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ABSTRAKT/ABSTRACT  

 

På gymnasiet har trätekniska utbildningen sett ungefär likadan ut under en lång tid. Vad ansåg 

lärarna och eleverna om utbildningen? Syftet med denna studie var att beskriva och analysera 

hur elever och lärare på ett yrkesförberedande program uppfattade yrkesutbildningen och vilka 

föreställningar de hade om de krav som arbetsmarknaden ställer. De lärare som upplevde sig 

uppnå läroplanens mål ansåg sig sannolikt också uppnå de krav som arbetsgivarna ställer. Som 

källor till detta examensarbete har gymnasieskolorna i träteknik i två norrlandslän varit 

engagerade. Begränsningen i arbetet har varit svårigheten att få ställda kompetenskrav från 

arbetsgivarna vilket medförde att sådana frågor inte fanns med i enkät-undersökningarna. En 

slutsats jag drog av min undersökning var att elever och lärare var positiva till 

yrkesutbildningen. Den största faktorn som framkom var att det fanns stor möjlighet att 

individanpassa undervisningen och just möjligheten att själv välja inriktningar och bestämma 

hur utbildningen ska vara upplevdes mycket positiv. 

 

 

Nyckelord: Yrkesutbildning, träteknik, yrkesförberedande. Industriprogramet. 
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1. Inledning  

Skolan ska sträva mot att varje elev så långt det är möjligt ska utveckla en förmåga att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra. Eleverna måste även när det uppstår problem 

med arbetsuppgifter försöka lösa dessa på ett konstruktivt och riktigt sätt. Det är riktlinjer som 

skolorna ska förhålla sig till och som de flesta skolor beaktar i utformandet av sin undervisning. 

Men finns det ytterligare faktorer som skulle kunna vara centrala? 

 

Valet av ämne för undersökningen beror på att jag undervisar i träteknik och vill veta vad 

dagens elever och lärare tycker om sin yrkesutbildning. Under utbildningstidens 

verksamhetsförlagda del uppfattade jag att elever tar avstånd från den teoretiska delen av 

utbildningen. De vill gärna vara i verkstaden och snickra, för att de upplever det som 

meningsfullt och positivt. Jag har själv gått både på gymnasie- och yrkeshögskola inom 

träindustri och även jobbat inom detta område. Jag anser att det är en stor skillnad mellan 

skolans värld och arbetsmarknadens verklighet. En av yrkesutbildningens viktigaste frågor är i 

vilken utsträckning utbildningen uppfyller de krav på anställningsbarhet som arbetsmarknaden 

ställer. Samt i vilken utsträckning eleverna har möjlighet att påverka sin utbildning. 

 

 

 

Skolverket anser att industritekniska programmet är ett bra val för elever som vill studera med 

en praktisk inriktning och samtidigt skaffa sig en yrkesutbildning. Utrustningen i industrin blir 

mer avancerad, vilket programmet måste ta hänsyn till. Finns inte utrustningen på skolan kan 

samverkan med den lokala industrin bli aktuell eller i form av samverkansavtal mellan skolor. 

 

Riktlinjerna för yrkesutbildningen har förändrats under årens lopp. Från att vara en utbildning 

där praktik och lärlingssystem var tongivande har det riktats mot mer ökad mängd teori. En 

yrkesutbildning som blir till stor del teoretisk utbildning, hur tas den emot av lärare och elever? 

Ligger matchningen av utbildningen i fas med det som arbetsmarknaden kräver? Svaren på de 

frågorna borde vara besvarade, men denna undersökning går mot en nystart på frågorna. 

 

Undersökning ska visa på hur eleverna förbereds inför arbetslivet. Det finns en mängd delar i 

utbildningen och de delarna måste vara korrekt utformade för att bli effektiva. Ett första steg 

blir att ta reda på hur elever och lärare ser på utbildningen. Det leder till de frågeställningar jag 

har inför arbetet. 

 

 Tar yrkesutbildningen tillräcklig hänsyn till elevernas egna förmågor och intressen? 

 Upplevs yrkesutbildningen som meningsfull? 

 Vilka personliga egenskaper tror elever och lärare att arbetsgivare värdesätter hos en 

yrkesutbildad vid en anställning? 

 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur elever och lärare på ett 

yrkesförberedande träteknisk program uppfattar yrkesutbildningen och vilka föreställningar de 

har om de krav som arbetsmarknaden ställer.  

 

Frågeställningar:  
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 Tar yrkesutbildningen tillräcklig hänsyn till elevernas egna förmågor och intressen?  

 Upplevs yrkesutbildningen som meningsfull?  

 Vilka personliga egenskaper tror elever och lärare att arbetsgivare värdesätter mest hos 

en yrkesutbildad vid en anställning?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning  

3.1 Yrkesprogrammens historik, LPF 94 och Industriprogrammet 

I det här stycket redovisas i korthet hur yrkesprogrammet växte fram och vilka krav som ställdes 

utifrån LPF94. Sällström (2002) skriver att i direktiven till yrkesutbildnings-beredningens 

betänkande (SOU 1966:3; SOU 1967:48) kritiserades undervisningen vid verkstadsskolorna för 

att vara ett ensidigt inlärande av manuella praktiska yrkesfärdigheter. Betänkandet innebar att 

de snabba omställningarna i produktionen och även förändringarna av arbetet som sådant, 

motiverande att även andra ämnen t.ex. matematik, svenska och engelska borde ges större 

utrymme. Det var inte helt oproblematiskt. Kritiska synpunkter har riktats mot att 

färdigutbildade elever inte kan uppvisa det yrkesspecifika kunnande som krävs i vanliga 

förekommande arbetssituationer och att den nuvarande yrkesutbildningen inte lever upp till den 

kvalitet som utmärkte utbildningen före sjuttiotalet.  

 

Resultatet av betänkandet (SOU 1966:3; SOU 1967:48) utmynnade i att en blockutbildning 

infördes. Detta i sin tur medförde en ökad yrkesmässig rörlighet genom förändrade gränser 

mellan olika yrken och yrkesområden. Utbildningsblocken kom nu att bestå av närbesläktade 

yrken, vilket fick till följd att de olika yrkenas specifika karaktär märkbart ändrades. Genom 

denna åtgärd ökade tiden för teoretiska utbildningsinslag, vilket man ansåg nödvändigt 

eftersom produktionslivet i framtiden skulle komma att ställa allt större krav på teoretiska 

kunskaper (Sällström 2002).  

 

Besluten vid 1970 års riksdag, var förberedda av yrkesutbildningsberedningen (SOU, 1966:3; 

SOU, 1967:48) och medförde en reformering av yrkesutbildningen. Det innebar att tiden för 

teoriämnena ökade kraftigt på bekostnad av tiden för yrkesämnet som nära nog halverades 

(Nilsson, 1981; SOU, 1986:3). Anledningen till detta var att utbildningen vid gymnasieskolan 

inte skulle ge en färdig yrkesutbildning utan endast vara yrkesförberedande. Eleverna, som 

genom denna omorganiserade yrkesutbildning fått en bredare teoretisk kunskapsbas och ett 

ytligare yrkestekniskt kunnande, skulle enligt riksdagsbeslutet få sin slutliga färdigutbildning i 

arbetslivet (Sällström 2002, sidan 10). 

