra. Dessa innehöll information om 

deltagarens möjligheter till förståelse av professionell kompetens, i så motto att om 

deltagaren inte vet vilken roll den vill ha eller inom vilken bransch det är, borde det vara 

svårt att ha en väl grundad uppfattning om vad som kunde krävas av henne/honom. När 

samtliga intervjuer hade analyserats på detta sätt fortsatte jag med jämföra 

likheter/skillnader med utgångspunkt i de sammanfattande beskrivningar jag nu hade 

nedskrivna, var och en identifierad med deltagarens kod (se förklaring ovan). 

För att strukturera materialet formulerade jag, med bas i de tre frågorna och tillägget 

ovan, två huvudkategorier – Tankar om framtida jobb respektive Påverkar APU för att 

jämföra deltagarnas olika beskrivningar. Därefter uppfattade jag behov av ytterligare 

strukturering i undergrupper när jag sökte efter likheter och skillnader avseende hur de 

tänkte om framtida jobb. Planer och Drömmar – innehöll deltagarens uttalande 

(självförståelse) någon form av plan för hur eller vad de ska göra på något eller några 

års sikt. Fanns i deras uttalanden något om hur och vad de vill göra i den närmaste 

framtiden och varför de sökte till HP från början tolkade jag detta som att de hade 
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planer. Fanns på motsvarande sätt något jag kunde tolka som mål eller drömjobb i deras 

uttalanden så tolkade jag detta som att de hade drömmar och slutligen om de beskrev 

eller på annat sätt förklarade/motiverade sina tankar så tolkade jag det som en 

genomtänkt plan, en motivering. Yrkesområde och Yrkesroll – innehöll deltagarens 

uttalande (självförståelse) någon form av precisering av inom vilket område eller 

bransch de villa arbeta inom tolkade jag detta som att de hade tankar om ett 

yrkesområde. Fanns på motsvarande sätt något jag kunde tolka som vilken roll de såg 

för sig i ett framtida jobb tolkade jag det som att de hade tankar om en yrkesroll och 

slutligen om de beskrev eller på annat sätt förklarade/motiverade sina tankar så tolkade 

jag det som att de hade en genomtänkt motivering till sin inriktning. Krav på kunskaper 

- innehöll deltagarens uttalande (självförståelse) någon form av precisering av hur 

deltagaren uppfattade och beskrev vilka kunskaper, erfarenheter och/eller personliga 

egenskaper hon/han trodde sig behöva i sin framtida yrkesroll valde jag att gruppera 

dessa faktorer enligt följande. Egenskap avser här personliga egenskaper som ”att vilja”, 

”att vara sig själv”, ”attityd till kunden”, ”positiv”, ”rolig”. Yrkeskunskap avser här 

yttranden från deltagaren om kunskaper i samband med ett jobb, som ”kunna lite om 

färger som passar ihop” vid arbete i klädbutik. Med Skolkunskap avses här kärnämnen 

på HP eller vidare utbildning. Erfarenhet får här betydelsen praktisk erfarenhet från 

praktik/arbete. Med Motivering avses här att deltagaren beskriver och/eller förklarar sin 

uppfattning om vad som krävs av dem i sin tänkta yrkesroll med egna ord och/eller 

relaterar detta till sig själv. Avslutningsvis jämförde jag förekomster och enskilda 

uttalanden mellan deltagarna för att hitta skillnader och likheter inom varje faktor ovan 

vilket ledde mig en summering av respektive undergrupp och därefter en 

sammanfattning av huvudkategorin Tankar om framtida jobb.  

På motsvarande sätt analyserade jag uttalanden om förväntningar och erfarenheter som i 

första hand hade med APU att göra men också uttalanden om annan praktik från egna 

arbeten eller arbetslivet generellt med referens till föräldrar eller familjen. 

Undergruppen Förväntningar innehöll uttalanden från deltagarna i årskurs 2 om 

förväntningar inför APU som jag placerade in under följande grupperingar. Prova 

och/eller hitta mitt yrkesområde/arbetsplats – prova olika områden/yrken för att få klart 

för mig vilken bransch/område jag vill jobba inom. Skolkunskap i praktiken – 

använda/förstå det jag lärt mig av karaktärsämnena i praktiska verkliga situationer. Lära 

praktiskt – genom att se hur andra gör en sak/uppför sig, lär jag mig göra på 

motsvarande sätt. Chans till jobb – praktikplatsen kan leda till att jag får 

extrajobb/anställning där sedan. Omväxling till skolan – två dagar praktik och tre dagar i 

skolan blir mer omväxlande. Roligt – det skall vara något roligt, spännande så att jag 

tycker det är roligt att gå dit. Undergruppen Erfarenheter innehöll uttalanden från 

deltagarna i årskurs tre om erfarenheter från APU som jag placerade in under följande 

grupperingar. Personlig utveckling – jag har utvecklats/förändrat mig som 

person/människa. Yrkeskunskap – jag har lärt mig något jag kan använda i/förstår hur 

det fungerar på jobbet. Skolkunskap i praktiken – använder/förstår det jag lärt mig av 

karaktärsämnena i praktiska verkliga situationer. Prova på och/eller hitta mitt 

yrkesområde/arbetsplats – prova olika områden/yrken för att testa olika och få klart för 

mig vilken bransch/område jag vill jobba inom. Praktisk erfarenhet – jag har fått 

erfarenhet av hur det är att jobba. Chans till jobb – praktikplatsen kan leda till att jag får 

extrajobb/anställning där sedan. Omväxling till skolan – två dagar praktik och tre dagar i 

skolan blir mer omväxlande. 
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Avslutningsvis jämförde jag sedan likheter och skillnader i förekomster och 

formuleringar inom, och mellan, förväntningar och erfarenheter under rubrikerna ovan 

och sammanfattade detta. Utifrån den kunskap jag nu hade skapat, valde jag att i ett 

sista steg sammanfatta de olika deltagarnas förståelse av området i två konstruerade 

figurer för att ge mer liv i redovisningen av resultat och analys i avsnittet som följer. 

Avsikten är att dessa figurers yrkesvärld
2
 efterhand ska bli allt tydligare. Kategorierna 

konstruerade jag utifrån de tydligaste karaktäristiska faktorerna i respektive kategori 

enligt ovan. De konstruerade figurerna gav jag namnen Säker och Söker. De deltagare 

som jag uppfattade som säkra på vad de ska göra härnäst, hade en bild av ett framtida 

jobb och tankar om hur de skulle ta sig dit hamnade i den konstruerade figuren Säker. 

Deltagare som jag uppfattade som osäkra på vad de vill bli, kunde ta vilket jobb som 

helst så länge medan de funderar på framtida jobb, inte visste om de skulle studera eller 

jobba härnäst eller inte hade några uttalade tankar om yrkeslivet hamnar i figuren Söker. 

Jag valde också att låta respektive figur representera elever ur båda årskurserna, de fick 

minnas sina förväntningar i ljuset av sina erfarenheter. Observera att jag inte lägger 

någon form av värdering i dessa båda figurers karaktäristik. De ska inte heller ses som 

generaliseringar av deltagarnas uppfattningar utan enbart som figurer jag använder för 

att framhäva de likheter/skillnader jag har funnit i deltagarnas olika uppfattningar. 

Därefter inleddes arbetet med att försöka få ordning på rapportens tråd genom olika 

delar, kontroll av alla formella detaljer och slutligen en avslutande reflektion i 

diskussionen. 

Elevers förståelse av professionell 

kompetens 

Resultatet av den här studien är min tolkning av deltagande elevers uttalanden. En 

tolkning som i första steget utgår från min avsikt att belysa deltagarens självförståelse ur 

deras eget perspektiv och i andra steget en tolkning av den första ur ett 

forskarperspektiv. Detta i en kombination av mina tidigare erfarenheter av APU, den 

aktuella skolan och deltagande elever enligt tidigare beskrivning utgör basen för 

följande avsnitt. Efter en inledande sammanfattning, belyses grunden i deltagarens 

självförståelse för att visa deltagarnas förväntning på, och uppfattning om, sin framtid i 

arbetslivet. Därefter belyses deltagarnas förväntningar på, respektive erfarenheter från, 

och idéer om APU 

För att en läsare ska ha en möjlighet att göra en egen bedömning, i fråga om reliabilitet 

och validitet, av kvaliteten på ett kvalitativt arbete avseende inte bara metod och 

datainsamling utan också resultat och analys, behövs en omsorgsfull redovisning även 

av dessa avsnitt (Kvale, enligt tidigare). Jag väljer därför att bifoga olika underlag som 

                                                 

2
 Jämför Bengtssons (1998) resonemang om våra olika vardagsvärldar och hur vi kan 

skapa en fantasivärld. Jag tänker mig här att deltagarnas vardagsvärld, med stort inslag 

av den välbekanta skolan, utökas med yrkesvärlden med hjälp av deras erfarenheter från 

APU. 
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kan vara väsentliga i den bedömningen, som detaljerad redovisning av citat, tabeller och 

analyser i olika detaljerade sammanställningar. 

Inledande sammanfattningar och allmänt hållna resonemang behandlar hela materialet 

för att belysa eventuella likheter/skillnader mellan årskurserna. I mer analyserande 

avsnitt är det Säker och Söker som figurerar genom att avge av mig konstruerade 

uttalanden, baserade på och något modifierade till att belysa det som jag uppfattar 

karakteristiskt för de deltagare som Säker respektive Söker representerar, se bilaga 7. 

För detaljer om respektive deltagares autentiska uttalanden hänvisas till bilaga 8 – 12. 

Samtliga deltagare är positiva till APU. Deltagare från årskurs två har stora 

förväntningar på att lära sig något och förhoppningar att få prova på arbetslivet inom 

olika yrkesområden/roller för att bland annat få erfarenhet, använda kunskaper från 

skolan i praktiken eller hitta ett yrkesområde som känns intressant. Att arbeta praktiskt 

som omväxling till skolarbete är också positivt. Deltagare från årskurs tre tycker 

erfarenheter från APU är värdefulla och viktiga, några deltagare är mycket positiva och 

någon har idéer om hur APU kan förbättras i framtiden. De föreslår att APU kan 

förbättras genom att förläggas till olika områden för att få prova på olika jobb som 

hjälper dem i sökandet efter vad de vill göra. 

Deltagare anger praktiska erfarenheter från arbetslivet och yrkesområdet, att lära sig hur 

det går till i praktiken och att koppla det som lärts i skolan till praktiska situationer som 

viktiga resultat av APU på rätt plats. Trots att deltagare har olika planer, drömmar och 

tankar om yrkesområden och yrkesroller är inställningen till APU genomgående positiv. 

Konkretiseringsgraden för planer och drömmar skiljer sig åt mellan deltagarna, liksom 

tydligheten inom vilka yrkesområden de vill verka inom och i vilken yrkesroll de ser 

sig, om de kan identifiera något/någon alls. Någon form av egen verksamhet finns ofta 

med i tankarna, eller som alternativ på sikt. För att genomföra sina planer anger 

deltagarna att erfarenheter från arbetslivet är viktiga, men även kunskaper från skolan 

(HP och/eller vidareutbildning) och personliga egenskaper nämns. Några deltagare 

anger även yrkeskunskaper och beskriver vilka kunskaper/egenskaper de avser och 

varför de tycker det är viktigt.  

Jag menar att perioden med APU har påverkat deltagarna i årskurs tre så att deras 

allmänna förståelse och tankar avseende sitt framtida arbetsliv har ökat. Deltagarna från 

årskurs två förväntar sig få positiva erfarenheter från den kommande perioden med 

APU, vilket talar för att även de kommer att påverkas. Samtliga deltagare ser med 

tillförsikt fram mot arbetslivet även om de skiljer sig i fråga om att kunna precisera vad 

de vill göra, vägen dit och hur säkert det är att de kommer fram. Deras olika 

uppfattningar om förutsättningarna för resan handlar om olika personliga egenskaper, 

egna erfarenheter från arbetslivet och kunskaper från skolan. Hälften av deltagarna för 

ett resonemang om kunskaper relaterat till något specifikt yrkesområde och/eller en 

yrkesroll de ser som möjlig i framtiden. Jag tolkar detta som att dessa sex deltagare har 

olika grad av förståelse av professionell kompetens. Några av dem påpekar att de redan 

när de sökte till HP i stort visste vad de ville göra. Jag menar då att skillnader, mellan 

olika tankar om framtida jobb, finns både mellan deltagare från årskurs två och årskurs 

tre men skillnader finns också mellan deltagare från samma årskurs. Sammantaget 

kommer jag till slutsatsen att den här undersökningen vare sig visar eller inte visar, att 

APU påverkar deltagarnas förståelse av professionell kompetens.  
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Tankar om framtida jobb  

För deltagarna från årskurs två är det inte lika bråttom att bestämma sig om sitt framtida 

yrkesliv, men deltagarna från årskurs tre, som nu haft sin APU, ska under våren söka till 

nya studier eller ge sig ut på arbetsmarknaden. Elever i årskurs tre borde då generellt 

vara bättre förberedda och tänkt igenom sin framtid mer i detalj, än elever i årskurs två. 

De borde också tydligare kunna uttrycka sina tankar om framtida jobb – planer, vad de 

tänker arbeta med och hur väl deras kunskaper överensstämmer med vad de tror krävs 

för att få ett sådant jobb. 

Samtliga deltagare i den här undersökningen har planer och idéer om framtida jobb. 

Spännvidden mellan planernas kvalitet i form av detaljer och tydlighet är stor. I fråga 

om att precisera vad de vill göra, vilket yrkesområde och vilken yrkesroll, är det också 

stora skillnader i hur genomtänkta och tydliga deras uttalanden är. De flesta deltagarna 

ser med tillförsikt fram mot arbetslivet, men tron på den egna förmågan att genomföra 

sin plan fullt ut skiljer sig åt mellan dem. Deltagarnas uppfattningar om vilka krav som 

deras tänkta yrkesroll ställer på dem har också en stor spännvidd. Olika personliga 

egenskaper, egna erfarenheter från arbetslivet och kunskaper från skolan dominerar. 