              
Läroplanen för den frivilliga skolan (gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning), 

förkortat Lpf 94. I läroplanen som var fastställd av regeringen deklarerades skolans 

grundläggande uppdrag. Lpf 94 angav skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer. Det 

poängteras genomgående vikten av att individanpassa undervisningen genom att titta på 

elevernas bakgrund, kvalifikationer och krav. Skolan ska dessutom se till att elevernas 

nyfikenhet, förmågor och intressen för kunskap utvecklas. I läroplanen fanns det styrdokument 

som angav målen och kraven i utbildningen. De styrdokumenten var programmål, kursplaner 

och betygskriterier. Riksdagen beslutade även om vilka program och vilka kärnämnen som 

skulle finnas i förskola, grundskola, vuxenutbildning, särskola och gymnasium. Programmålen 

för varje nationellt program i gymnasieskolan fastställdes av regeringen, vilka angav syftet och 

målet med utbildningen. Skolverket fattade sedan beslut om kursplaner som angav målet för 

undervisningen i varje enskilt ämne och kurs. 

 

Varje program innefattade tre kärnämnen; svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik. Fem obligatoriska ämnen; estetisk verksamhet, idrott och hälsa, naturkunskap, 

samhällskunskap och religionskunskap. Ett antal karaktärsämnen för varje program t.ex. 
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trätektik, svetsteknik och elteknik. Projektarbete t.ex. ung företagsamhet. Arbetsplatsförlagd 

utbildning, APU, på de yrkesförberedande programmen.  

 

Ett av dessa 17 nationella program var Industriprogrammet (IP). Programmets syfte var att ge 

elever grundläggande kunskaper för arbete inom såväl industriell produktion som andra 

områden av arbetslivet där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas. 

Programmet hade inga nationellt fastställda inriktningar. Tanken bakom det var att lokala 

inriktningar skulle skapas genom nära samverkan mellan skolan, det lokala och regionala 

näringslivet. 

 

Samverkan mellan skolan och näringslivet skulle knytas ihop genom att utbildningen i skolan 

och den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) tillsammans blev en helhet. Den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen var viktig för att knyta ihop teori och praktik. På 

industriprogrammet var APU minst 15 veckor. Det var fullt möjligt att arbetsplatsförlägga hela 

eller delar av kurser. Genom att uppleva en arbetsplats från insidan lärde sig eleverna något om 

hur miljön kan se ut, vilka krav som ställs och vad arbetet innebär. Det kunde också bli lättare 

för eleverna att göra sitt yrkesval. För somliga elever blev APU också det första steget mot 

yrkeslivet (SKOLFS 1999:12). 

 

Bert Sällström (2002) skriver om för- och nackdelar med APU. Fördelarna är att eleverna får 

träning i riktiga situationer vilket höjer elevernas motivation. Skolans samarbete med företagen 

kan även ge signaler om utbildningens kvalitet till lärare, skolledare och övriga ansvariga för 

utbildningen. Nackdelarna är de faktorer som är förknippade med att företagen måste gå med 

vinst och i och med det så kan inte alltid företagen åta sig förväntade utbildningsuppgifter.  

3.2 Krav på egenskaper i arbetslivet 

Traditionellt har det mest betydelsefulla i yrkeslivet alltid varit en individs yrkeskunskaper, 

men betoning har även lagts på erfarenheter och kunskaper. Vissa personlighetsfaktorer som 

till exempel intelligens och stresstålighet har också varit viktiga. I dagens arbetsliv är 

egenskaper som självuppfattning och självförtroende betydelsefullt. Något som blivit allt mer 

framträdande under de senaste decennierna är betoningen på att individen ska vara socialt 

kompetent. Exempel på nya sociala kompetenser är kommunikationsförmåga, förmåga att 

påverka och förmåga att bygga nätverk. Det krävs också att individen har förmåga att lösa 

konflikter och kan se sammanhang och perspektiv. (Lyttkens, 1994) 

 

Det finns idag stora möjligheter för en individ att förverkliga sina mål om den verkligen vill. 

En person med en speciell talang har stora möjligheter att utveckla den. Det kan jämföras med 

de begränsade möjligheter människor hade på 1800-talet där en fattig person hade små chanser 

att utveckla en speciell begåvning om den inte bidrog till försörjningen (Lyttkens, 1994) 
 

Inom flera områden förändras kvalifikationsprofilerna genom att graden av specialisering ökar. 

Arbetet bygger på team där individerna är mångkompetenta. En person som arbetar på ett 

verkstadsgolv förväntas idag kunna utföra fler arbetsuppgifter än förut. Individer med unika 

kompetensprofiler samverkar med andra för att deras humankapital ska ge utbyte. Det ökande 

ömsesidiga beroendet av olika former av kunskaper mellan människor är en förutsättning för 

och en drivkraft bakom individualiseringen. Samtidigt finns det många yrkeskunskaper som 

bara kan tillämpas inom just det yrket. De har inget värde i sig själva utan bara när de används 

tillsammans med andra kunskaper. Ett exempel kan vara en programmerares kunskaper. I 

dagens samhälle förändras kompetensstrukturerna mycket under en väldigt kort tid (Lyttkens, 

1994).  
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3.3 Krav på skolan 

Arbetslivet ställer krav på både elever som ska utbilda sig och på skolan. Ett ansvarsområde 

som skolan måste ta ansvar för är säkerheten. 

 

 

På www.arbetsmiljoupplysningen.se står det att bristande kunskap är en vanlig bidragande 

orsak till olyckor inom trävaruindustrin. Det kan handla om att man använder en maskin trots 

att den saknar skydd eller att man arbetar med händerna för nära ett skärverktyg.  

 

Arbetsmiljöupplysningen menar att skador där maskiner är inblandade är vanliga inom 

trävaruindustrin. Drygt 30 olyckor per år leder till amputationsskador. Många arbetsolycksfall 

inträffar vid användning av snickerimaskiner som till exempel såg och hyvel. Det beror ofta på 

att maskinerna saknar bra skydd. Den maskin som är mest inblandad i olyckor är cirkelsågen. 

För att undvika olyckor är det viktigt att ha ordentlig kunskap om hur maskinen ska användas 

och vilka riskerna är. Man ska också använda rätt skyddskläder. När det sker oplanerade stopp 

i produktionen ökar stressen. Då kan det ske allvarliga olyckor. Kom ihåg att alltid låta 

säkerheten komma i första hand och ta aldrig några risker, hur ont om tid det än är.  

 

Inom trävaruindustrin är det vanligt med värk i kroppen på grund av enformigt arbete. Det är 

också vanligt med obekväma arbetsställningar och tunga lyft. För en anställd gäller det att 

använda bra arbetsställningar och variera arbetet. För arbetsgivaren är det viktigt att tänka på 

att maskinerna är anpassade efter kroppens förutsättningar redan när de köps in.  

 

Hos anställda i trävaruindustrin förekommer ofta hörselskador. Det beror på att örat utsätts för 

höga ljudstyrkor under lång tid. Bullret kan göra det svårt att samtala och ökar också 

olycksrisken eftersom man inte hör viktiga ljud. Buller är också tröttande, stressande och kan 

påverka prestationsförmågan. Störande ljud ska helst tas bort, till exempel genom att maskiner 

byggs in och att väggar och tak får ljudabsorberande material. Hörselskydd är en åtgärd i sista 

hand, när alla andra vägar att minska bullret har prövats.  