Knappt hälften av deltagarna resonerar mer i detalj om kunskaper relaterat till något 

specifikt yrkesområde eller en yrkesroll de ser som möjlig och tar också upp varför de 

tycker så. 

Jag tolkar detta som att dessa sex deltagare har olika grad av förståelse av professionell 

kompetens. Det jag inte kan se, är att skillnader generellt mellan olika deltagares 

förståelse av professionell kompetens är större mellan deltagare från årskurs två 

respektive årskurs tre, än mellan deltagare inom respektive årskurs. De mest 

genomtänkta uttalandena kommer, som väntat, från deltagarna i årskurs tre som haft 

APU. Närmast följer några uttalanden från Säker och Söker för att belysa de 

karakteristiska dragen i fråga om deltagarnas tankar om planer, jobb och kunskaper. 

 

Planer och drömmar 

Både Säker och Söker har någon form av plan för vad de ska göra den närmaste tiden – 

på något eller några års sikt. Säker har oftast klart för sig både vad h¤n vill jobba med 

och hur h¤n ska ta sig dit. 

För det mesta vet jag precis vad jag ska göra! När jag var liten provade jag på att jobba 

i en butik och då kände jag direkt att det här vill jag göra när jag blir stor, så att välja 

HP på gymnasiet var självklart. Men praktiken (APU) var också viktig när jag skulle 

välja, och att man kan få jobb direkt efter utbildningen var också ett plus. Så när man är 

både intresserad och vet att utbildningen är bra för det man vill jobba med, så är det inte 

så svårt att välja vilket program man vill gå på! 

För Söker är det inte lika självklart vad HP ska leda till, eller varför det ens blev HP från 

början. 

Jodå, visst har jag funderat på vad jag ska göra men om man inte vet vad man vill jobba 

med sen är det är det inte så lätt. Varför det blev just HP är jag inte så säker på, tyckte 

det lät intressant och så fanns det platser kvar. Jag kom inte in på det jag egentligen ville, 

men nu trivs jag bra här!  
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Men vad är det då för yrkesområden och yrkesroller de planerar att ägna sig åt i 

framtiden? 

Yrkesområde och yrkesroll 

Både Säker och Söker ser oftast med tillförsikt framåt i tron att det ska vara möjligt för 

dem att hitta något jobb, i alla fall så småningom, som de kan trivas med. Säker har 

ganska klart för sig vilken typ av jobb det kan handla om och hur h¤n ska ta sig dit, 

ibland också vilket område det kan röra sig om. 

Jag har ganska klart för mig vad jag vill jobba med, men det klart, ibland så funderar 

man på olika alternativ. Det finns dagar då jag tänker att det inte spelar så stor roll – jag 

kan söka jobb i butiken där jag har APU. Andra dagar vill jag starta egen verksamhet 

inom mitt stora intresse, tror jag. Man kan ju först jobba som anställd och sedan när man 

kommit in mer i branschen så kan jag starta eget, men då gäller det ju att välja rätt 

område. Men helst vill jag nu jobba några år så att jag får erfarenhet från det område 

jag sedan ska utbilda mig inom. Jag vill ju vara säker på att det är rätt så jag inte lägger 

flera års utbildning på något jag sedan inte trivs med! Man vill ju med något som man 

trivs med och känner att man gör nytta. 

Även Söker har tankar om vad det finns för möjligheter inom olika områden och jobb, 

men h¤n har inte fastnat för något speciellt område eller typ av jobb. 

Jag vet inte riktigt, det finns ju många olika jobb jag skulle kunna tänka mig – i en butik, 

som försäljare eller på bank eller chef på något företag. Ibland är jag säker på att det ska 

vara något med siffror, för det är jag bra på. Men jag vet inte, om inte betygen räcker till 

att läsa vidare så kan jag inte få sådana jobb som kräver mer utbildning. Då får det bli i 

någon butik. Man får ju också tänka på det här med att se till att få pengar, så att man 

kan flytta till något eget. Det är frustrerande att inte veta vad man vill bli! Jag får väl ta 

något jobb så länge, medan jag kommer på vad jag ska göra sedan eller kanske läsa 

vidare. 

 

Krav på kunskaper 

Säker har tänkt ganska mycket på varför och vad det är för erfarenheter, egenskaper och 

kunskaper som kan krävas i de olika jobb h¤n funderat på. 

Jo det klart att man tänkt på vad som är viktigt att kunna för att få olika jobb, särskilt nu 

efter APU och andra jobb man haft. Ska man ha eget finns det kurser man kan gå för att 

få hjälp med olika saker man behöver kunna för att starta. Men det beror också på inom 

vilket område man ska jobba, är det exempelvis i en musikaffär så måsta man kunna 

mycket om musik så att man kan hjälpa kunden hitta rätt artist eller musikstil. Det är 

viktigt att kunna svara på kundens frågor om produkterna och lite runt omkring. Och 

jobbar man med kläder är det bra att hjälpa kunden kombinera färger när de provar 

kläder, och att kunna se kundens storlek är alltid ett plus. Det gäller att möta kunden på 

rätt sätt så att den blir nöjd, anpassa sig efter kunden. Det gäller att sätta sig in i kundens 

situation, förstå hur de tänker. Man vet ju själv hur man vill att det ska fungera i en butik. 

Men det viktigaste är nog den positiva attityden, att förstå att kunden alltid har rätt, på 

något sätt. 

Söker har inte tänkt så mycket i detalj på varför och vilka erfarenheter, egenskaper och 

kunskaper som kan krävas i olika jobb. 
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Det klart att erfarenhet är viktigt och att det är bra att kunna möta kunden som vi har läst 

om i skolan. Men det viktigaste är nog hur man är – att man sköter sig, är duktig och vet 

vad man vill. Man måste visa att man verkligen vill ha ett jobb och visar det för 

arbetsgivaren. Har man rätt egenskaper – bra kontakt med kunden så den blir nöjd, är 

positiv, rolig och motiverad så går det. Får man bara ett jobb ser man hur andra gör och 

så lär man sig av det. Man får jobba sig uppåt, fast för att bli chef måste man kanske ha 

läst vidare, och det kanske jag gör efter att ha jobbat en tid. 

 

Påverkar APU? 

Arbetsplatsförlagd utbildning är, som tidigare nämnts, förlagd till vårterminen årskurs 2 

och höstterminen årskurs 3 för deltagarna. Praxis på skolan är att eleven stannar båda 

perioderna på samma arbetsplats, om inte någon av parterna vill avbryta praktiken. 

Syftet med att be deltagarna beskriva sina förväntningar respektive erfarenheter är ett 

sätt att försöka balansera, eller komplettera, de skillnader i deras tankar om framtida 

jobb, som visats i föregående resultatavsnitt, med skillnader i förväntningar respektive 

erfarenheter avseende APU. Stora skillnader mellan förväntningar respektive 

erfarenheter tolkar jag som tecken på att APU kan ha påverkat hur deltagarna från 

årskurs 3 uppfattar professionell kompetens i sitt framtida arbetsliv.  

Samtliga deltagare i den här undersökningen uttrycker en positiv inställning till APU, 

det vill säga deltagarna i årskurs 2 har positiva förväntningar på perioden med praktik 

och deltagarna i årskurs 3 beskriver övervägande positiva erfarenheter från perioden 

med praktik. En i även tidigare undersökningar väl belagd uppfattning bland elever som 

gjort APU, som tidigare nämnts. Samtliga har också beskrivit och förklarat sina 

förväntningar och erfarenheter och fyra dem har också tagit upp idéer och förslag till 

hur de ser att APU kan förbättras. 

Perioden med APU har troligen påverkat deltagarna i årskurs 3 så att deras allmänna 

förståelse av och tankar om sitt framtida arbetsliv har ökat. En effekt som är förväntad 

med tanke på praktikens omfattning under ett år, speciellt för deltagare med ringa 

tidigare erfarenheter av praktiskt arbete. Däremot finner jag ingen större påverkan i 

fråga om deras förståelse av professionell kompetens baserat på min tolkning och 

jämförelse av uttalanden om erfarenheter respektive förväntningar hos deltagarna från 

årskurs 2. Deltagarnas idéer om hur APU kan förbättras handlar om att öka 

möjligheterna till att prova olika yrkesområden och/eller yrkesroller, genom att 

praktiken förläggs till olika områden och att de får prova på olika jobb, för att få hjälp 

att komma fram till vad de vill göra. 

Deltagarnas olika uttalanden exemplifieras i detalj i bilaga 12 – 14. I det följande får 

Säker och Söker belysa resultatet i mer kategoriska uttalanden avseende förväntningar 

och erfarenheter på APU. De funderar också på likheter/skillnader i vad de kommer 

fram till och ger förslag till förbättringar.  

Förväntningar och erfarenheter 

Säker och Söker är båda helt överens om att APU är i stort är bra på många sätt. De 

minns sina förväntningar att få prova på olika jobb, testa hur arbetslivet är, att få lära sig 

något praktiskt och kanske ha chans till jobb på praktikplatsen. Säker förtydligar: 
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Jag minns att jag ville får mer inriktning på själva arbetslivet, så jag hade något att 

sträva efter. Men jag hoppades också få lära mig att prata med kunder och sälja en vara. 

Sedan kommer jag ihåg att jag hoppades det skulle vara en bra omväxling till skolan. 

Söker instämmer och minns: 

Jag tänkte att jag ville byta efter första perioden för att prova på olika företag, prova 

ställen man inte jobbat på tidigare. Man hoppades ju att få lära sig något för framtiden 

så man skulle ha nytta av det. Och att man skulle få använda det man lärt sig i skolan i 

praktiken. 

Söker fortsätter: 

Ja, nu efteråt känner jag att det verkligen har påverkat mig jättemycket, även personligen 

så att man tar för sig mer, känner mig vuxnare! Jag har lärt mig mycket också – hur man 

bemöter kunderna, stå i kassan och kan ju nästan allting som de andra kan där. Men det 

gäller ju att hamna på rätt plats så att man inte bara får städa och så, utan verkligen 

jobba praktiskt. Visst lär man sig saker i skolan men man vet inte varför man ska göra så, 

och sedan kopplar man ihop det under praktiken. 

Säker fyller på: 

Ja, fast även om man har läst om det i skolan så måste man i verkliga livet inse att det 

inte alltid står i boken hur man ska göra, man får själv upptäcka vad som är bäst från 

situation till situation. Och sedan stämmer det man tror innan om ett jobb inte alltid med 

hur det blir i verkligheten – jag vet en som var helt inne på kläder och sedan upptäckte 

att det inte passade alls och bytte till livsmedel efter en period. Men sedan vet jag en 

annan som har haft APU på samma ställe hela tiden och tycker det är OK, man har 

kanske större chans att få jobb där då för man lär sig mer i detalj hur det går till på det 

stället. Själv har jag provat på att praktisera på ett kontor – det var roligt att prova på 

men jag vet också att det vill jag definitivt inte jobba med och det är bra att veta det 

också! För de som inte alls jobbat innan APU tror jag det kan bli lite av en chock – jag 

tror det är viktigt med APU för verklighetsuppfattningen. 

Söker instämmer: 

Ja, vet man inte vad man vill borde man verkligen ta vara på praktiken och testa olika 

jobb. Men jag vet också flera som trivts och fått extrajobba på praktikplatsen, och även 

om man inte får det är det bra för man får erfarenhet från arbetslivet och vet hur det 

fungerar. Det är alltid lättare att få jobb då. 

Säker och Söker reflekterar lite över hur de så här i backspegeln ser på sina 

förväntningar och hur det blev, och båda kommer fram till att deras positiva 

förväntningar stämde ganska väl med hur bra det sedan blev på APU: 

Det klart att man lärt sig mer praktiskt hur det går till ute på en arbetsplats i 

verkligheten, det visste man ju inte innan APU, om man inte jobbat tidigare. Sedan får 

man ju alltid nya erfarenheter när man provar ett nytt jobb eller arbetsplats! 

Efter ett tags funderande så har Säker följande förslag om APU: 

Just detta med att prova på olika typer av jobb och känna på hur det är på olika 

arbetsplatser skulle kanske vara tvunget för alla, i alla fall de som inte redan vet vad de 

vill jobba med. Jag vet ju en som när h¤n kom ut på sin APU upptäckte att det inte alls 

var rätt utan bytte till en annan bransch och sedan trivdes bra. 

Söker konstaterar dock att: 
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Ja det är bra att ta vara på möjligheterna att få prova på olika för att hitta det som känns bra 

att jobba med och få en inriktning i yrkeslivet att sträva mot. Fast för den som mest är ute efter 

att öka chanserna till att visa upp sig och bli känd på en arbetsplats för att få jobb sedan, är det 

kanske inte så bra. 

Säker nickar instämmande. 

Hur kan detta förstås 

Även när jag nu närmar mig den tredje och sista av mina forskningsfrågor väljer jag att 

fortsätta låta de konstruerade figurerna Säker och Söker representera deltagarnas olika 

uttalanden när så är lämpligt, enligt ovan. Jag inleder med att belysa min förståelse av 

den kontext, som jag placerat deltagarnas uttalanden om deras framtida jobb i, dvs. 

styrdokument, föreskrifter, samhällsintressen och forskning på området som jag tidigare 

redogjort för. Därefter fortsätter jag med att belysa den del av deltagarens livsvärld som 

handlar om deras förståelse av ett framtida arbetsliv, som det kommer till uttryck i form 

av deras uttalanden i resultatet ovan. 

Det allmänna samhällsintresset (se exempelvis OECD, 2008 och SOU 2008:27) i att 

våra ungdomar hittar vägen till arbetslivet, så fort och säkert som möjligt, kan yttra sig 

på olika sätt. En snabb övergång till arbetslivet är positivt för samhället i stort då dels 

näringslivet får tillgång till rätt utbildad arbetskraft, och dels att samhällets 

gemensamma resurser för utbildning och arbetslöshetsersättning utnyttjas effektivt på 

ett rationellt sätt. Det gäller för den unge arbetssökande att ha valt rätt yrkesutbildning 

utifrån läget på en kommande arbetsmarknad, och att den valda utbildningen har gett 

henne/honom de avnämaranpassade kunskaperna som behövs, för att vara eftertraktad 

på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett rationellt synsätt på hur samhället 

leder och ser på yrkesutbildning och kompetens/kompetensutveckling hos ungdomar. 

Sandberg och Targama (1998) menar att det här är ett synsätt som bör överges för en 

mer förståelsebaserad syn på individ och organisation när det handlar om kompetens 

och kompetensutveckling i organisationer. 

Flertalet deltagare uppfattar att den kunskap de får i skolan är användbar i deras 

kommande jobb, men här tvivlar samhället med tanke på de höga siffrorna på 

arbetslöshet det första året för ungdomar som avslutat sin yrkesutbildning och 

näringslivets önskemål (se OECD, 2008 och SOU 2008:27). 

Det är bara en av deltagarna som uttrycker att h¤n redan kan det som skolan lär ut om 

handel, vilket enligt Hills underökning (1998) var vanligt förekommande bland de 

elever h¤n följde. Samtliga deltagare uppfattar praktik, APU och egna extrajobb, som 

viktigt för att få ett framtida jobb men några uttrycker också förhoppningar om att få, 

och någon har redan, jobb på praktikplatsen, vilket delvis Gustafssons (2002) resultat 

säger emot. Hon visar att om det bara rör sig om erfarenhet från APU är det är svårare 

att få jobb än om eleven också har andra praktiska erfarenheter. 

Att erfarenhet av arbetslivet är väsentligt för den som är på väg in på arbetsmarknaden 

tycks samtliga inblandade vara ense om. Eventuella skiljaktigheter ligger i så fall i 

frågor som vad, hur och i vilken omfattning och på bekostnad av vad. Det nya förslaget 

till gymnasieordning (SOU 2008:27) innehåller en förändring av praktiken till 

arbetsplatsförlagt lärande (APL) som blir obligatoriskt och förutsätter samordning med 

lokalt näringsliv för att marknadsanpassas och skapa en stark länk mellan 
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skolhuvudmannen och arbetsmarknaden på orten. Även dagens arbetsplatsförlagda 

utbildning (APU) är framtagen i samarbete med arbetsmarknadens parter, men här talas 

om samråd (SFS, 1992:394) för att anpassa den arbetsplatsförlagda utbildningen till 

arbetslivets krav på kompetent arbetskraft. Näringslivsorganisationer som Svenskt 

Näringsliv och Svensk Handel, som tidigare redovisats, arbetar för att sprida kunskap 

och erfarenheter om hur APU kan bedrivas i praktiken. 

Bilden av de här deltagarnas uppfattning om APU stämmer väl överens med 

Skolverkets omfattande, något daterade, undersökning (Skolverket, 1998) och Flinks 

(2008) senare undersökning i fråga om att APU uppfattas som positivt i stort och att 

eleven uppskattar att komma ut i verkligheten. Vilka specifika yrkeskunskaper eleven 

förväntas få under APU beror givetvis på inriktning, men för HP (Nordström, 2000) är 

det elevens egenskaper/kunskaper som relationen med kunden, förmågan att driva sig 

själv (vara självgående) och att ta ansvar för det egna arbetet. Mötet med kunden anges 

också av flera deltagare i den här undersökningen som en speciellt viktig 

kunskap/egenskap för framtida arbetsuppgifter inom handel. Innebörden i ”att möta 

kunden” framgår dock inte helt klart men bland deltagarna finns även här stora 

skillnader i förståelse av den kompetens som krävs. Från det rent fysiska mötet med 

kunderna i butiken, att vara trevlig och kunna prata med kunderna, att vara bra på att 

sälja något till kunderna, att kunna svara på kundens fråga om något i sortimentet till att 

med hjälp av sina kunskaper att matcha färger hjälper kunden att välja passande kläder 

och se rätt storlek bara kunden kommer in i butiken och ha en attityd att rollen att vara 

tillmötesgående och trevlig tar man på sig när jobbet börjar. Skillnader som ifråga om 

kompetens i arbetet är stora (Sandberg, 1994) och då behöver ses i form av hur de 

förstår sin uppgift. 

Det jag tolkar som en möjlig skillnad i intresse mellan deltagarnas uppfattning om ”rätt” 

praktikplats och det nya förslagets (SOU 2008:27) hårdare styrning i form av APL 

riskerar att eleven inte får möjlighet att prova flera olika yrken för att hitta ”rätt”. 

Dagens praxis på den aktuella skolan att eleven är på samma plats hela perioden kan 

vara ett tecken på detta, om det som idag, inte uttryckligen framgår att det ska vara olika 

yrken/branscher. 

I SOU 1008:27 sägs att ”Eleven är huvudpersonen” (s.176) och att de saknar kunskaper 

om arbetsmarknaden. För att underlätta elevens val föreslås nya sätt att informera om 

arbetslivets villkor på. Även OECD föreslår att information kan hjälpa eleverna, 

exempelvis om hur arbetssituationen är för dem som avslutat olika program. Redan idag 

(januari 2009) finns en mängd information, både myndigheter och 

intresseorganisationer har denna tillgänglig på Internet, enligt tidigare exempel. Hjälper 

mer/annan information eleven att göra ”rätt” val i årskurs nio och senare på vägen till 

yrkeslivet?  

Rätt val kan innebära olika saker för samhället, en arbetsgivare och varje elev som står 

inför det. Ur arbetsgivarens perspektiv handlar det om att eleven ska bli en medarbetare 

med rätt kompetens för att tillgodose personalbehovet, vilket leder till att organisationer 

som exempelvis Svenskt Näringsliv investerar i information och närvaro på Internet på 

olika sätt. Ur samhällets perspektiv handlar det om att med hjälp av utbildningssystemet 

tillgodose de här behoven, samtidigt med att utnyttja samhällets resurser till att utbilda 

så många så mycket som möjligt, eftersom det ses som ett mått på landets förmåga att 

konkurrera globalt med hjälp av välutbildad arbetskraft. Samtidigt ska sysselsättningen 
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vara hög, se exempelvis OECD:s jämförelser av olika länder. Vad kan det innebära för 

eleverna? 

I fråga om valet till HP kan vi bara basera oss på uttalanden av elever i årskurs två och 

tre och vad de nu kommer ihåg om valet till gymnasieskolan. Hur deras livsvärld har 

utvidgats sedan de gjorde valet i grundskolan kan vi inte veta, utan får lita till hur de 

uppfattar nu, utifrån den vardagsvärld de har idag, enligt Bengtsson (1998). Ur Säkers 

perspektiv handlar rätt val i första hand att om att välja det program som passar med det 

man vill bli eller av intresse. Varken Säker eller Söker tog upp att de tänkte på vilka 

yrkesområden som gav jobb när de sökte till HP. Däremot tyckte båda att det var 

positivt att det gick att börja jobba direkt efter HP, så att man inte behövde läsa mer för 

att få ett jobb. Bengtsson menar att vi kan förstå vår vardagsvärld som vad folk i 

allmänhet tänker och gör. Både Säker och Söker växlar mellan ”jag” och ”man” när de 

beskriver detta under intervjuerna. Det här tolkar jag som att Säkers vardagsvärld 

innehöll en något tydligare förståelse av yrkeslivet än Sökers och hade utvecklat en 

uppfattning om en tänkbar yrkesroll. 

Under deras uttalanden om nuvarande planer i form av ”jobba direkt efter skolan” och 

”jobba med något så länge” tolkar jag även detta som jobb i allmänhet, dvs. jobb som 

fenomen finns i deras vardagsvärld, som något man behöver för att komma vidare i livet 

eller ska göra efter skolan, men är innehållsmässigt otydligt. Säker ger dock tydligare 

beskrivningar och förklaringar än Söker till vad h¤n vill jobba med, varför hon vill göra 

det och vad som krävs. Båda uppfattar också att APU har varit positivt, i enlighet med 

vad de själva förväntade sig. Vilket vi kan förvänta oss enligt tidigare redovisade 

undersökningar och rapporter. I kontakterna med yrkesvärlden utanför skolan har bådas 

livsvärld utvidgats, att döma av den mer detaljerade förståelsen av vad som krävs av 

dem i yrkeslivet och vad det innebär att jobba av deltagare från årskurs tre, vilket 

tidigare nämnts. Båda upplever att det lärt sig mycket, både praktiskt hur det fungerar 

och att ”koppla ihop” saker de lärt i skolan med praktiken, under deras praktiska arbete 

under APU. Både Säker och Söker tycker att APU skulle vara ännu bättre om de fick 

prova på fler arbetsplatser. Hur kan då det som hänt med Säker och Söker förstås? 

Har både Säkers och Sökers respektive livsvärldar utvidgats i och med erfarenheterna 

från APU till att innehålla mer liknande förståelse av yrkeslivet eller är det så att det 

fortfarande skiljer sig i den kvalitativa förståelsen av professionell kompetens.? Med 

tanke på att det är ganska jämn fördelning av deltagare från årskurs två och tre som 

representeras av Säker respektive Söker sluter jag mig till att det sistnämnda är fallet. 

Varje deltagare har sin livsvärld och vi kan då inte heller uttala oss om hur APU 

påverkat en deltagares vardagsvärld utan får nöja oss med att jämföra dessa ur den valda 

aspekten och vad som påverkar vår livsvärld mer generellt. Utifrån ett generellt 

perspektiv utvidgas vår livsvärld och/eller vardagsvärld genom att vi förstår något som 

påverkar vår förståelse av den värld vi tar för given, se tidigare resonemang om de 

inblandade begreppen (Bengtsson, Helmstad). Det är detta som gör att vi utvecklar 

förståelse baserad på den befintliga vardagsvärlden/livsvärlden – Säker går in i APU 

med en förståelse av yrkeslivet och professionell kompetens och bygger vidare på sin 

förståelse genom interaktionen med andra människor (Sandberg & Targama) och 

erfarenheter från praktiken. Söker utvidgar sin förståelse på motsvarande sätt men har 

en annan utgångspunkt i sin vardagsvärld. Olika typer av förståelse som eleven kan 

uppfatta under APU är att eleven passivt tar emot kunskap som mottagare, eller mer 

aktivt sätts att lösa uppgifter och själv får söka kunskap på olika sätt eller upplever att 
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han inser ett samband eller mening med något h¤n tidigare trodde förstod (Helmstad). 

Se även Ellströms idéer om handlingsutrymme och hur det påverkar möjligheterna till 

olika typer av lärande. Helmstad pekar också på olika sätt att förstå något genom 

gjorda/tolkade erfarenheter - jag kan se att något jag relaterar till har mening i ett större 

sammanhang och påverkar min uppfattning om verkligheten, förstå att detta kan 

uppfattas av andra på ett annat sätt och meningen bakom det som sägs. Den här typen av 

förståelse uppvisar bara enstaka elever som exempelvis relaterar sina egna upplevelser 

och översätter detta till hur hon själv ska agera för att någon annan ska få en bra 

upplevelse. 

Vi närmar oss då förståelse, som enligt (Granberg) är en fråga om av en insikt om 

sammanhang i, och ger mening och innebörd åt, en arbetsuppgift som ska utföras, det är 

grunden för vad vi använder för kunskaper och förmågor för att utföra uppgiften. Och 

därmed vilken professionell kompetens vi behöver för att utföra den, som vi förstår den 

enligt den vardagsvärld vi lever i. Kunskaper och erfarenheter i arbetslivet får vi på 

plats, Döös, Ellström; Granberg påpekar hur viktigt det är att vi samspelar med 

omgivningen, i dialog och relationer med arbetskamrater och sökandet efter lösningar 

på gap mellan upplevda kunskaper och behov av nya kunskaper, utvecklar vi vår 

förståelse av vardagsvärlden och vår egen livsvärld och därmed vår förmåga att se 

uppgifter i ett större sammanhang. Detta resonemang stöder deltagarnas uttalanden om 

hur positivt APU är, om det är på rätt plats där det ges möjlighet att göra något på 

riktigt. Det stöder också deltagarnas förslag om att prova på olika arbetsplatser för att få 

en möjlighet att skapa sig en förståelse av olika yrkesområde och vad de innebär för 

eleven. De måste få tid att vara på plats och inte bara se utan också delta och få egna 

uppgifter, enligt resonemanget ovan. 

Diskussion 

Det problem som jag belyst i mitt arbete är skillnaden mellan ungdomars frågor inför 

vägen mot yrkeslivet/vuxenlivet och samhällets förväntan att ungdomar i slutet på 

grundskolan ska kunna välja rätt yrkesinriktning för framtiden. Deltagarnas frågor om 

vad jag vill bli, hur jag ska få reda på vad det finns för jobb och vad är det egentligen 

man gör när man jobbar på kontor, eller varför inte ”vad gör de på banken efter tre” ser 

jag som fullt berättigade. Det förutsätts idag i Sverige att vi ska kunna göra informerade 

val om allt möjligt i samhället, allt från aktier till pensioner och telefonabonnemang, 

baserat på ett ”rationellt” val med ekonomiska eller miljömässiga eller trendriktiga 

motiv ur ett privat/samhälleligt och ibland globalt perspektiv. I denna som jag tycker 

falska bilden av informerade rationella val, om det nu överhuvudtaget är möjligt att göra 

ens begränsade rationella val då de knappast känner alla alternativ och dess 

konsekvenser i valsituationen, ska våra tonåringar välja framtida yrkesinriktning. Hur 

ska tonåringen lyckas med att göra ett val så informerat och genomtänkt som är rimligt 

med tanke på deras situation? Väljer de skola först och sedan får de yrkesinriktningen 

på köpet eller är det tvärtom? För en tonåring som är inne på sitt nionde år i skolan är 

troligen skolan en del av deras vardagsvärld som tas för given, gymnasiet ses, 

förhoppningsvis, som en spännande utökning som de kan tänka sig medan arbetslivet, 

för den som inte provat på, kan vara svårt att ens föreställa sig vad det innebär. Och hur 

kan de överhuvudtaget se innehåll och mening med arbetsuppgifter och yrken de inte 
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ens vet att om de existerar och ligger utanför deras omedelbara sociala situation. Ja – 

möjligen genom media som TV och Internet vad gäller trendiga yrken eller de olika 

gymnasieskolornas marknadsföring av sina fördelar och vad de leder till i form av 

framtida möjligheter om du väljer just detta program eller skräddarsyr dit eget program 

efter dina intressen. I kampen om elever på en krympande marknad närmar sig 

skolornas försäljning och marknadsföring vilken snabbrörlig produkt på 

konsumentmarknaden som helst. 