3.4 Krav på utbildningen 

Det är mycket som ska rymmas i utbildningen och utbildningsmålen. Tiden för att uppnå 

utbildningsmålen har genom omorganisation (SOU, 1966:3; SOU, 1967:48) genomgått en 

kraftig förändring. Detta har osökt fått till följd att allt större krav på effektiva metoder har 

ställts för att uppnå en av elever, lärare och arbetsmarknad accepterad yrkesskicklighet (SOU, 

1986:3). Det enligt betänkandet ytliga men samtidigt breda yrkeskunnandet måste samtidigt ge 

eleverna en helhetsuppfattning om yrkesområdet som sådant, vilket i sig kan vara svårt. Om de 

innehållet inte kan ge eleven meningsfullhet med utbildningen, kommer sannolikt lärandet att 

påverkas negativt (Sällström 2002). 

 

Sällström menar att på grund av att risken är stor att lärare och elever ska anse att utbildningen 

inte är meningsfull framstår behovet och utvecklingen av lärmetoder som synnerligen 

angelägna. I och med införandet av ytterligare teoriavsnitt i undervisningen bör det i möjligaste 

mån kompensera ett bortfall av undervisningstiden för yrkesämnet. I skilda reformarbeten av 

gymnasieskolan har det i allmänhet redovisats omfattande synpunkter på behovet av en 

omorganisation av yrkesutbildningen, medan motsvarande inte kan sägas om hur utbildningen 

de facto skall kunna göras effektivare. 
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Anledningen till detta kan vara de uppenbara svårigheter som föreligger då det gäller att 

beskriva effektiva lärmetoder. Engeström (1994) framför uppfattningen om att generella 

synpunkter på sådana metoder beskrivits av många forskare, medan detaljerade 

tillvägagångssätt för att i praktiska undervisningssituationer genomföra dessa, lyser med sin 

frånvaro. Det saknas, enligt Engeström, beskrivningar av lärmetoder i den grundläggande 

yrkesutbildningen och det beror troligtvis på att det finns begränsat med tillgängliga 

forskningsresultat.  

 

Vid den yrkesförberedande utbildningen i Umeå har det under lång tid gjorts olika försök att 

effektivisera lärmiljön av ovan anförda skäl. Möjligheterna att motivera eleverna har bl. a. skett 

genom att inrikta utbildningen mot tillverkning av användbara, och även säljbara produkter. 

Försöken har ofta upplevts positivt av såväl lärare som elever. Genom att produkterna dessutom 

kunnat säljas har skolan fått betalt för en stor del av undervisningsmaterialet, samtidigt som 

man kunnat märka en bättre utnyttjandegrad av maskiner och utrustning och en minskad 

lagerhållning och därmed minskade lagerkostnader. Detta sammantaget har medfört att allt 

större uppmärksamhet har riktats på både för- och nackdelar, där de sistnämnda i allmänhet 

uppfattats som förenade med den delvis nya förändrade lärarrollen (Sällström 2002, sidan 11).  

 

Den sociala miljöns påverkan på lärande i arbetsteknik förekommer oftast i form av det 

pararbete som blir nödvändigt då vissa uppgifter kräver att eleverna arbetar tillsammans för att 

kunna utföra komplicerade eller tunga arbetsmoment. Den problemlösande dialog som då 

uppstår utgör därvid den form av social påverkan som forskarna betonar som viktig för lärande 

(Sällström 2002, sidan 40).  

 

Raizen (1994) menar att kognitiv forskning hittills fäst alltför stor vikt vid mental aktivitet i 

samband med läraktiviteter. Hon menar att uppmärksamheten i större utsträckning bör inriktas 

på sociala och fysiska kontexter. Anledningen till detta är de resultat som kognitiv forskning 

kan redovisa genom observationer av problemlösning i arbetssituationer och hon hänvisar till 

bl. a. Rogoff och Lave (1984).  

 

Raizen pekar fortsättningsvis i sin artikel på en i detta kognitiva kontext avvikande uppfattning. 

Hon anser nämligen att forskningsresultat tyder på att olika individer lär sig på andra sätt i sitt 

dagliga arbete än i skolan på grund av att de använder vad de redan vet på olika sätt. Hon 

refererar här till Scribner (1986) som påvisat att många individer kan förvärva matematiska 

färdigheter och skapa egna effektiva sätt att lösa problem i arbetssituationer eller i det 

vardagliga livet. Detta sker genom att individerna utvecklar nya sätt att lösa problem i 

jämförelse med vad de lärt sig i skolan. Detta kan ske genom att de på sin arbetsplats lär sig av 

sina arbetskamrater eller att de genom egen uppfinningsrikedom konstruerar nya 

problemlösningar. Scribners forskning visar också att de arbetsplatsrelaterade matematiska 

problemen inte har kunnat lösas av eleverna då de presenterats i skolsituationer.  

 

Tangerande uppfattning redovisas av Carraher, Carraher och Schliemann (1985) som i en studie 

av gatuförsäljande barn funnit att vissa individer med oförmåga att läsa och skriva trots detta 

kan utföra många och komplexa mentala kalkyler kopplade till sin verksamhet. Då motsvarande 

uppgifter presenterats i skolsammanhang har barnen däremot misslyckats. En förklaring kan 

enligt Carraher et al. vara att daglig problemlösning är kopplad till rutiner helt olika de som 

förekommer i skolan, vilka visat sig istället försvåra problemlösning. Forskargruppen anser sig 

därvid också ha funnit bevis för att tänkande som vidmaktshålls av dagligt mänskligt förnuft 

kan ligga på en högre nivå än tänkande utan kontext i en skolsituation.  
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Smeh och Fawns (2000) har i en studie kommit fram till resultat som visar att eleverna har svårt 

att acceptera ett lärande i samarbete med andra elever. Detta kan tyckas märkligt då andra 

forskare framför motsatta uppfattningar.  

 

Engeström (1994) menar att lärande utgörs av meningsfulla konstruktioner som bygger på ett 

kreativt användande av kognitiva verktyg i form av interna mentala modeller och externa 

instrument. Lärandet är också enligt Engeström knutet till deltagande, samarbete och dialog i 

en praktisk verklighet. Han menar också att lärande innehåller ett visst mått av ett kritiskt 

förhållningssätt till det aktuella kunskapsområdet men även av innovation och skapande av nya 

åsikter och praktiskt handlande. Det är därför, enligt Engeström, inte bara att lagra upp färdiga 

fakta för minnet och inte heller att anknyta till prestationer genom straff och belöning. Han 

menar också att lärande kan i övrigt inte enbart reduceras till någon slags känslomässig 

erfarenhet eller till någon form av spontan växelverkan eller omedvetet självförverkligande.  

3.5 Praktik 

Studie- och yrkesvägledare (SYV) i förändring handlar om kompetensutveckling för studie- 

och yrkesvägledare, men skapar också arenor för möten mellan arbetslivet och skolan. 

Målgruppen är vägledare i Småland, Blekinge och öarna (Gotland och Öland) inom alla 

utbildningsformer. Projektet finansieras av ESF och är ett tvåårigt projekt och pågår mellan 

2012 och 2014.  

 

Regionförbundet Jönköpings län skriver: En del i projektet är aktiviteten Arbetslivet på prao, 

som syftar till att vägledare och arbetsliv ska komma närmare varandra och få större förståelse 

för varandras villkor och uppdrag. Ofta besöker vägledarna arbets- och näringslivet, men det 

omvända är inte lika vanligt. Regionförbundet södra Småland samordnade en praoperiod hösten 

2012 som föll väl ut och nu tänker Jönköpings län göra en satsning tillsammans med vårt 

näringsliv. Målet med insatsen är att öka medvetenheten och kunskapen om vägledarnas roll i 

arbetslivet. En vanlig utmaning för näringslivet är att matcha kompetens med efterfrågan. Man 

måste locka ungdomarna till de yrken som man har behov av inom arbetslivet.  