Valet av metod för att undersöka en sådan här fråga ska ifrågasättas. Liksom frågorna 

jag ställer. Vad gäller metod så är det först frågan om urvalet i och med att jag inte 

följer en elevs utveckling för att undersöka hur uppfattningar förändras över tiden utan 

väljer deltagare som ska börja på APU respektive deltagare som är klar med sin. Jag vill 

påstå att mitt sätt ger de svar jag är ute efter – att belysa några elevers förväntningar 

inför och erfarenheter av APU, min avsikt är inte nu att studera hur en elev utvecklas 

med hjälp av APU. En longitudinell studie av en elevers förståelse av professionell 

kompetens, exempelvis genom att följa elever från ansökan till gymnasiet, under 

gymnasiet och till en avslutande uppföljning då hon/han etablerat sig i 

arbetslivet/studentlivet skulle ge en bra bild av dessa elevers utveckling, möjligen 

generaliserbar med korrekt urval. Troligen påverkas dock deltagande elever av en sådan 

studie vilket kan leda till en förståelse som de inte haft, om de inte deltagit. De 

uppmärksammas och blir troligen mer medvetna om professionell kompetens genom 

undersökningens frågor och uppföljning. Ett annat, mindre lämpligt alternativ, enligt 

min bedömning, kan vara att i mer i detalj undersöka förståelsen hos de elever som 

uppfattas ha professionell kompetens i ett tillbakablickande perspektiv, men då finns 

risken istället för att eleven omedvetet tillrättalägger tidigare uppfattningar och val för 

att stämma med elevens aktuella uppfattning. Jag menar att en longitudinell studie inte 

med automatik lett till en större förståelse utifrån mitt syfte i detta arbete. Valet av 

skola, program och elever som jag redan var bekant med ser jag som en styrka med 

tanke på att det ökade mina möjligheter att uppfatta och skildra deltagarnas förståelse på 

ett autentiskt sätt. Å andra sidan kan eleverna påverkas av att de såg mig i en annan roll, 

som en eventuellt kommande lärarvikarie. Valet av program var i enlighet med de 

tankar jag haft om elevers problem att se kommande krav på kompetens i yrken som är 

synliga men inte kraven på kunskap och förmåga lika tydliga, som exempelvis en elev 

uttryckte det ”att sitta i kassan på Maxi”. Den andra frågan jag vill ta upp är 

bearbetningen av intervjuer och analysen av dem som kan vara avgörande för resultatets 

validitet och reliabilitet. Intervjuerna är inte fullständigt transkriberade utan snarare en 

tolkning av det jag uppfattar att intervjupersonen säger och menar, oftast med de ord 

som används men ibland med en sammanfattande notering. De här noteringarna 

refererar till specifika avsnitt under intervjun tidsmässigt vilket gör det enkelt att lyssna 

på det som verkligen sägs under hela arbetet. Jag uppfattar det som att det inte innebär 

att kvaliteten i bearbetningen minskar jämfört med komplett transkribering, tvärtom 

använder jag flera sinnen i min tolkning än vid att bara läsa. Analysen av det bearbetade 

intervjuerna följer Kvales modell, som jag uppfattat de steg han visar på, och jag kan i 

efterhand konstatera att jag förmodligen lade väl mycket av min tid på detta steg i 

förhållande till resten av arbetet. Å andra kan jag på ett tydligt sätt visa hur jag arbetat 

(se bilaga 6 för exempel) vilket är en viktigt för att arbetets kvalitet ska kunna bedömas 

av andra forskare. 
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Forskningsfrågorna jag ställde har utvecklats under arbetets gång, så även syftets 

formulering i och med att problembilden har framträtt tydligare för mig. Grunden till 

mitt intresse och ansatsen är dock densamma. Det handlar om förståelse och 

professionell kompetens i relation till påverkan av praktiska erfarenheter (APU), men att 

belysa deltagarnas uppfattningar och tankar har blivit viktigare i och med den tydligare 

problembilden. Mitt resonemang bygger på att för att jag ska förstå något måste detta 

något finnas i någon av mina levda världar, om inte innanför så i alla fall inom min 

livsvärld. Att beskriva och ha tankar om vad ett yrke innebär, eller här kan innebära, i 

form av krav på kunskaper för att verka i yrket tolkar jag som ett mått på förståelse av 

professionell kompetens och yrket är då också en del av den värld av möjligheter jag har 

att välja på för framtiden. Därför valde jag att försöka ta reda på vad deltagarna 

uttrycker för tankar om vad som krävs i deras framtida yrke och att se vad det är för 

kompetenser de uppfattar som viktiga och se hur deras praktiska erfarenheter påverkar 

utvecklingen av deras förståelse. Det är dock högst rimligt att anta att många andra 

upplevelser, förutom tonåringens allmänna mognad, också påverkar eleven under det år 

som APU spänner över och att detta också kan påverka deras uppfattning om vad som 

krävs av dem i det kommande arbetslivet. Det vill säga att även andra faktorer än APU 

påverkar deltagarnas tankar om framtida jobb. 

Eftersom jag inte uppfattar och inte heller söker, utifrån mitt syfte och frågor, några 

skillnader mellan flickors respektive pojkars förståelse har jag utelämnat uppgifter i 

rapporten om kön. Inte heller i fråga om förståelse av professionell kompetens uppfattar 

jag några större skillnader mellan deltagare från årskurs två respektive årskurs tre, men 

här är det fråga om förväntningar respektive erfarenheter varför jag i den detaljerade 

resultatredovisningen visar vilken årskurs deltagarna kommer från. De skillnader jag 

uppfattar kan närmast förstås som påverkade av om deltagaren vet vad den vill bli/jobba 

med i framtiden eller ej. Därför grupperar jag deltagarna i figurerna Säker och Söker 

som ett sätt att jämföra deltagarnas uppfattningar, oberoende av årskurs och kön. Denna 

kvalitativa kvalitetsminskning genom läsarens begränsade möjlighet att skapa sig en 

uppfattning om individuella deltagare hoppas jag övervägs av etiska överväganden om 

minskade risker för att någon ska kunna identifiera deltagarna. 

Tyngdpunkten i arbetet har sammanfattningsvis glidit från frågor om deltagarnas olika 

syn på kompetens till om de har någon uppfattning om framtida yrke, från kompetens 

till vardagsvärld. Lyfter vi blicken och ser hur sökandet efter vilket jobb som helst får 

människor att utsätta sig för livsfara, i exempelvis smugglarbåtarna i Medelhavet, 

hamnar problemet att ”veta vad jag vill bli” i ett annat ljus, men i det samhälle vi lever i 

här uppfattas det som viktigt av den som inte själv vet vad den ska bli, förutom de 

samhällsekonomiska konsekvenserna. 

Resultatets betydelse för fortsatt APU 

Det nya förslaget till hur den yrkesinriktade utbildningen ska formas går, enligt vad jag 

förstår, åt ett annat håll än resultatet från den här undersökningen pekar mot, det vill 

säga att öka möjligheterna för att prova på olika yrken och branscher. Det är mycket 

möjligt att elever som vet vad de vill bli och har en klar uppfattning om detta tidigt 

också kan göra rätt val redan innan gymnasiet. Möjligen också för mer konkret 

yrkesinriktade program som Bygg- och Anläggningsteknik, Restaurang och Livsmedel, 

Industriell teknik, där det kan vara lättare för eleven att skapa en bild av vad 
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yrkesinriktningen kan innebära. Men det är också en fråga om när ungdomar är 

tillräckligt mogna för att intressera sig för och förstå vad det innebär att välja yrke, utan 

att bara gå i mammas/pappas fotspår eller tvärtom i en protest mot vuxenvärlden. 

Att ge ungdomar möjlighet att prova på olika områden inom yrkeslivet så att de förstår 

vad det innebär, att exempelvis ”möta kunden” är ett sätt att öka chanserna till ”rätt” 

val. Här undkommer vi inte frågan om vad som krävs för att eleven ska kunna skaffa sig 

en tillräcklig förståelse för att göra ett informerat val. Ska valet vara yrkesinriktat bör 

alltså eleven i årskurs 9 ha denna tillräckliga förståelse vid valet. Ett senare val av 

inriktning för osäkra elever borde öka chansen att de kan göra ett bättre informerat val 

och på det viset känna en större trygghet i vald inriktning för fortsatt utbildning. Med 

APU/APL, och även den föreslagna lärlingsutbildning, kan eleven ha påbörjat 

utbildningen innan de får förståelse för yrket de håller på att utbilda sig till och 

upptäcker först då att det kanske inte stämmer med vad de trodde från början. Förslaget 

från min sida, utan att på något sätt generalisera dess giltighet till alla ungdomar, är att 

den som inte vet vad den vill göra/känner sig osäker inför yrkesinriktningen, under ett 

första för - gymnasieår praktiskt får prova på och introduceras i de yrken/yrkesområden 

som samhället bedömer lämpligt med tanke på förväntade behov och efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Det kanske skulle gälla alla elever? Risken finns förstås att det blir 

som när jag en gång valde – när jag väl efter fyra års teletekniska studier på gymnasiet 

skulle söka jobb fanns det ingen efterfrågan, då efterfrågades någon annan 

yrkesinriktning, byggnads tror jag det var. APU/APL förefaller fungera bra när 

deltagaren hamnar på rätt plats, problemet är om man inte vet om det är ”rätt”?  

Resultatets betydelse för fortsatt forskning om APU 

Det här begränsade arbetet visar på två, för mig intressanta, uppslag till vidare 

forskning. Den första frågan behåller elevperspektivet och berör i vilken omfattning 

deltagarna i det här arbetet motsvarar en spegling av hur ungdomar i allmänhet uppfattar 

och upplever sin väg mot yrkeslivet. Ett sätt är att undersöka hur ungdomar i allmänhet i 

slutet av grundskolan och under gymnasiet ser på sitt framtida yrkesliv, vad har de för 

tankar om vad som krävs av dem i form av kunskaper och erfarenheter/egenskaper i 

relation till ett framtida jobb? Vad är det för erfarenheter som har lett till att de förstår 

sambanden på det sättet? Vad är det som är tongivande i deras val av yrkesinriktning 

och varför är det så? Med detta som underlag görs en riktad longitudinell studie som 

följer elever genom inledande yrkesval till anställning. 

För den andra frågan väljer jag en form av ”avnämarperspektiv”, det vill säga ett 

övergripande samhällsperspektiv, och berör konsekvenserna av ett för – gymnasieår i 

form av obligatorisk ”prova på” verksamhet i arbetslivet, en form av orienterande 

mellanår där elever och arbetsliv möts på ett strukturerat sätt. Se hur andra länder med 

bättra passning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden gjort. Skissa på ett 

scenario för svenska förhållanden, med vad det skulle kunna innebära för eleven att 

hon/han kommer på ”rätt” plats fortare, för arbetsgivare som har möjlighet att visa upp 

sig och etablera kontakter med framtida arbetskraft som vet vad det innebär och för det 

tredje en samhällsekonomisk effekt av att ha fler på ”rätt” plats från början och vad 

detta innebär i form av minskade kostnader för arbetslöshet och på längre sikt sjukdom 

eventuellt relaterad till brist på KASAM. 
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Bilagor 

1 E-post till mentorer avseende elevkontakter 

 

Hej 

Mailar till er eftersom jag tror att ni är mentorer till HPXX (som det ser ut i schemat i 

alla fall). Jag tänker fråga eleverna i HPXX på lektionen i eftermiddag om de vill ställa 

upp på en intervju/samtal om vad de tycker om APU och framtida jobb. Berättar lite om 

bakgrunden för dem och att jag vill göra det i veckan som kommer. 

  

Jag hoppas få låna eleven under en lektion för att i lugn och ro låta dem berätta under 

tiden som jag spelar in vårt samtal. 

Förhoppningsvis kan jag få 5 – 6 elever att ställa upp. Har ni några förslag på lämpliga 

tider/lektioner under v47? 

  

Bifogar informationsmaterial om min undersökning och den bekräftelse jag tänker 

lämna till eleven på tid & plats när jag vet vad som passar. 

  

Hälsningar 

Jan-Kenneth 
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2 Information om undersökningen 

PM – APU/APL i gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram (HP) och 

elevens förståelse av professionell kompetens i sin framtida yrkesroll  

 

Mentor/APU-ansvarig 

Förfrågan om möjlighet att intervjua elever på HP för en magisteruppsats i pedagogik 

(Lunds Universitet). 

Jag har under några terminer arbetat hos er som vikarie i olika data- och handelsämnen. 

Under den tidens kontakter med elever, lärare och APU-ansvarig blev jag intresserad av 

hur eleverna ser på sin framtida yrkesroll. Ger APU och de mer teoretiska delarna i 

utbildningen eleven en förståelse av professionell kompetens (vad som krävs av dem i 

yrkeslivet)?  

Efter att nu ha återupptagit mina studier i Pedagogik behöver jag er hjälp med att samla 

in information om vad eleverna på HP tycker i frågan. Syftet med min undersökning är 

att förstå och förklara vad gymnasieelever på det yrkesinriktade Handelsprogrammet 

lägger för innebörd i professionell kompetens, och hur detta förändras över tid som följd 

av deras erfarenheter i samband med APU.   

För att genomföra undersökningen räknar jag med att behöva intervjua 3-6 elever i 

årskurs 2 (före APU) respektive årskurs 3 (efter/pågående APU) på HP. De individuella 

intervjuerna tar ca 30 - 45 min per elev, om möjligt i ett grupprum eller mindre sal. Min 

förhoppning är att detta kan göras under november. 

Utöver intervjuer med elever behöver jag också intervjua APU-ansvarig för att samla in 

detaljer om hur APU genomförs på skolan och om det finns tidigare egna utvärderingar 

av APU som kan vara intressant. 

Förhoppningsvis kan magisterarbetet leda till en ökad förståelse av hur elevers syn på 

att arbeta inom handeln påverkas av APU och utbildningen, något jag gärna kommer 

och berättar om när arbetet är klart. 

Med vänliga hälsningar 

Jan-Kenneth Persson 

adress 

e-post:  

tel.: 
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3 E-post till klasslärare avseende elever till intervju 

E-post till klasslärare med förfrågan om att ”låna” elever till intervju, 2008-11-14 

 

Låna elever HPXX för intervju om APU 

 

Hej 

Jag har pratat med eleverna i HPXX om att ställa upp på en intervju om APU för den 

magisteruppsats i Pedagogik jag håller på att samla in data till. Följande elever har sagt 

ok till att bli intervjuade under nästa vecka: (namn borttagna) 

Jag vore mycket tacksam för att ”låna” dessa elevers tid under lektionstid för en enskild 

intervju på ca. 30 min under måndag den 17 nov  -  onsdag den 19 nov. Bifogar den 

information om intervjun som jag skickar till eleverna. 

Det enklaste är kanske om jag kan komma till lektionen och hämta någon av de som 

lovat ställa upp för att gå till ett rum på biblioteket där vi gör intervjun. Hoppas hinna 

med samtliga elever under början på veckan, och det drabbar i så fall lektionerna: 

personlig försäljning (mån), näthandel (tis + ons), svenska(tis), praktisk marknadsföring 

(ons) och projekt och företagande (ons). 

Hoppas att det går bra för er del – är det någon lektion det inte alls passar hoppas jag att 

vi kan lösa det på någon annat sätt. 

Tack på förhand! 

Jan-Kenneth 

Mail: jkpped@gmail.com 
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4 E-post till deltagande elever med information om intervju 

E-post till elever med inbjudan till intervju, 2008-11-14 

 

Intervju nästa vecka - måndag 17 nov eller tisdag 18 nov 

 

Hej och Tack för att du ställer upp på intervjun! 

Jag räknar med att komma och ”låna” er under en lektion mån – tis. och har skickat ett 

mail till era lärare för att få OK av dem. 

Beroende på vem av er det passar just den lektionen så går vi till ett rum på biblioteket 

och gör intervjun där.   

Som jag sa när vi pratades vid så läser jag nu pedagogik vid Lunds Universitet. En 

avslutande del av studierna är att skriva en uppsats om något intressant ämne och jag 

har valt att skriva om elever på HP. Jag vill ta reda på era funderingar om framtida jobb. 

För att kunna skriva om detta behöver jag få reda på vad du tycker och tänker om jobb, 

utbildning och APU! Därför blir intervjun med dig ett viktigt bidrag till min 

undersökning. 

Jag räknar med att den tar 30 – 45 minuter, lite beroende på hur mycket du har att 

berätta. 

För att jag ska komma ihåg allt vad vi pratar om vill jag spela in vårt samtal med en 

bandspelare för att sedan kunna skriva ner det. Inspelningen, anteckningarna och 

utskriften av intervjun får en kod så att det inte går att se vem det är som svarat. Det är 

alltså inte möjligt för lärare/rektor eller andra att se vad just du har tyckt. 

Efter det jämför jag det du har sagt, med vad de andra sagt, för att se om ni tycker 

lika/olika i frågorna vi pratat om. Resultat blir en sammanställning i min uppsats.     

Har du några frågor om undersökningen eller intervjun så kontakta mig via mail: 

jkpped@gmail.com (min skolmail fungerar nog bara idag) 

  

Hälsningar 

Jan-Kenneth 
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5 Intervjuguide 

 

Forskningsfråga/Område Intervjustolpar/Checklista 

Inledning () 
Berätta kort om syftet, att det är 

konfidentiellt, att utskriften är 

anonymiserad, visa min 

checklista. Att det blir en uppsats 

i Pedagogik till slut. 

Har du läst mitt mail om intervjun? 

Har du några frågor nu? 

Då börjar jag spela in nu och så börjar vi med frågorna. 

Bakgrund (10min) 

Berätta att vi ska prata om vad 

eleven tycker, inget rätt eller fel. 

Låt eleven prata själv så mycket 

som möjligt - om sin syn på den 

aktuella situationen i skolan, fritt 

vad de tror/tycker om APU 

(Bekräfta ålder och klass med eleven) 

 

Berätta lite hur du tycker det är i klassen … 

Vilka ämnen tycker du bäst om nu? 

Vad tycker/tror du om APU? 

Vi går tillbaka till före 

gymnasiet… 

Vad gjorde du innan du kom till gymnasiet? 

Hur tänkte du när du valde att söka till HP … 

Vad hade du jobbat med innan du började här?  

Vilka i din familj, släkten eller vänner jobbar/har jobbat i butik eller inom 

service & handel?  

Vad krävs i en framtida 

yrkesroll? (15 min) 

Berätta lite om några jobb du skulle vilja ha inom handel  

Vilket tror du skulle passa dig bäst? 

Vad är det som gör att du tycker det skulle passa dig? 

Hur stor är chansen att du ska få ett sådant jobb tror du? 

Om du sökte ett sådant jobb – vad skulle du då berätta om dig själv för att 

få det? 

Vad tror du krävs av någon som har ett sådant jobb, för att de ska uppfattas 

som bra på det jobbet? 

Framtiden (15 min) Hur har du tänkt göra i fortsättningen – skola/jobb? 

Om du drömmer lite - vad gör du om 5 år? 

Hur ska du ta dig dit – vad ska du göra på vägen? 

Avslut ( 5 min) 

Efter svar på avslutande fråga, 

summera hur jag minns det vi 

pratat om, kolla av checklistan 

högt, få OK på allt rätt uppfattat. 

Har du något mer du vill berätta om hur du tänker om jobb/skola för din 

del i framtiden?  

Något du behöver kunna/lära dig för att få drömjobbet?  

Tack för att du ställde upp! 

Lycka till med skola & jobb, hoppas att du hittar dit drömjobb! 
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6 Bearbetad intervju, exempel ip## 

Noteringar om och utskrifter av valda avsnitt: band 185B 

Tid 

mm:ss 

Notering 

OBS!  Utgå från följande: 

 Vilken förförståelse har eleven i form av tidigare yrkes erfarenheter, anknytning till 

handelsyrken genom familjen? 

 Vilka planer & drömmar har eleven om framtiden, framtida yrke och/eller yrkesroller? 

 Vilka yrken/yrkesområden eller studier ligger närmast i tiden för eleven? 

 Vilka krav på kunskaper och/eller färdigheter och/eller egenskaper ser eleven i sin 

framtida yrkesroll? 

 Hur uppfattar de APU och yrkesinriktning & kunskaper? 

Kolla uttalanden om: 

1. Erfarenhet 

2. Framtiden 

3. Jobb 

4. Kunskaper 

5. APU     

Ip Kön, född: ##, åk # 

00:31 

 

Om klassen: ”ja, det är mycket, mycket bättre sen ettan ju, jag tror nog att (en pojke som bytt 

klass) var en stor del av att klassen var stå stökig i ettan – men nu är den – ja, den är faktiskt 

mycket bättre – går att prata med alla mycket lättare, dom är roligare istället och det är ingen 

direkt mobbning i klassen – sen – det fungerar jättebra tycker jag.” (om det känns som att 

klassen är mer inriktad på handelsprogrammet) ”ja, ja – det är det, och lite mer samarbete i 

klassen, tillsammans”   

01:14 

 

Om intressanta ämnen: ”nja – jag tycker alla ämnena är intressanta – var för sig ju – man lär sig 

ju mycket på alltihopa – så jag tycker faktiskt allt är (ohörbart) de viktigaste grejerna, men 

samtidigt så är de ändå lika men ändå olika för alla har samma inriktning – alltså samma mål 

ändå – skulle det va nåt så är det 'Praktisk marknadsföring' faktiskt – för där får vi göra mycket 

– lite mer sånt utställningar å – så var det också det här med – skyltfönstren, alltså exponering – 

jo, det tycker jag!” (ligger nära det praktiska) ”mmm”  

02:14 

 

Om det känns bra med kommande APU: ”det kan man nog göra – alltså det kommer nog att bli 

roligt och bra, jag tror att vi behöver det för att få mer inriktning i själva arbetslivet – det är lätt 

å sitta å titta men svårare när man väl står där själv – jag tror det, jo – det kommer nog att vara 

till stor hjälp, framförallt  till alla, så att man har något att sträva efter – mer” (om val till APU) 

”jag har inte valt många klädbutiker, det har jag inte gjort utan det är mest 

(stormarknader/livsmedel + heminredning) – lite mer  - för jag tycker inte det är kul å bara vika 

kläder (med skratt) – det ser jag inte i min framtid i alla fall – så det är ju mest matbutiker” … 

(om oro inför det) ”nej, det känns mer spännande    ” (om de får information om hur det är) ”nej, 

vi har inte fått någon direkt information ännu – att de skulle komma på någon lektion men så är 

vi utspridda – så jag tror det var denna veckan de skulle komma så att vi skulle få mer 

information om det hela”  

03:55 

 

Om före och varför HP: ”i (platsen), ja det gjorde jag - ja, alla åren där ute (skola på plats 

utanför staden)” … (om varför sökte HP) ”ja, det vet jag faktiskt inte – för att jag har ingen 

direkt plan vad jag vill bli i framtiden – alltså det är (otydligt – nytt?) så himla mycket – sen är 
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det ändå en bred utbildning – man kan jobba inom allt och läsa vidare sen efter att man har 

provat på” … (inriktningen/Handelsprogrammet fanns inte på platsen) ”men jag ville prova på 

(staden) (finns som alternativ på mindre ort också) … ”skaffa lite nya vänner utanför å” … 

”hålan man är i – å vidga sina vyer på så sätt också” … ”man har inte kvar sina vänner från 

grundskolan heller så att man måste få nya hela tiden  å man hittar nya (paus)”   

05:27 

 

Om jobba inom handel före HP: ”mmm – jag var servitris (otydligt: jag fick prya där?) i två år 

(extra och helger) … och sen har jag praktiserat i sjuan, åttan, nian i (livsmedelsbutiker) och 

provat på lite där och även blomsteraffär”. (vi sammanfattar med att h¤n har bra koll på hur det 

är att jobba i butik)      

06:00 

 

Om familj inom handel: ”mm – pappa, driver ju eget företag, mamma är anställd - tillverkar 

saker … pappa berättar ju mycket så det vill jag till slut bli egen företagare, men jag måste ju 

först prova på … (rekommenderade han?) i och med att det är så brett å man får ju jobb 

överallt” 

07:01 

 

Om funderingar på trevliga jobb: ”alltså som jag skulle vilja jobba med sen?” (när du kommit 

igång) ”det är väl i så fall lite mer mindre butiker – jag vet inte direkt vilken butik eller så, men 

det ska vara lite mindre, mycket folk man kan prata – jag tror det är viktigt, för jag tror att jag är 

en person som – jag vill prata med folk, det är viktigt - å jag vill kunna hjälpa till å allt – en lite 

mindre butik så att man har koll på sånt om kunderna behöver hjälp eller inte – jag tycker på 

H&M så – är det inte så mycket folk som kan  hjälpa en heller ju – alla står ju bara i kassorna 

eller – lite mindre butik.” (om funderingar på ansvar/chef) ”nej, egentligen inte men det är kul 

om man skulle kunna jobba tillräckligt hårt och man kan bygga upp (?) så att man kommer till 

de där högre  - det är självklart, det är ändå rimligt ju, men det är inget som är jätteviktigt, nu i 

alla fall”           

08:38 

 

Om det är någon speciell typ av jobb som passar: ”ja – det är den mer sportiga flickan, men i 

och med att man har problem med rygg och allt det så kan jag inte (otydligt) … lite actionsport 

å sånt – det tror jag nog är mer min stil för jag har så mycket energi jag vill bli av med men 

problemet hindrar mig – det är ju det”  

09:19 

 

Om chansen att få den andra typen av jobb: ”det tror jag nog – faktiskt (paus)”   

09:40 

 

Om att lyfta fram sig vid jobbsökning: ”ja, nej – jag har inte funderat, för jag har ju varit där, 

den är ju svår - den första kontakten ska ju vara viktig – (otydligt) men det är ju att vara sig själv 

och berätta sanningen från början till slut – ja, jag vet inte”     

10:20 

 

Om vad som krävs för framgång: (med pappan som exempel) ”ja, ja men det gör det (går bra för 

pappan) – det är för att – man tror på sin idé – å att man tycker det är kul – att man vill det, 

alltså att man gör framsteg i det hela och jag tror att det är nog det som är det viktigaste i att 

starta eget eller ska kunna bli framgångsrik – att våga helt enkelt” (om några speciella 

kunskaper) ”nja, framförallt skolan är det ju, men sen är det ju ändå bra om man har provat 

jobbat på olika ställen så man får olika uppfattningar med olika situationer – det tror jag nog är 

superviktigt” (om pappans bransch) ”projekt håller h¤n på med, ritningar”  

12:40 

 

Om efter trean, läsa eller jobba: ”jag vet inte – jag står här och vrider och vänder på det – ja det 

– på ett sätt vill jag fortsätta läsa men problemet är att jag vet inte vad – det är det – man är 

ganska ung för att göra ett sånt val också ju – sen vet jag om att jag kommer inte att sätta mig 

tillbaka på skolbänken heller sen  när jag börjat arbeta – det känns som det i alla fall (otydligt – 

tolkas som att h¤n tror det blir lättare att veta/välja efter APU/praktik) – lättare för då har man 

provat på två eller en ställen att arbeta på. Jag får mera uppfattning om att skulle vilja utveckla 

sig mer på den biten eller inte.” … ”det är aldrig fel att ha lite extra höga betyg, att få lite mer 

kunskap om det – det är ju lättar att söka jobb i framtiden ju”  

14:40 

 

Om längre fram, drömmen: ”ja, det är ju en massa olika bilder här ju – alltså det är att man vill – 

ha blitt framgångsrik å sitter å har sitt eget – alltså eget företag där – man känner de att jag har 

lyckats, har fått det jag drömt om och kämpat med – ja – men sen är ändå frågan – inom vad 

(skratt) – det är den stora frågan – för det är mycket saker jag tycker om å vill göra men sen när 

jag vet – kan man jobba på – kan man tjäna på det?  (konstaterar att det ska kännas roligt också) 
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”ja, det ska de va!” (om att ta sig dit) ”nja, jag tror att hitta nåt arbete som jag märker att detta 

vill jag fortsätta med och därefter får man kanske söka utbilda sig mycket mer i denna typen å 

sedan starta eget företag ” 

18:25 

 

Något hinder/annat: ”nja – jag tror inte det är något som hindrar mig, det är jobba på som jag 

gör nu … helgjobba å pröva på olika för att APU är ju bara två ställen man kan välja på (vt & 

ht) – för att göra det lättare för mig är nog att prova på olika sorters jobb – helgjobba och 

sommarjobba å lite sånt.   