 

Ett steg i rätt riktning är att öka och förbättra kommunikationen mellan arbetsliv och skola. Här 

betyder vägledarna mycket. Det praktiska mötet på plats i skolans miljö förväntas ge en större 

förståelse och kunskap än enbart statistik och fakta.  

 

Att vi träffas och pratar med varandra är så betydelsefullt, 

då som först tror jag vi kan få en bra förståelse för varandras 

arbete. Jag ser fram emot att visa vad jag gör som studie- 

och yrkesvägledare på en skola, så varmt välkommen till 

mig eller någon av mina kollegor i länet.  
 

Maria Åberg, studie- och yrkesvägledare i Sävsjö kommun 

3.6 Yrkesutbildning i förändring 

Yrkesutbildningen har i Sverige under de senaste fyrtio åren ändrat karaktär på ett flertal olika 

sätt. En del av individualiseringen i samhället har det även skett en individualisering av 

människors kvalifikationer. Det finns idag stora möjligheter för en individ att förverkliga sina 

mål om den verkligen vill. En person med en speciell talang har stora möjligheter att utveckla 

den. Det kan jämföras med de begränsade möjligheter människor hade på 1800-talet där en 

fattig person hade små chanser att utveckla en speciell begåvning om den inte bidrog till 
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försörjningen (Lyttkens, 1994). Från att fram till sextiotalet inkluderat omfattande inslag av 

yrkestekniska moment i såväl arbetsteknik som i yrkesteori, har utbildningen under senare 

årtionden blivit allt mer inriktad på att ge eleverna mer generella yrkeskunskaper. Det gedigna 

och fördjupade hantverkskunnandet, som tidigare eftersträvades, har alltså under senare tid 

ersatts av en yrkesförberedande utbildning (SOU 1986:2, SOU 1986:3). Anledningen till denna 

förändring kan (Nilsson, 1981) förklaras av att statsmakterna önskade förändra 

yrkesutbildningen till att bättre svara upp mot arbetsmarknadens och produktionslivets krav. 

Detta skulle ske genom att i yrkesutbildningen införa mer teoretiska ämnen, så att utbildningen 

skulle kunna jämföras med fack- och gymnasieskolan och därmed framstå som mer 

konkurrensvärdig. 

 

Sällström (2002) skriver också att under de senaste trettio åren har yrkesutbildningen varit 

föremål för förändringar som varit färgade av de krav som samhället och produktionslivet 

ställer. Detta har medfört att yrkesutbildningen omorganiserats för att bättre medverka till social 

och ekonomisk utveckling.  Enligt Burgoyne (1992) är det utbildningsorganisationen som 

sådan, som har den bästa förutsättningen att snabbt skapa förändringar i utbildningssamhället. 

Den organisationsförändring som skett av yrkesutbildningen kan därför, med utgångspunkt från 

Burgoyne, ses som ett effektivt och snabbt sätt att anpassa utbildningsmålen till de krav som 

den ständigt förändrade arbetsmarknaden ställer. I linje med Burgoynes uppfattning anser Hunt 

och Jackson (1992) att yrkesutbildningen bör reformeras för att bättre svara upp mot en 

förändrad ekonomisk situation, genom att bl. a. berörda parter tar ett större ansvar för 

undervisningen. De anser att detta kan ske genom att företag, enskilda personer och 

samhälleliga instanser arrangerar samtal, program och möten för att utbyta erfarenheter och 

behov av yrkeutbildande insatser. Detta överensstämmer med den uppfattning som redovisas 

av Muller och Funell (1991). De menar nämligen att upptäckten av länken mellan 

yrkesutbildning och ekonomisk och social utveckling resulterar i att nya strategier utvecklas för 

utbildning och vidareutbildning inom arbetslivet. 

 

Michael Blaesild (2008) menar att lära sig ett yrke handlar inte enbart om praktiskt arbete, utan 

lika mycket om byggtekniska kunskaper. De kunskaperna måste eleven inhämta genom 

teoretiska studier tillsammans med yrkesläraren. Visserligen är ämnet nytt och har koppling till 

verkligheten men Blaesild menar att eleverna upplever det som tråkigt och har svårt att 

visualisera frågeställningarna med de praktiska övningarna. Vidare menar han att det leder till 

hög frånvaro och kunskapsluckor som i sin tur gör det svårare för eleven under den avslutande 

praktikperioden. Nilsson (1981) anser att det är en vanlig uppfattning att yrkesundervisningen 

grundar sig på undervisningsteknologiska tankegångar, men att detta är helt felaktigt. Hans 

uppfattning är att undervisningen helt har organiserats med utgångspunkt från den ständiga 

ambitionen att efterlikna produktionslivets arbetssätt. Förklaringen till yrkesutbildningens 

förändring under de senaste trettio åren beror, enligt detta synsätt, på den förändring som skett 

inom produktionslivet. Det har gått från att produktionen varit uppbyggd kring 

hantverksmässigt arbete och kunnande, till dagens storskaliga industriella produktion. 
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4. Metod  

Följande kapitel innehåller en beskrivning av undersökningens genomförande, en metod-

beskrivning som ska visa hur jag gått tillväga.  

4.1 Val av metod  

”Medvetenhet i metodval och metodapplicering är ett viktigt sätt att sträva efter 

vetenskaplighet. Detsamma gäller teknikval och teknikanvändning.” (Ejvegård 2003, sid. 31).  

Utifrån problemformuleringen väljer man hur en undersökning ska gå till (Patel & Davidson, 

2003). Enkät bygger på frågor och kan ge en bred men ytlig information, intervjuer kan ge en 

mer djupgående och smalare information, (Johansson, Svedner, 2006). Gemensamt för bägge 

dessa metoder belyser individens egna åsikter och upplevelser.  

 

Till min undersökning valdes enkät som insamlingsmetod för att besvara frågeställningarna. 

Detta används ofta som metod för att mäta kunskaper och enskilda förhållanden hos en individ. 

När man besvarar en enkät har man tid att i lugn och ro begrunda sina svar och ”känsliga” frågor 

kan bli lättare att besvara om man får vara anonym vilket deltagarna inte hade kunnat vara vid 

en intervjusituation. Eftersom jag dessutom ville få in så många svar som möjligt och då det 

totala undersökningspopulation var 66, hade t.ex. intervjuer i lika stor omfattning som det antal 

enkäter vi delade ut blivit alldeles för tidskrävande och deadline hade inte kunnat hållas.  

4.2 Tillvägagångssätt  

Genom att fastlägga ett tillvägagångssätt för arbetsuppgiften och säkerställa att undersökningen 

uppfyller kraven på vetenskaplighet, började jag med disposition för mitt arbete. Förarbetet till 

denna undersökning bestod av kontakt med ett antal gymnasieskolorna i två norrlandslän. Detta 

förarbete ledde fram till ett antal frågeställningar som bl.a. berörde de fysiska- och psykiska 

kraven på olika sätt i elever och lärarnas utbildningsprocess (se även bilaga 1, Enkät). Efter en 

noggrann precisering och definiering av dessa områden kunde två enkätkategorier och fyra 

problemområden utväljas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Förberedelse för allmänna yrkeskrav. 

Enkätfråga 1. 

Förberedelse för fysiska psykiska och 

sociala krav.  Enkätfråga 2-4. 

 

Antagna arbetsgivar-synpunkter på 

anställda. Relationen skola- arbetsliv. 

Enkätfråga 6, 8. 

Elever 

Hänsynstagande till elevens egen 

förmåga, intresse och meningsfullhet. 

Enkätfråga 5, 7. 

Lärare. 

Figur 1. Enkätdesign över 

fördelning av kategorier på 

problemområden och 

enkätfrågor. 
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Beträffande enkätkategorierna indelades elever och lärarna i två enkätkategorier. Anledningen 

till detta var att undersökningen gällde endast elever och lärare under utbildning. Hur 

yrkesutbildningen förbereder för de icke yrkesspecifika målen har inte fått den uppmärksamhet 

som ett fullgott arbetsbeteende kräver. Det är därför angeläget att undersöka hur utbildningen 

förbereder för de allmänna arbetskraven på arbetsmarknaden, de fysiska, psykiska och sociala 

krav som föreligger i samspelet mellan lärare/ elever och den totala arbetssituationen 

(enkätfråga 1-4).  

 

I vilken utsträckning yrkesutbildningen tar hänsyn till elevers egen förmåga, intresse och 

meningsfullhet var tänkt att mätas i enkätfrågorna 5 och 7. Av enkätdesignen framgår att 

enkätkategorierna ”Elever” och ”Lärare” tillställts enkätfrågor omfattande samtliga fyra 

problemområden (se ovanstående problemområden figur 1). Begränsningen i arbetet har varit 

svårigheten att få specificerade ställda kompetenskrav av arbetsgivarna vilket har medfört att 

sådana frågor inte finns med i enkätundersökningarna.  

4.3 Urval och bortfall  

Det icke-slumpmässiga urvalet för undersökningen utgjordes av samtliga elever (58) och lärare 

(8) på trä industri programmet vid ett antal gymnasieskolor i två norrlandslän. Eleverna var 

mellan 16 och 20 år gamla, uppdelade på tre i princip lika stora årskurser. Eftersom yrket av 

hävd är mansdominerat är majoriteten av urvalet män. Kvinnor är representerade i urvalet, men 

undersökningen har inte på något sätt anpassats eller tagit hänsyn till ett genusperspektiv. Alla 

deltagare i undersökning är anonyma inom varje årskurs. Då genomförandet skedde med alla 

tre årskurser kan eventuella skillnader mellan respektive årskurs inte analyseras och 

undersökas. Lärarna informerades att i denna undersökning svara på frågorna utifrån den 

utbildning de själva ger, inte de utbildningar de själva gått. Genomförandet var frivilligt för 

deltagarna. Av den totala populationen på 58 elever var bortfallet 5 elever eller 8,6%. Bortfallet 

berodde på sjukdomar och ledigheter. Detta ger en svarsfrekvens på 91,4% vilket är ett 

tillräckligt underlag för att studien ska nå hög reliabilitet. Samtliga lärare besvarade enkäten.  

4.4 Insamlings- och bearbetningsmetoder  

Enligt Aronsson (2006) kan enkäter ge information om hur anställda tolkar sin arbetssituation 

och arbetsförhållandena. Enkätundersökningar är bra för att man får en bred bild av 

arbetstagaren upplevelser och för att man kan följa utvecklingen över tid. Dessutom får man 

tidigt indikationer på olika problem inom organisationen.  

 

Jag började med att boka lämplig lektion med yrkeslärarna i träteknik för årskurs ett, två och 

tre. Vid bokningstillfället förklarade jag att min enkät skulle ta 30 minuter att göra. Någon 

information gavs inte till eleverna i förväg. Jag och lärarna bestämde att eleverna inte skulle 

informeras i förväg, utan att de endast skulle få nödvändig information vid själva 

genomförandet. Informerade först deltagarna om att enkäten är en del i mitt examensarbete, och 

att resultatet kan ge viktig information om hur elever och lärare upplever yrkes-utbildningens 

teoretiska och praktiska uppgifter och de troliga krav som ställs ute i arbetslivet. De ska även 

tänka på att enkäten ger en möjlighet att påverka upplägg och undervisning för dem själva och 

kommande elever. Innan deltagarna fick enkäten delades årskurserna in klassvis och grupperna 

placerades i olika salar för att skapa en lugnare miljö för själva genomförandet.  

 

När de satte sig ner, informerade jag samtliga elever och lärare om enkätens syfte samt svarade 

på inledande frågor från deltagarna. Information gavs om att alla hade 30 minuter för att fylla i 
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enkäten. Eleverna blev upplysta att det var frivilligt deltagande, men om de började att svara på 

enkäten skulle de inte lämna lektionssalen innan de var färdiga. Sedan informerade jag dem om 

att de uppgifter som insamlades inte skulle användas till något annat än min undersökning och 

analys. Sist informerade jag om att i fall det var någon som inte ville fylla i enkäten så kunde 

det nu lämna klassrummet (ingen gjorde det), de som stannade medgav då sitt samtycke till 

undersökningen. Enkäten (tre A4-sidor med frågor samt en inledande sida, se bilaga 1) delades 

sedan ut till både elever och lärare.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

Med reliabilitet menas att mätinstrument och måttenheter ska ge tillförlitliga och stabila utslag  

kort sagt att pålitligheten är hög för en genomförd undersökning. Ett sätt att söka uppnå hög 

reliabilitet är att noggrant visa hur problemet definierats, vilka metoder som kommer att 

användas och en korrekt och komplett källförteckning. Det möjliggör att andra undersökare kan 

testa materialet, metoderna, problemformuleringen och de tillämpade teorierna, vilket ökar 

reliabiliteten. Om två olika och oberoende undersökningar som mäter samma sak visar på 

nästan samma resultat, så har undersökningen hög reliabilitet. Med validitet menas att man 

verkligen mäter det som man avser att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 38). 

Validitet har inom samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den 

påstås undersöka (Kvale, 2009, s. 264).  

4.6 Etiska principer  

För att följa etiska principer informerade jag eleverna och lärarna om syftet med studien och 

konfidentialiteten runt den. Det frivilliga deltagandet betonades och det förklarades att de kunde 

avbryta när de ville. De fick även utesluta information som kunde påverka deras privatliv 

negativt.  
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5. Resultat  

I detta kapitel delges resultaten för enkäten. Resultaten belyses genom de tre frågeställningar 

som med stöd i syftet är denna uppsats utgångspunkt.  

5.1 Hur väl möter yrkesutbildningen branschens krav?  

 

Tabell 1. I vilken utsträckning anser du att din yrkesutbildning under gymnasietiden svarar mot de 

allmänna arbetskraven på arbetsmarknaden i ditt yrke? 

 

Kategori Mycket bra Ganska bra Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Totalt 

Elever 17 38 3 0 58 

Lärare 1 5 2 0 8 

Totalt 18 43 5 0 66 
 

 

Enligt tabellen ovan så tycker av totalt 61 (92%) av de svarande att utbildningen bra eller 

mycket bra möter de allmänna arbetskrav arbetsmarknaden har. 
 

Tabell 2. I vilken utsträckning anser du att din yrkesutbildning under gymnasietiden förberett dig för de 

fysiska kraven (att utföra tungt arbete, högt arbetstempo etc.) som ställs ute i yrkeslivet?  