  

 

Analys av intervjuer – meningskoncentrering (Kvale, 1998) 

Intervju: 185B; årskurs #, kvinna född 19##; Kod: ip## 

Naturlig meningsenhet Centralt tema 

1. Jag vet inte varför jag sökte till HP, har ingen klar plan 

för framtiden men det är en bred utbildning så man kan 

jobba med allt och läsa vidare sedan när man provat på 

olika jobb. Sedan ville jag passa på att få nya vänner och 

prova på en ny ort att läsa på.  

En utbildning med öppen framtid och nya 

erfarenheter på ny plats 

2. Jag har varit servitris i två år som extrajobb, praktiserat i 

livsmedelsbutiker och extra i blomsteraffär. Pappa har eget 

företag och h¤n berättar mycket så jag vill till slut bli egen 

företagare men jag måste prova på först.   

Omfattande erfarenheter från arbete inom 

området och i familjen. 

3. Jag tycker alla ämnen är intressanta, de är olika men har 

alla samma mål ändå. Ska det vara något enstaka så är det 

Praktisk Marknadsföring där vi får göra mycket – 

utställningar, exponering.  

Positiv till ämnen och ser  att de har samma 

mål 

4. Det kommer nog att bli roligt och bra med APU, vi 

behöver det för att få mer inriktning i själva arbetslivet. 

Det kan vara till stor hjälp för att hitta något att sträva 

efter. Själv har jag inte sökt till någon klädbutik för det ser 

jag inte som min framtid att vika kläder. 

Efter APU kan det vara lättare att veta för då har jag provat 

på ett eller två ställen och fått mer uppfattning om vad jag 

skulle vilja utveckla mig mer på – visa lite extra höga 

betyg och kunskaper gör det lättare att söka jobb i 

framtiden.     

Positiv till APU för att få prova på olika 

arbetsplatser och på det sättet hitta vad h¤n 

ska satsa på 

5. Jag kan tänka mig arbeta i mindre butiker, kunna hjälpa 

kunderna och prata med dem. Jag tycker det är roligt att 

prata med folk. Om jag arbetar tillräckligt hårt så är det väl 

rimligt att bli chef, men det är inget som är viktigt nu i alla 

fall.   

Klar uppfattning om typ av arbete 

6. Jag har inte funderat på hur jag skulle söka jobb, men 

den första kontakten är viktig och jag skulle vara mig själv 

och berätta sanningen. Jag vet inte. 

Inte tänkt på hur söka jobb men ser att det 

gäller att göra ett gott första intryck genom 

att vara sig själv 

7. För att starta eget får man tro på sin idé, tycka det är kul 

och göra framsteg för att vara framgångsrik, man måste 

helt enkelt våga. Skolan är viktig men sedan är det bra att 

prova på olika ställen så man får olika uppfattningar från 

olika situationer 

Klar uppfattning om vad som krävs för att 

starta eget 

8. På ett sätt vill jag fortsätta läsa men jag vet inte vad och Ambivalent till fortsatta studier/arbete 
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jag är ganska ung för att göra ett sådant val. Om jag börjar 

jobba tror jag inte att jag sedan går tillbaka och börjar läsa 

igen som det känns nu.   

eftersom h¤n inte vet vad h¤n skulle läsa i 

så fall. 

9. För att hitta vad jag vill göra får jag prova på olika 

sorters jobb, helgjobba och sommarjobba på olika 

arbetsplatser för APU ger ju bara två olika ställen att prova 

på. 

Behöver prova på fler arbetsplatser än APU 

ger möjlighet till 

10. Längre fram vill jag ha blivit framgångsrik med det 

egna företaget, känna att jag lyckats och fått det jag drömt 

om och kämpat för. Men inom vad? Det är mycket saker 

jag tycker om och vill göra, men kan man tjäna tillräckligt 

på det?  

Nja – jag tror att hitta något arbete som känns bra, kanske 

utbilda mig mer och sedan starta eget.  

Framtiden ligger i egen verksamhet men 

problemet är att hitta inom vad. Planen är 

att pröva sig fram med olika jobb. 

 

OBS - Perspektivväxling till forskarens! 

A 
Vad säger detta uttalande mig 

om elevens uppfattning om vilka kunskaper som krävs för ett arbete? 

Uttalande Svar: Ip har en klar uppfattning om vad som allmänt krävs för eget företagande och erfarenhet från butik. 

H¤n har en allmän uppfattning om att det är bra med egenskaper som att vara sig själv och öppen.    

1 Ip valde HP för att det var en bred utbildning med möjligheter till både jobb och att läsa vidare 

2 Ip har omfattande praktiska erfarenheter från eget arbete och pappans information om sitt 

företagande  

5 Ip menar att det i en mindre butik är viktigt att kunna hjälpa kunderna och prata med dem 

7 Ip menar att det är viktigt att tro på sin idé, tycka det är kul och göra framsteg för att lyckas 

som egen företagare – man måste våga  

6 Ip menar att första kontakten är viktig och det gäller att vara sig själv och sanningsenlig 

  

  

B Vad säger detta uttalande mig 

om elevens uppfattning om sina planer? 

Uttalande Svar: Ip är på lång sikt klar på målet att ha ett eget företag, men på grund av att inte veta inom vad så är 

h¤n osäker på om h¤n närmast ska läsa vidare eller hitta jobb och prova sig fram till ett område som 

känns bra och sedan gå vidare.  

1 Ip har ingen klar detaljerad plan men vet i stora drag vad h¤n vill göra men området är frågan 

8 Ip är osäker på om h¤n fortsätter läsa eftersom h¤n inte vet vad och ser en risk i att börja 

arbeta för att sedan inte studera igen. 

9 Ip planerar att jobba extra, med olika uppgifter inom olika områden, för att hitta vad h¤n vill 

göra inom vilket område   

10 På längre sikt ser Ip sig som framgångsrik med det egna företaget – men inom vad? H¤n har 

många saker h¤n vill göra och frågan är om det går att tjäna pengar på. 

10 Ip har en grundplan i att hitta något arbete som känns bra, eventuell utbildning på området och 

sedan starta eget.  

  

C Vad säger detta uttalande mig 
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om elevens uppfattning om lärande i praktik – skolarbete? 

Uttalande Svar: Ip ser fram mot APU för att hjälpa henne i sökandet efter lämpligt område att satsa på för framtiden 

och vill ha fler platser än två. 

4 Ip tror att det kommer bli bra med APU för att det kan hjälpa henne att få mer inriktning i 

själva arbetslivet, hitta något att sträva efter. 

4 Ip hoppas att APU ska ge henne en bättre uppfattning om vilka områden h¤n 

vill satsa på för framtiden 

9 Ip tycker inte det är bra att APU bara ger möjlighet att prova på två olika arbetsplatser, vill ha 

fler för att få hjälp hitta det h¤n vill satsa på.  

  

  

  

 

 

Sammanfattning av analys/resultat av intervjun 

Ip är på lång sikt klar på målet att ha ett eget företag, men på grund av att inte veta inom vad så är h¤n 

osäker på om h¤n närmast ska läsa vidare eller hitta olika jobb och prova sig fram till ett område som 

känns bra och sedan gå vidare. Ip ser fram mot APU för att hjälpa henne i sökandet efter lämpligt område 

att satsa på för framtiden och vill ha fler platser än två. Ip har en klar uppfattning om vad som allmänt 

krävs för eget företagande och erfarenhet från butik. H¤n har en allmän uppfattning om att det är bra med 

egenskaper som att vara sig själv och öppen. 
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7 Beskrivning av deltagare, analyssteg 5 

Varje deltagare (intervjuperson (ip)) tilldelas en kod enligt följande modell: ip och 2/3 

beroende på årskurs och därefter ett löpnummer inom varje årskurs. Exempel: en 

specifik deltagare från årskurs två kommer i fortsättningen att identifieras som ip21 i 

alla sammanhang en referens görs till just den intervjupersonens uttalanden och på 

motsvarande sätt kommer en specifik deltagare från årskurs tre att identifieras som ip31. 

Detta innebär att ip21 – ip26 är deltagare från årskurs två och ip31 – ip37 avser 

deltagare från årskurs tre, totalt 13 deltagare. 

För att ytterligare förhindra identifiering av deltagarens identitet har jag valt att i rapport 

och bilagor ersätta hon eller han med h#n. 

 

Kod Sammanfattande beskrivning 

ip21 

SÄKER 

Ip är på lång sikt klar på målet att ha ett eget företag, men på grund av att inte veta 

inom vad så är h¤n osäker på om h¤n närmast ska läsa vidare eller hitta olika jobb 

och prova sig fram till ett område som känns bra och sedan gå vidare. Ip ser fram 

mot APU för att hjälpa henne i sökandet efter lämpligt område att satsa på för 

framtiden och vill ha fler platser än två. Ip har en klar uppfattning om vad som 

allmänt krävs för eget företagande och erfarenhet från butik. H¤n har en allmän 

uppfattning om att det är bra med egenskaper som att vara sig själv och öppen. 

ip22 

SÖKER 

Ip kom inte in på utbildningen till frisör på grund av grundskolebetyget och valde 

då HP. Planen är att läsa vidare inom ekonomi för att få arbeta med siffror. H¤n ser 

att karaktärsämnen ger kunskaper som behövs inom handel men för de yrken h¤n 

funderar på krävs högre utbildning på området. På längre sikt vill h¤n starta egen 

verksamhet. Ip tycker att h¤n lär sig användbara saker i skolan och ser fram mot 

APU för att testa på arbetslivet och få prova olika arbetsplatser.   

ip23 

SÖKER 

Ip ville gå HP för att det var intressant. Frånsett eget intresse och tron på sin egen 

förmåga att lära av praktiska erfarenheter har Ip oklar uppfattning om vad som kan 

krävas vid ett butiksarbete. H¤n tycker att h¤n lär sig mer genom praktik och ser 

fram mot APU med stora förväntningar på att lära sig mer och få prova på nya 

områden. H¤n planerar att direkt efter skolan börja arbeta i klädbutik med 

ambitionen att bli chef men på längre sikt är h¤n oklar och menar att h¤n får ta det 

som det kommer.   

ip24 

SÖKER 

Ip tyckte HP passade bra med hennes intresse och att det var lätt att få jobb direkt 

efter. H¤n förväntar sig nu att APU är bra för att h¤n får prova på att jobba och 

använda det h¤n lärt sig hittills under utbildningen.  Ip tror att de kunskaper h¤n får 

på HP kan ge arbete i butik, men för att bli något (butikschef) måste h¤n studera 

vidare. H¤n planerar att börja arbeta direkt efter skolan och har förhoppningar om 

en högre befattning på några års sikt, men h¤n tvivlar på sina chanser att nå dit. Gör 

h¤n inte det så blir det kanske fortsatta studier.  
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ip25 

SÄKER 

Ip är något trött på att läsa och värderade praktikmöjligheterna och de goda 

chanserna att få jobb direkt efter utbildningen när h¤n valde HP. H¤n är positiv till 

kommande APU, dels som omväxling till skolarbetet och dels som tillfälle att prova 

yrkeslivet generellt. H¤n har identifierat området h¤n vill arbeta med utifrån 

tidigare erfarenheter, intresse, egna kunskaper och egenskaper, men ser också att 

kunskaperna behöver kompletteras på bland annat ett angivet område. Ip har 

genomtänkta planer på kort och lång sikt för hur h¤n ska nå sitt klart uttalade mål i 

livet. H¤n tror sig ha stora chanser att starta det egna företaget.  

ip26 

SÄKER 

Ip tycker att HP känns rätt för sina intressen och det h¤n vill göra. H¤n har egna 

erfarenheter och förebilder inom handel och service. Ip anger egenskaper, 

kunskaper på området och produktkännedom som viktiga, tillsammans med en idé 

man tror på och håller fast vid. H¤n ser APU som en möjlighet till att praktiskt 

använda sina skolkunskaper och samtidigt få en chans till senare jobb på 

praktikplatsen. Ip har planer för framtiden med två alternativa vägar men med 

samma mål – att starta egen verksamhet. 

ip31 

SÖKER 

Ip visste inte vad h¤n ville bli i nian och valde HP för att det skulle vara en lätt och 

direkt väg till jobb efteråt. H¤n vet fortfarande inte vad h¤n ska bli, men ska söka 

jobb direkt efter skolan i exempelvis en klädbutik medan h¤n kommer fram till vad 

h¤n ska jobba med sedan.  Det viktiga är att flytta hemifrån, skaffa egen bil, 

pojkvän, barn … H¤n har inte funderat på vilka yrkeskunskaper som krävs utan ser 

den egna viljan och att veta vad man vill som viktigt. Sedan lär man sig efterhand 

menar h¤n. APU har varit en viktig erfarenhet där h¤n upplever att h¤n mognat och 

utvecklats, lärt sig mycket och fått arbetslivserfarenheter tack vare att det var rätt 

plats så att h¤n trivdes och fick prova på att jobba. H¤n föreslår att APU skulle vara 

styras så att den var utlagd över hela utbildningen på olika yrkesområden så att den 

som inte vet vad den vill kan få hjälp att hitta rätt.    

ip32 

SÄKER 

Ip låter sitt intresse styra sina planer, en mer realistisk och en mer drömlik. Kan 

motivera varför h¤n nu lutar åt det realistiska alternativet att söka jobb direkt. H¤n 

är medveten om och uttrycker tydliga krav på kunskaper om produkten och service 

till kunden inom det arbete h¤n söker. H¤n upplever en personlig egenskap som 

möjligt hinder för att lyckas. H¤n har bytt APU en gång då det inte var rätt men 

trivs med den aktuella platsen. H¤n ser APU som viktig för att få prova på, gärna på 

olika platser, hur det är att arbeta i verkligheten. APU är också bra för att det ger 

praktisk erfarenhet jämfört med skolans teorier       

ip33 

SÄKER 

Med omfattande, direkt och indirekt, tidigare erfarenhet av handel valde h¤n HP 

som första val till gymnasiet. H¤n uppskattar handelsämnena och ser sitt drömyrke 

inom området. H¤n uttrycker tydligt vad som krävs i form av kunskaper och 

attityder för att möta kunden. Planen är att först arbeta några år för att skaffa sig 

mer erfarenhet för att vara säker på att den planerade inriktningen av fortsatta 

studier verkligen är det h¤n vill arbeta med i framtiden. H¤n ser att APU är viktigt 

för att få praktisk erfarenhet och få prova på olika yrkesområden, speciellt för de 

som inte redan har yrkeserfarenheter.  
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ip34 

SÖKER 

Ip har en otydlig, generell bild av sin framtid där h¤n ser sig som egenföretagare 

eller chef på ett företag. Exempel på område är bilförsäljning. H¤n har inte tänkt på 

vilka kunskaper som behövs utan tycker att h¤n är bra på de egenskaper som krävs 

– kontakt med kunden, positiv, rolig och motiverad. Skolan fungerar och APU var 

bra för där lärde h¤n sig att bemöta kunder och hur det är att börja jobba efter 

skolan. Efter något års jobb är det aktuellt med utbildning igen, oklart form och 

område.   

ip35 

SÖKER 

Ip har i bilden av sin framtid identifierat olika yrken/karriärer som revisor, 

bankman eller bilförsäljare, med en dröm där h¤n ser sig som VD för en bank, villa 

och familj. För att lyckas med detta behöver h¤n läsa till civilekonom, efter ett års 

uppehåll för eget projekt, och sedan medvetet arbeta för att ta sig dit. De 

nödvändiga personliga egenskaperna har han, det gäller att visa vilja och intresse 

för arbetet och få nöjda kunder. H¤n har bred erfarenhet från handelsyrken men 

uppskattar ändå APU eftersom det blev rätt butik och genom att skolans ämnen 

knyts ihop med praktiken i butiken vet h¤n nu varför olika saker ska göras. 

ip36 

SÖKER 

Ip började på HP av en tillfällighet. H¤n drömmer om att bli fotbollsproffs men vet 

att det är snarast en framtid som lärare inom idrott och samhällskunskap som kan 

vara möjlig, men då måste h¤n vilja plugga vidare. Ett tredje alternativ är att starta 

eget senare. Blir det inte fortsättning till lärarutbildningen efter gymnasiet är h¤n 

rädd för att fastna i butiksarbete, om h¤n behöver pengar och kanske bildar familj. 

H¤n vet inte vad h¤n vill bli men tror att det är viktigt att läsa vidare för att få ett 

jobb som är roligt att gå till. För att få jobb nämner h¤n egenskaper som seriös, 

kreativ och glad, visa att man vill ha ett jobb. Som lärare ser h¤n att det är viktigt 

att kunna förmedla kunskap på ett sätt som intresserar elever och får dem att känna 

sig kunnig. Fördelen med APU är att det ger yrkeserfarenhet, vilket har lett till 

extraarbete.       

ip37 

SÄKER 

Ip har ett tydligt uttalat mål att få arbete inom handel, gärna där h¤n haft sin APU, 

och har valt utbildning med det i sikte. H¤n tycker inte man kan önska sig för 

mycket, utan det viktigaste är att få ett jobb. H¤n har en tydlig uppfattning av vad 

som krävs för kunskaper och attityder i sitt yrkesval, och ser en brist hos sig själv 

h¤n vill åtgärda. H¤n har under sin APU lärt sig hur det fungerar i en butik och 

tycker det varit bra omväxling till skolan.     
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8 Detaljerade resultat – planer och drömmar 

Bilagan innehåller detaljer i form av en sammanställning och analyser på deltagarnivå 

för den intresserade läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

 

Tabell 1 Deltagare med planer, drömmar och motivering 

 Planer Drömmar Motivering 

Deltagare X - X 

ip21 X - X 

ip22 X - - 

ip23 X - - 

ip24 X - - 

ip25 X X X 

ip26 X X - 

ip31 X - X 

ip32 X X - 

ip33 X X X 

ip34 X - - 

ip35 X X - 

ip36 X X - 

ip37 X - X 

 

Av tabellen framgår att samtliga deltagare har någon form av plan, men det är stor 

skillnad i fråga om omfattning, tydlighet och detaljer. Anledningen till att de från början 

sökte till HP skiljer sig också åt mellan de olika deltagarna. Flertalet menar att det var 

för att det var ett program de trodde skulle passa dem, antingen för att det var intressant 

med handel, att det var lagom svårt, att det leder till ett intressant arbete eller helt enkelt 

för att det är lätt att få jobb direkt efter utbildningen eller att de hade kompisar som gick 

där. Ett undantag är ip36 som säger att ”Jag kunde inte bestämma mig … När tiden gått 

ut ringde jag intagningen och då fanns det lediga platser på HP” när ip förklarar att det 

blev HP efter grundskolan. För ip22 blev det HP för att ip inte kom in och kunde utbilda 

sig till frisör. Nu uppskattar ip karaktärsämnena och planerar vidare utbildning ”Jag vill 

plugga vidare … Jag vet inte vad jag vill bli – bara det är något med siffror” säger ip. 

Ip33 hade redan tidigt en tydlig plan med sitt val i grundskolan ”HP var mitt förstaval. 

Som liten … Då fick jag också prova på att jobba i en butik och kände direkt att det här 

vill jag göra” och ip har fortfarande en tydlig plan och förklarar och motiverar hur ip 

tänkt sig det hela och varför. Möjligheterna till praktik uppfattades av flera som 

intressant när de sökte till HP, ip25 kände sig lite trött på att läsa och ser fram mot 

praktiken som en omväxling till skolan. Ip hade, och har också klara planer och mål 

med utbildning och kommande arbete för att på sikt starta egen verksamhet inom det 

område som intresserar ip. 
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9 Detaljerade resultat – yrkesområde och yrkesroll 

Bilagan innehåller detaljer i form av en sammanställning och analyser på deltagarnivå 

för den intresserade läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

Enstaka deltagare vet inte vilket område de vill arbeta inom och/eller vilken roll de vill 

sträva mot i framtiden. Flera beskriver också sina tankar om ett kommande arbetsliv i 

översiktliga och mer generella termer avseende både område och roll, men framför allt i 

fråga om varför, vilka motiv eller drivkrafter deltagaren har. 

Tabell 1 Deltagare som beskriver sitt yrkesområde/-roll och motiverar detta 

 Yrkesområde Yrkesroll Motivering 

Deltagare    

ip21 - X X 

ip22 X X - 

ip23 X X X 

ip24 X X X 

ip25 X X X 

ip26 - X X 

ip31 - - X 

ip32 X X X 

ip33 X X X 

ip34 X X - 

ip35 X X X 

ip36 X X X 

ip37 X X X 

 

Ip34 uttrycker det som ”Hade jag kunnat öppna ett företag … i en bransch man gillar, 

sälja bilar exempelvis. Jag vill själv äga det så jag kan bestämma och sedan anställa folk 

… det är bättre att vara något högre – chef”. Något tidigare berättade ip om sina planer 

på att efter gymnasiet jobba några år innan h¤n kanske fortsätter plugga något och kan 

då tänka sig ”nästan vilket jobb som helst, inget städjobb i alla fall, för att tjäna lite 

pengar och ta lite ledigt från skolan”.  Ip tror det är möjligt genom att ”får jobba lite 

först, tjäna pengar, spara lite och så investera dem. Ingenting är omöjligt, om man vill så 

klara man det – det gäller att inte ge upp bara”. 

Den raka motsatsen finns också, ip37 som har för avsikt att börja jobba direkt efter HP, 

gärna i butiken där ip har APU, menar att ”Det spelar inte så stor roll vad det är för 

jobb, det får vara ett man kan få. Man kan inte önska sig så mycket eller sträva efter för 

mycket, man får ta det lugnt”. Andra har mer genomtänkta idéer vad de ska göra på kort 

sikt och/eller lång sikt, klara över både område och roll och beskriver sina motiv. En 

deltagare, ip21, upplever stor frustration över att inte veta inom vilket område ip ska 

starta och driva sin verksamhet och planerar att prova sig fram och konstaterar lite 

uppgivet att ”nja - … att hitta något arbete som känns bra, kanske utbilda mig mer 
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(inom området) och sedan starta eget”. Även ip31 beskriver en liknande frustrerande 

situation där h¤n inte vet vad h¤n vill jobba med på sikt men tänker att direkt efter 

skolan hitta ett jobb tills dess att h¤n vet vad h¤n vill ”Det kan vara ett jobb så länge, så 

att jag klarar mig till dess att jag vet vad jag vill jobba med och vad som passar mig – 

det kan ju vara inköpare, kontor eller något. Det är dumt för nu slutar vi snart och då 

borde man veta vad man vill jobba med, men jag vet inte!”. Å andra sidan är ip25 helt 

klar över vad h¤n på kort sikt kan tänka sig arbeta med för att på längre sikt kunna starta 

sin egen verksamhet inom en bransch som motsvarar ips intresse och kunskaper. 

Dessutom har ip också funderat på hur h¤n under tiden kan förbereda vad h¤n vill göra 

efteråt ” … vid sidan om, som jag kan hålla på med när jag inte har företaget längre”. 
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10 Detaljerade resultat – krav på kunskaper 

Bilagan innehåller detaljer i form av en sammanställning och analyser på deltagarnivå 

för den intresserade läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

Tabell 1 Deltagarnas uppfattning om krav i yrkesrollen 

 Egenskap Yrkes- 

kunskap 

Skol- 

kunskap 

Erfarenhet Motivering 

Deltagare      

ip21 X X X X X 

ip22 X - X X - 

ip23 X - - X - 

ip24 - - X X - 

ip25 X X X X X 

ip26 X X X X X 

ip31 X - - X - 

ip32 X X X X X 

ip33 X X X X X 

ip34 X - X X - 

ip35 X - X X - 

ip36 X - X X - 

ip37 X X X X X 

 

Det första att notera är att under begreppen yrkeskunskap respektive motivering 

förekommer samma deltagare – de som har nämnt Yrkeskunskap har också uttryckt 

Motivering till att det krävs någon form av yrkeskunskap. Vidare framgår att Egenskap 

och Skolkunskap och Erfarenhet är de vanligaste faktorerna som deltagarna anger som 

krav och/eller faktorer som påverkar deras möjligheter att nå sin framtida yrkesroll. 

Någon deltagare har tagit upp faktorer i samtliga områden ovan, trots att de har en 

oklar/saknar uppfattning om yrkesområde (ip21, ip26). Ip21 har en klar uppfattning om 

sin yrkesroll och vad som krävs av ip men upplever att ip inte vet vilket yrkesområde ip 

ska satsa på och tänker sig prova olika arbete för att hitta ett intressant område att 

fördjupa sina erfarenheter på innan det är dags att starta egen verksamhet. Ip26 har 

också en klar uppfattning att på sikt ha egen verksamhet och lyfter fram de ip ser krävs 

av ip i en sådan roll. Ip har dock flera områden inom handel där ip ser det som möjligt 

att starta eget. 
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11 Detaljerade uttalanden om krav på kunskaper – exempel 

Bilagan innehåller detaljer i form av en sammanställning och analyser på deltagarnivå 

för den intresserade läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

Kategori Uttalande Deltagare/Kommentar 

Egenskap 

Skolkunskap 

Erfarenhet 

”… men jag hoppas att jag klarar det eftersom jag är duktig” 

”man behöver (vara) en duktig utbildad tjej/kille för att få ett bra 

jobb” 

”… berätta att jag kan? Jaha, vad jag jobbat med innan och lite 

vad jag kan om det företaget, att jag är redo för utmaningar och 

vill lära mig nytt”   

Ip22 tänker om 

möjligheterna att få arbete 

på en bank och vad som 

krävs för det (behöver läsa 

ekonomi) och hur h¤n skulle 

lyfta fram sig själv vid en 

ansökan  

Egenskap 

Yrkeskunskap 

Skolkunskap 

Erfarenhet 

Motivering 

”… att bara svara (kunden) ’jag vet inte’ … är ju ett pinsamt svar, 

att vara otrevlig på ett sätt” 

”jag är inte sån som pratar, jag är tystlåten … om man kan prata 

lite mer, så kan man våga fråga en liten fråga …” 

”alltså i verkligheten – service … måste man ha bra kunskap om 

varor och allt som finns omkring, för när som helst kan det dyka 

upp någon som frågar något (om någonting) som man inte vet” 

”jag har erfarenhet – har jobbat med många olika yrken under den 

tiden jag bott i Sverige…” 

”Kanske något jag bör läsa är engelska … något som saknas när 

jag söker jobb är engelska” 

”… för man måste förstå att kunden alltid har rätt på något sätt … 

Man kan inte bara stå där … och bråka med dem om de har fel 

eller rätt för kunden har alltid rätt – saker kan ordna sig 

efterhand” 

Ip37 tänker på hur det är på 

sin praktikplats i en 

livsmedelsaffär och de 

kunskaper som är viktiga för 

att arbeta i en affär. H¤n 

berättar också att det är den 

här typen av arbete h¤n vill 

ha, gärna fortsätta på 

praktikplatsen. 