 

Kategori Mycket bra Ganska bra Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Totalt 

Elever 2 43 13 0 58 

Lärare 0 1 7 0 8 

Totalt 2 44 20 0 66 

 

Enligt tabellen ovan så tycker den största delen elever (43 elever) att yrkesutbildningen förberett 

dem ganska bra på de fysiska krav som möter dem i yrkeslivet. Lärarna däremot tycker att 

yrkesutbildningen har förberett dem ganska dåligt.  
 

Tabell 3. I vilken utsträckning anser du att din yrkesutbildning under gymnasietiden förberett dig för de 

psykiska kraven (stress, buller etc.) som ställs ute i yrkeslivet?  

 

Kategori Mycket bra Ganska bra Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Totalt 

Elever 4 47 7 0 58 

Lärare 0 2 6 0 8 

Totalt 4 49 13 0 66 

 

Av tabellen framgår att av totalt 58 elever så tycker 51 att yrkesutbildningen har förberett dem 

ganska eller mycket bra för de psykiska kraven som ställs i yrkeslivet. Även på denna fråga 

tycker lärarna att yrkesutbildningen förbereder eleverna ganska dåligt på de psykiska krav som 

ställs ute i yrkeslivet.  
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Tabell 4. I vilken utsträckning anser du att din yrkesutbildning förberett dig för de sociala kraven 

(samarbetsförmåga, ansvarsfrågor, medbestämmandefrågor etc.) som ställs ute i yrkeslivet?  

 

Kategori Mycket bra Ganska bra Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Totalt 

Elever 13 41 4 0 58 

Lärare 2 3 3 0 8 

Totalt 15 44 7 0 66 

 

Av tabellen framgår att totalt 54 elever (93 %) anser att yrkesutbildningen har förberett dem 

ganska bra eller mycket bra för de sociala kraven som ställs i yrkeslivet. Jämfört mot de 

föregående tabellerna så ser man här en lite positivare inställning hos lärarna. Av totalt 8 lärare 

så är det 5 som tycker att utbildningen har förberett eleverna mycket bra inför framtiden.  

5.2 Tar yrkesutbildningen tillräcklig hänsyn till elevernas egna förmågor och 

intressen?  

 
Tabell 5. I vilken utsträckning anser du att man under din yrkesutbildning under gymnasietiden tagit 

hänsyn till din egen förmåga och ditt eget intresse?  

 

 

Någon större skillnad mellan kategorierna A och B föreligger inte för eleverna. Fyra lärare anser 

att de inte har fått välja mer tid för sitt speciella intresse.  

5.3 Vilka personliga egenskaper tror elever och lärare att arbetsgivare värdesätter 

mest hos en yrkesutbildad vid en anställning?  

 
Tabell 6. Vilken vikt tror du att arbetsgivaren lägger vid nedanstående egenskaper hos den han anställer?  

 

Kategori Arbeta 

snabbt 

Samarbeta Arbeta 

noggrant 

Visa 

ansvar 

Visa yrkes-

skicklighet 

Sköta sig 

på sin 

fritid 

Totalt 

Elever 4 12 14 19 9 0 58 

Lärare 3 0 3 0 2 0 8 

Totalt 7 12 17 19 11 0 66 

 

Lärarna anser att förmågorna att arbeta snabbt, noggrant och yrkesskicklighet var de egenskaper 

som värdesattes mest av arbetsgivare. 33 % av eleverna ansåg att ansvarsfullhet var en viktig 

egenskap för arbetsgivaren, ingen av lärarna ansåg det.  

Kategori A 

Eleven får välja 

ny kursinriktning 

(från t.ex. plåt till 

svets) 

B 

Eleven får välja 

mer tid för sitt 

speciella intresse 

C 

Eleven får inte 

välja mer tid för 

sitt speciella 

intresse 

Totalt 

Elever 21 24 13 58 

Lärare 3 1 4 8 

Totalt 24 25 17 66 
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5.4 Upplevs yrkesutbildningen som meningsfull?  

 
Tabell 7. Huvudsakliga skäl till varför utbildningen upplevs som meningsfull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Eleven/kursdeltagaren fick syssla med intressanta uppgifter. 

B: Eleven/kursdeltagaren kunde räkna med att få arbete efter avslutad utbildning. 

C: Utbildningen lärde eleven/kursdeltagaren inse vad denne helst vill syssla med. 

D: Eleven/kursdeltagaren kunde räkna med praktiskt arbete i stället för teoretiskt. 

      

Det blev en tydlig övervikt i svar i svar A, där de svarade att de fick syssla med intressanta 

uppgifter.  

 
 

Tabell 8. Vilka förslag som föredras vad gäller närmandet skola och arbetsliv. 
 

 

 

 

 

 

A: Representanter från arbetslivet kommer oftare på besök på skolan. 

B: Skolan förlägger mer av sin yrkesutbildning ute i yrkeslivet. 

C: Gymnasieskolans och AMU:s yrkesutbildande linjer och kurser inom industri och hantverk 

förläggs i sin helhet vid industrier (arbetsplatser).  

D: Nuvarande situation är en bra avvägning mellan teori och praktik och ger tillräcklig kontakt 

med arbetslivet under utbildningstiden.  

 

Det är jämn fördelning mellan svarsalternativ A, B och D. Totalt är det en viss övervikt för 

alternativ B, medan 75 % av lärarna svarar alternativ A.  

 

 

 

 

 

  

Kategori A B C D Totalt 

Elever 31 8 9 10 58 

Lärare 3 3 2 0 8 

Totalt 34 11 11 10 66 

Kategori A B C D Totalt 

Elever 13 23 2 20 58 

Lärare 6 2 0 0 8 

Totalt 19 25 2 20 66 
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6. Diskussion   
I detta kapitel utgår diskussionen från de tre frågeställningar som med stöd i syftet är denna 

uppsats utgångspunkt.  

 

Jag personligen tycker att yrkesutbildningen inte riktigt håller måttet. Detta beroende på att 

eleverna inte har en tillräcklig maskinpark. Utrustningen i industrin blir mer avancerad, vilket 

programmet måste ta hänsyn till. Svaren tyder på att även elever och lärare anser att 

yrkesutbildningen inte riktigt håller den kvalitén som den borde. 

 

6.1 Tolkning av resultaten 
En av yrkesutbildningens viktigaste frågor är i vilken utsträckning utbildningen uppfyller de 

krav som arbetsmarknaden ställer. Traditionellt har det mest betydelsefulla i yrkeslivet alltid 

varit en individs yrkeskunskaper och erfarenheter. Vissa personliga egenskaper som till 

exempel intelligens och stresstålighet har också varit viktiga. I dagens arbetsliv är egenskaper 

som självuppfattning och självförtroende betydelsefullt. Något som blivit allt mer framträdande 

under de senaste decennierna är betoningen på att individen ska vara socialt kompetent. 

(Wolvén, 2000).  

 

Av resultatet i tabell 1 framkommer att mest positiv till hur yrkesutbildningen lyckats förbereda 

de studerande för de allmänna arbetskraven är eleverna. De flesta av dessa är positiva till 

utbildningen i detta avseende. Om vi tittar på hur lärarna har svarat så ser vi att merparten är 

positiv till hur yrkesutbildningen svarar mot arbetsmarknadens krav. Lärarna har bättre insikt i 

arbetsmarknadens krav och därmed ger ett mer sanningsenligt svar.  

 

Arbetet är i huvudsak fysiskt belastande. De flesta arbeten innehåller en kombination både av 

fysisk uthållighet och av styrka som t.ex. spika, såga och liknande. De fysiska krav som ställs 

gäller främst förmåga att kunna vara fysiskt aktiv på olika sätt och med olika intensitet och 

styrka över tid. Av resultaten framkommer att de flesta elever tycker att de har blivit ganska bra 

förberedd för de fysiska kraven, lärarna har inte riktigt samma åsikt (se tabell 2). Beträffande 

yrkesutbildningens sätt att förbereda för de psykiska kraven i yrkeslivet (se tabell 3) anser 51 

av 58 elever att de har lyckats bra medan 6 av 8 lärare tycker att de förbereds dåligt. Vad kan 

detta bero på? Troligtvis beror de på att eleverna inte har varit ut på industrin så mycket så att 

de vet vilka psykiska krav som ställs utan det de vet idag är vad som har sagts i deras läroböcker. 

Det kan vara en anledning till att eleven inte har fått den information som troligtvis är 

nödvändig.                                                                                    

 

Av resultatet i tabell 4 så ser vi att 54 elever tycker att yrkesutbildningen har förberett dem 

ganska eller mycket bra för de sociala kraven. Majoriteten av lärarna i studien tycker också att 

det är bra men det finns vissa lärare som inte riktigt håller med. Frågan är kanske mer komplex 

än vad resultatet redovisar. Lärarnas sätt att informera om de sociala kraven kan vara från en 

utgångspunkt där en del lärare kanske aldrig varit ute i verksamheten. Ser man på tabellen så är 

det ändå 3 av 8 av lärare som anser att det är mindre bra.  Orsaken till det kan vara att dessa 

lärare har varit ute i yrkeslivet innan de blev lärare och i och med det skaffat sig en bättre insikt 

av yrkeslivet.  Att döma av elevernas positiva svar kan det alltså återspegla de erfarenheter som 

lärarna har på de krav som ställs ute i yrkeslivet. För att få en bättre bild av detta bör man titta 

på vilken bakgrund och vilka erfarenheter som lärarna har.  
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6.2 Koppling till litteratur 

Nu ska jag visa på tre delar av litteraturen som vi ska koppla till undersökningen och föra en 

diskussion kring. Konsekvenser i ökad teori på yrkesutbildningen, säkerhet och skyddsfrågor, 

huruvida personliga egenskaper kan utvecklas i utbildningen. 

 

Konsekvenser av ökad teori på yrkesutbildningen innebär att den tidigare tvååriga utbildningen 

sedermera blev treårig. Ökningen består i att de tillkommit ytterligare teori, 

gymnasiegemensamma ämnen som exempelvis historia. De flesta elever som väljer 

yrkesinriktade program är i vissa fall skolless och är mer intresserad att göra någonting praktiskt 

istället för teoretiskt. Det som kan hända är att eleverna blir mer skolless, börjar skolka mera 

och missar utbildningen helt. Sällström menar att när det sker införande ”av ytterligare 

teoriavsnitt i undervisningen bör det i möjligaste mån kompensera ett bortfall av 

undervisningstiden för yrkesämnet”. Det borde innebära att man integrerar teori i de praktiska 

ämnena eller åtminstone utöka de praktiska delarna i samma utsträckning. För att behålla 

elevernas intresse så bör man ta till vara på kvalitén och mängden utbildning i de praktiska 

delarna. 

 

Säkerhet och skyddsfrågor. Faran med att jobba med snickerimaskiner är bland annat att 

sågklingor, kuttrar och fräsar oftast är väldigt exponerat och svårt att skydda sig mot på ett 

korrekt sätt. Utan att hänvisa till aktuell statistik uppskattar jag till hundratals olyckor per år där 

fingrar och händer blir skadade. 

 

I undervisningen, som är omfattande och bra, får eleverna lära sig ergonomi. De får också 

undervisning i hur man skyddar sig mot buller. Trotts det rapporteras det mängder med 

olycksfall och skador. Det beror inte på bristande undervisning eller opedagogiska lärare. Detta 

tror jag beror på slentrianmässigt beteende, tidsbrist och stress.  

 

Eleverna i studien ser att deras personliga egenskaper utvecklas och lärarna ser också att 

eleverna utvecklas. De utvecklas till noggranna, pålitliga, punkliga maskinsnickare. Utan att ha 

arbetsgivarnas syn i undersökningen, vet vi att de efterfrågar just de egenskaperna samt 

stresstålighet. Det vore bra om utbildningen förberedde eleverna för yrkeslivet, farten dras upp 

och stressen ökar. Utbildningen i skolan förbereder inte eleverna tillräckligt då det gäller 

stresshantering. En ökad arbetsplatsförlagd utbildning kan leda till ökad erfarenhet och insyn i 

hur verksamheten verkligen fungerar. Förhoppningsvis leder det till, inte bara, att eleverna 

utvecklar stresstålighet utan också förebygger arbetsskador. 

 

6.3 Elevers inställning till utbildning 

Förklaring till resultaten i undersökningen. I tabellen 5.2 svarar elever i kategori A och B att de 

är positiva. Det positiva är att de känner att de kan styra sin egen utbildning. De som är 

intresserade av ritningsteknik kan välja mer kurser inom det området. De som är intresserade 

av CNC-teknik, det vill säga computered numerical control, kan välja det. De som är 

intresserade av hantverk kan välja träsnideri.  

 

I undersökningen visade det sig att det fanns en del elever som inte var positiva för de upplevde 

att de inte fick mer tid för sitt speciella intresse. De som inte blev godkända i de obligatoriska 

kurserna blev tvingade till att göra klart de teoretiska kurserna först. Det kan även bero på att 

enkätundersökningen är gjord på fyra olika skolor. I sammanräkningen av resultatet togs ingen 
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hänsyn till att det var olika skolor. Det kan ha betydelse för att skolorna jobbar på olika sätt, de 

har olika upplägg och olika möjligheter. 

 

I fråga 7 som redovisas i tabell 5.4 frågar vi om eleverna upplever utbildningen som 

meningsfull. Resultatet blev att 100 % blev nöjda. I frågan ”Känns utbildningen meningsfull?” 

fick eleverna fyra alternativ. Tanken var att de skulle gradera den. I resultatet redovisas endast 

deras första alternativ. Det vi kan se är en klar övervikt där elever anser att de får syssla med 

intressanta uppgifter. När eleverna menar att de har intressanta uppgifter kan det vara att de får 

vara med och välja vilka träkurser de vill läsa. 

 

Eleverna i studien uttrycker att det är meningsfullt för att de får välja hur examensarbetet ska 

se ut, de får använda sin fantasi, själva designa och tillverka slutprodukten i examensarbetet. 

Det går emot det Blaesild säger. Han menar att vi har gått mot storskalig industriell produktion, 

kanske att eleverna får lära sig det också men att själv designa och skapa sina egna produkter 

är absolut hantverksmässigt arbete. 

 

Elever som väljer yrkesinriktade utbildningar vill naturligtvis utbilda sig för att få ett jobb när 

de har gått klart utbildningen. De vill i första hand jobba med det som de är intresserad av. 

Utbildningen är bred och de får lära sig att hantera olika maskiner och eleverna känner att de 

får en meningsfull utbildning som leder till arbete. Eleverna får dessutom möjlighet att tillverka 

saker som de har nytta av själv. De kanske inte får lära sig ett yrke som en lärling men de får 

en inblick i det hantverksmässiga arbetet. 

 

6.4 Lärarnas inställning till utbildning 

Med utgångspunkt i studien redovisas lärarnas uppfattning om hur yrkesutbildningen fungerar 

och jämförelse görs mot hur eleverna tycker. 