Egenskap 

Skolkunskap 

”… jag är ju bra, för när jag börjar på någon uppgift … lämnar 

det aldrig ogjort – gör alltid färdigt det” 

”… ja att ha något eget, vara typ chef över det – och jag kan 

bestämma plus att jag kan ta in mina syskon där och jobba – det 

kan vara bra” 

”… man får lära sig hur man möter kunden … (på praktik) … det 

kommer ju att komma in kunder och du ska möte dem på ett 

speciellt sätt”  

”… skulle vilja bli chef över en butik, men jag vet inte om det går 

nu om man inte studerar vidare (pga. Matte B)  

Ip24 funderar på vad h¤n 

skulle lyfta fram om sig 

själv om h¤n skulle söka 

jobb och vad h¤n vill göra. 

Upplever att h¤n inte 

kommer att klara av Matte B 

som krävs för behörighet att 

läsa vidare. 
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Egenskap 

Erfarenhet 

”… (om att få jobb) det beror på hur motiverad man är, alltså vill 

man så klara man det … jag tror det är så, vill man så kan man det 

… man kan vara trevlig mot folk … så länge man sköter sig så 

kan man det (få och behålla jobb)”  

”… å man alltså längtar … det ska bli jätteskönt att börja jobba – 

slippa skolan – ja nu är det snart slut …” 

”… tänkt jättemycket på vad jag vill göra, vad som kanske ska 

passa mig – jag är inte sån direkt att jag sätter mig i kassan på 

Maxi – alltså det skulle jag inte vilja …”  

”… jag tycker det är bättre att göra det i praktiken och träffa folk 

om det är det man vill jobba med – tycker att man lär sig mycket 

mer på praktiken (jämfört med rollspel och grunderna i skolan)” 

Ip31 resonerar om att få och 

behålla jobb, vilka jobb som 

kan vara aktuella och 

praktiskt lärande 

 

Av exemplen framgår hur olika uppfattningar olika deltagare har om vad som är viktigt 

för deras framtida arbeten och deras möjligheter att motsvara de förväntade kraven. 

Ip37 och Ip33 har uttryckt liknande uppfattningar vad som krävs i deras respektive 

framtida arbeten och de beskriver också kundens upplevelser i relation till sin roll och 

funktion. Ip33 uttrycker det som ”… på heltid, för att veta hur dom tänker när dom 

(butikspersonalen) skyltar … så man har deras infallssyn också – men ändå 

marknadsförarens också” när h¤n förklarar varför h¤n vill arbeta i en klädbutik innan 

h¤n vidareutbildar sig inom marknadsföring. Om kraven på att arbeta i butik resonerar 

ip33 på följande sätt ”… man vet ju själv hur man tänker instinktivt – hur butiksbiträdet 

ska reagera när man kommer in (i butiken) … man får ändå sätta på det (att vara trevlig) 

då man går in i rollen och då får man välkomna, fråga om de vill ha hjälp … ”det är 

alltid bra att veta lite om butiken … om plaggen som finns … bra att kunna se storleken 

på människor … då får man lite glanspoäng av kunden – men det viktigaste är nog den 

positiva attityden – i sig”. Ip33 är troligen den av deltagarna som har den mest 

utvecklade uppfattningen om hur professionell kompetens kan se ut vid arbete i en 

butik. Ip37, enligt ovan, liksom flera andra (ip21, ip25, ip26, ip32) har också i olika 

omfattning utvecklat en förståelse av vad som krävs i en kontext av hur de uppfattar sitt 

framtida arbete. 

Med hjälp av citaten i ovan från uttalanden av ip24 och ip31 ser vi skillnader i hur 

deltagarna uppfattar skolkunskap respektive erfarenhet som sätt att skaffa kunskap för 

att nå ett framtida arbete – ip24 uttrycker bristande formell kompetens som ett hinder 

och ip31 ser fram mot att sluta skolan och skaffa erfarenheter från arbetslivet, lära sig i 

praktiken. Det finns dock andra deltagare, exempelvis ip22 och ip24, som anger just 

kombinationen som bra, att under praktiken använda kunskaperna från skolan. 
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12 Detaljerade förväntningar på APU – kategoriserade 

Bilagan innehåller detaljer i form av en sammanställning och analyser på deltagarnivå 

för den intresserade läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

 

Kategori Uttalande 

prova olika 

och eller hitta 

yrkesområden/ 

arbetsplatser 

”jag tror att vi behöver det för att få mer inriktning på själva arbetslivet … så att man har något 

att sträva efter” (ip21)
a
  

”… testa hur arbetslivet är … jag vill byta efter tvåan för att prova på olika företag” (ip22) 

”Så det ska bli kul att jobba i klädesaffär – i och med att jag inte jobbat tidigare där så ska det 

bli kul” (ip23) 

”… lär sig inför framtiden … kan ha nytta av det … man får prova på hur det är.” (ip24) 

skolkunskap i 

praktiken 

”… i Personlig försäljning
b
 … lära sig hur man möter kunden … praktisera … komma in 

kunder å du ska möta dem på ett speciellt sätt” (ip24) 

lära praktiskt ”ja, alltså jag lär mig mer då, när man ser hur andra gör tänker man att det här ska jag försöka 

komma ihåg när jag själv ska göra det” (ip23) 

”jag får lära mig snacka med kunder och försöka sälja en vara och det är faktiskt något jag vill 

lära mig … ” (ip26)  

chans till jobb ”jag hoppas få extrajobb så jag kan studera och jobba extra samtidigt” (ip22) 

”… man kanske får ett jobb efteråt” (ip26) 

omväxling till 

skolan 

”det kan vara bra omväxling från skolan … prova på verkligheten lite medan man går i skolan” 

(ip25) 

roligt ”det ska ju vara någonting som man kan tycka är kul och komma dit” (ip25) 

a
Ip21 vet att h¤n vill starta eget men inte inom vilket område 

b
Kärnämnet Personlig försäljning behandlar hur du ska ”möta kunden 

 

Deltagarna från årskurs 2 har precis lämnat in sina önskemål om praktikplats och vet 

därför inte vid vårt samtal vilken plats de kommer att göra sin APU på. Flertalet har 

dock förhoppningar om att få en bra praktikplats och tankar om vad de ska lära. Ovan 

visas de sex deltagarnas olika förväntningar och hur jag kategoriserat dem. Deras 

uttalade förväntningar har jämkats till att sammanfattas av betydelsen i kategorierna, 

nämnda i analysavsnittet. Som framgår av tabellen har fyra deltagare uttryckt 

förväntningar med betydelsen Prova på och/eller hitta mitt yrkesområde/arbetsplats och 

två Lära praktiskt respektive Chans till jobb. De övriga formulerade förväntningarna 

har bara enstaka deltagare uttalat sig om. 
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13 Erfarenheter av APU i sammandrag 

Bilagan innehåller detaljer i form av en sammanställning och analyser på deltagarnivå 

för den intresserade läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

 

Kategori Uttalande 

personlig 

utveckling 

”den har påverkat mig jättemycket tycker jag, alltså man känner sig vuxnare – alltså att ta mer 

ansvar – jag har rätt mycket ansvar för den praktiken jag har” (ip31) 

”… man är inte lika så blyg själv utan man tar för sig” (ip31) 

yrkeskunskap ”jag kan nästan lika mycket som alla de andra – jag står i kassan och jag kan ju allting” (ip31) 

”Men det gäller ju att hitta rätt också – där man får göra saker och inte bara gå och städa … 

”(ip31) 

”… man får veta lite mer hur det fungerar i en sån livsmedelsbutik … när man beställer … 

hur mycket man ska beställa hem under veckan … vid datorn …”(ip37)  

skolkunskap i 

praktiken  

”… visst, man lär sig grunderna så i skolan hur man ska bete sig, hur man ska anpassa sig 

men sen tycker jag att praktiken gör jättemycket …” (ip31) 

”… man lär sig något i skolan och sen när man kommer ut i verkliga livet – då står det inte i 

någon bok (hur man ska göra) … man får upptäcka det själv vad som är bäst … utifrån vad 

man kommer ihåg från boken … prissättning, procent … matten kom bra in där” (ip32) 

 ” … när man lär sig Försäljning och service så vet man inte varför man ska göra det och det – 

men sen när man kommer ut - så kopplar man ihop det … så vet man varför man ska göra så” 

(ip35) 

”… det är bra om det inte är något man fattar i skolan” (ip37)  

prova olika 

yrkesområden 

”ja, vet man inte vad man vill så – alltså visst, man ska ju testa på olika saker också så att man 

hittar rätt så man inte går där efter skolan och vet fortfarande inte vad man vill göra – så man 

borde ta vara på praktiken” (ip31) 

”jag valde att byta (från klädaffär till mataffär) … här trivs jag jättebra … folk kan skämta 

med varandra och skratta ... det är folk jag kan prata rätt mycket med” (ip32) 

”… jag var jätteinne på kläder innan, men nu efteråt (bytt från klädaffär som APU) kan man 

tänka ’varför valde jag det’ – jag trivs mycket bättre i den här dagligvarubutiken” (ip32) 

” … då vore det bättre att ha den planen (att ha tre områden för de som inte vet) … ” (ip33)
a
  

”det är jag glad att jag gjorde men absolut inget jag vill hålla på med – men det är kul att 

prova på … (bra att veta vad man inte vill göra också menar h¤n)” (ip33) 

”… jag har praktiserat på samma ställe … men jag tycker det är bra – det beror på från 

människa till människa” (ip37) 

praktisk 

erfarenhet 

”… många som inte jobbat alls före APU … blir helt chockade … det är viktigt för 

verklighetsuppfattningen tycker jag” (ip33) 

”Det har varit kul det med … fast det är så att det varit lite jobbigt … man har inte riktigt 

orkat ibland … jag är på (klädbutik)” (ip34)  

”ja det klart att man lärt sig en del … man har lärt sig ganska mycket … hur man bemöter 

kunden och så …” (ip34) 

”… man lär sig ganska mycket” (ip35) 

”jag har stått ut i två terminer … det är bra för man har erfarenhet från arbetslivet och vet hur 

det fungerar och då är det alltid lättare att få jobb” (ip36) 
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chans till jobb ”… jag ville verkligen få jobb på (praktikplatsen, när h¤n fick reda på vilken det var) … och 

det gick ganska bra, fick jag jobb till slut” (ip35) 

”… ett bra sätt att visa upp sig (om APU för att få jobba extra)” (ip36) 

” … ja, kanske 50/50 (chans på att få jobb där h¤n har sin APU)” (ip37) 

omväxling till 

skolan 

”… om man bara har praktik eller läser teori kan det bli lite tråkigt ibland” (ip37) 

a
Ip33 har tidigare haft APU på annan plats med annat upplägg, perioden utspridd som 3 – 4 hela veckor 

vid olika tillfällen med tvång att prova tre olika yrkesområden – administrativt, butik och livsmedel. 

Deltagarna från årskurs 3 har något tillfälle kvar av sin praktik och har därför sina 

upplevda erfarenheter aktuella från praktikplatsen när vi genomför vårt samtal. Ovan 

visas de sju deltagarnas olika erfarenheter. Deras uttalade erfarenheter har i viss mån 

jämkats för att sammanfattas av betydelsen under tidigare, i analysavsnittet, nämnda 

kategorier. Som framgår av sammanställningen är det för flertalet formulerade 

kategorier så att flera deltagares uttalanden i stort sammanfaller, Personlig utveckling 

och Omväxling till skolan är undantaget. Jag tolkar detta som att deltagarna uppfattar de 

erfarenheter de gjort från APU på ett i stort homogent sätt. 
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14 Detaljerade likheter/skillnader mellan förväntningar/ 

erfarenheter 

Bilagan innehåller detaljer i form av en analys på deltagarnivå för den intresserade 

läsaren. Se bilaga 7 för beskrivning av deltagares identitet. 

Nedan följer detaljerade likheter/skillnader mellan förväntningar/ erfarenheter av APU 

och deltagares förslag till förbättringar 

Förväntningar och erfarenheter överensstämmer till stor del i några fall, tyngdpunkten 

av deltagarnas förväntningar stämmer också överens med tyngdpunkten av erfarenheter. 

Prova på och/eller hitta mitt yrkesområde/arbetsplats och Chans till jobb är exempel på 

detta. Omväxling till skolan och Skolkunskap i praktiken är också jämförbara i 

sammanhanget. Lära praktiskt motsvarar närmast Praktisk erfarenhet men det har inte 

helt samma betydelse. Yrkeskunskap har ingen jämförbar motsvarighet bland 

deltagarnas förväntningar. Personlig utveckling respektive Roligt saknar motsvarigheter 

och nämns bara av en deltagare. 

Skillnaden mellan förväntningar och erfarenheter utgörs då huvudsakligen av 

Yrkeskunskap, en formulerad erfarenhet som grundar sig på uttalanden från ip31 och 

ip37. Även den något haltande sammanlikningen av Lära praktiskt och Praktisk 

erfarenhet bör nämnas för att belysa skillnader. En annan skillnad som bör observeras 

är att fler deltagare från årskurs 3 uttalar sig om flera gjorda egna erfarenheter och 

beskriver sina erfarenheter mera utförligt än deltagarna från årskurs 2 gör när de 

uttrycker sina förväntningar. 

De sammantaget positiva förväntningarna på och erfarenheterna av APU leder dock inte 

till alla deltagare är helt nöjda. Ip33 har tidigare erfarenhet av APU från en annan skola 

och menar att den styrning att prova tre olika områden som fans där är positiv, speciellt 

för de som inte vet vad de vill göra sedan. H¤n påpekar också av egen erfarenhet att det 

kan vara bra att prova på något som man kanske inte stämmer på längre sikt men ändå 

ger erfarenheter. Det ligger väl i linje med synpunkterna från ip31 och ip32 om att prova 

olika områden och/eller arbetsplatser för att hitta det som känns bra och ta vara på tiden 

med praktik för att bli klar över vad man vill gå vidare mot. Ip32 började sin APU med 

en fast övertygelse att det var rätt bransch men upptäckte att det inte var så och bytte 

efter en termin. Även ip21 är inne på att få prova olika områden och branscher för att 

hitta de områden som är intressanta för vidare utveckling av sina kunskaper. Det som 

talar emot de här idéerna är några deltagares inriktning på att APU ska vara ett sätt att 

bli känd på en arbetsplats och därigenom öka möjligheterna till jobb, under eller efter 

perioden med praktik. 
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