 

På frågan hur eleverna blev förberedd för de fysiska kraven (se tabell 2) svarar 7 av 8 lärare; 

ganska dåligt. Av eleverna är det en stor majoritet som svarar att det är ganska bra. Det är 

skillnad där. Det kan bero på att lärarna har varit ute i arbetslivet och sett hur det verkligen går 

till på en industri. Det finns krav på att man måste producera till en viss deadline, inredningen 

skall vara klar till klockan fyra. När man har bråttom så är det lätt att man lyfter för tungt och 

lyfter i fel vinkel. Eleverna ser inte de problemen för att de tror att det är samma arbetstempo 

på en industri som på yrkesutbildningen. Eleverna läser en kurs i arbetsmiljö och de tycker att 

de är förberedd på de fysiska kraven. 

 

I tabell fem ser vi att hälften av lärarna tycker att yrkesutbildningen tar hänsyn till elevernas 

egna förmågor och intressen, och hälften tycker inte det. Att vi får delade svar kan bero på olika 

skolor, lärarna lär ut olika och lärarna varierar i hänsyn till elevernas egna förmågor. Eleverna 

syn på utbildningen är mer positiv, och det kan bero på att vissa elever är mer intresserad av 

den teoretiska biten av träteknik, vissa elever är mer dataintresserad och vissa vill jobba mer 

traditionellt.  

 

I min studie ställdes frågan till eleverna och lärarna om yrkesutbildningen kändes meningsfull, 

och alla svarade ja men med olika anledningar. Av de åtta lärarna valde de antingen A, B eller 

C men ingen valde alternativet D; att eleven kunde räkna med praktiskt arbete istället för 

teoretiskt. Det kan bero på att lärarna tycker att det är viktigt att motivera eleverna och få dem 

att känna trygghet i framtiden. Eleverna tycker de känns mest meningsfullt med att få jobba 
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med intressanta uppgifter. Det är väldigt viktigt att utbildningen känns meningsfull så att 

ungdomarna fullföljer utbildningen och skaffar sig efterfrågade egenskaper och kunskaper.  

 

6.5 Samarbete mellan skola och arbetsliv 

Det är intressant att veta vad arbetsgivaren lägger sin vikt vid i de egenskaper som kan leda till 

en anställning. Att inbjuda arbetsgivare till skolan där de kan redogöra för vilka egenskaper 

som önskas är ett bra sätt att skapa en dialog mellan lärare och elever som kan resultera i att 

skolan kan få möjlighet att förelägga en del av utbildning i företag inom de ramar som finns i 

programmet. Dessutom får eleven en bättre insikt av yrkeslivet och vad som kan förväntas av 

honom efter utbildningen.  

 

Att samverka med arbetslivet är en viktig del i en utbildning (se tabell 8). Ett önskemål är att 

förlägga mer av yrkesutbildningen ute i yrkeslivet. Om det var lärare och elever överens. 

Lärarna ansåg ändå att representanter från arbetslivet oftare skulle komma på besök. Att 

utbildning föreläggs i sin helhet på arbetsplatser var inget som förespråkades. Sammantaget kan 

sägas att det är någorlunda vettig avvägning mellan teori och praktik. Men för att få en bättre 

insyn är det av vikt att elever kommer ut i arbetslivet och att representanter från arbetslivet 

besöker skolan oftare.  

 

Dessa kontakter mellan arbetsliv och skola är oerhört viktiga för att få de signaler som 

arbetsmarknaden ger. Detta gäller i högsta grad lärarna så att de ständigt är uppdaterade på vad 

arbetsplatserna (marknaden) kräver. Vi lever i en föränderlig värld där arbetsmarknadskraven 

står i fokus. Ett steg i rätt riktning är att öka och förbättra kommunikationen mellan arbetsliv 

och skola.  

 

6.6 Slutsats 

I rapporten har vi kommit fram till att eleverna i studien verkar vara ganska nöjda med 

yrkesutbildningen. Vi kan även se att lärarna har lite delade åsikter. Samt att det finns lite brister 

då intervjuer med arbetsgivare, elever och lärare inte blev en del av rapporten.  

I vår bakgrund står det att det idag finns stora möjligheter för en individ att förverkliga sina mål 

om den verkligen vill. I resultat och diskussion framkommer det att eleverna som deltog i 

studien har stor möjlighet att välja inriktning mot det de vill jobba med. Ungdomarna ser det 

som att de förverkligar sina mål och är positiva till utbildningen. 

 

I diskussionen spekulerades det om lärarnas inställning. Några lärare i studien var inte lika 

positiva. Det kan bero på brister i förberedelser för den stress som finns i arbetslivet. Vi kan 

endast göra avancerade gissningar då vi inte har några intervjuer att utgå ifrån.  

 

Naturligtvis kan man alltid önska att man gjort ytterligare intervjuer men som undersökningen 

blev gjord har vi enkätsvaren att utgå ifrån. Under rubriken fortsatt forskning utvecklar vi 

tanken vidare.   

 

6.7 Förslag till fortsatt forskning  

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Det industritekniska yrkesområdet förändras 

snabbt och därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. Ett 



 

23 

 

företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft att förändras. Utbildningen 

ska därför utveckla elevernas förmåga till problemlösning och stimulera dem att upptäcka 

innovativa möjligheter att skapa och möta förändringar. 

 

Genom att reflektera kring erfarenheter och resultat ska eleverna utveckla förmågan att planera, 

genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla arbetet. Samarbete med företag i regionen 

bidrar till utveckling av elevernas förståelse av företagandets villkor. Det visar att 

yrkesutbildningen är en mångsidig och komplex utbildningsform.     

 

Det finns en stor brist i min studie och enkät, eftersom det inte fanns några företagare, 

arbetsledare eller anställda som var villig att ställa upp på att svara på de ställda enkätfrågorna. 

Utvärderingen av enkäterna ger därför ett svårtolkat svar på hur branschen ser på utbildningen.  

 

Jag förstod därför ganska snart att mitt syfte och de tre frågeställningar jag formulerat, var 

föremål för vidare studier. Jag ser därför mitt arbete som en förstudie till vidare forskning och 

diskussion. 
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Bilagor                                                                                                              BILAGA 1 

 

 
 

 

 

 

 

Enkät 

 

 

Hej. Jag heter Marcus Georgson och bor i Sollefteå. Jag läser på distans till lärare inom 

träteknik. Är just nu på slutvarvet med min utbildning där jag ska göra ett examensarbete. I det 

arbetet ingår det att göra en enkät (vilken du nu har framför dig) och med de svaren som du ger 

mig ska jag göra en sammanställning och en rapport som ska bedömas för att få mitt 

examensarbete godkänt. 

 

Därför är det av stor vikt att jag kan få min enkät besvarad för att jag ska kunna fullfölja mitt 

slutliga arbete för att få min lärarbehörighet och så småningom söka arbete som lärare inom 

träteknik. 

 

Jag tackar på förhand för du har varit vänlig att delta i denna enkätundersökning. 

 

 

 

 

 

Marcus Georgson 
 

 



 

 

Yrkesutbildning inom industri- och hantverkssektorn 

i en jämförelse med arbetsmarknadens krav 

 

Jag är arbetsgivare             □       Jag är arbetstagare □  

Jag är lärare                        □      Jag är elev □ 

 

Enkätfrågor 
Mycket 

bra 

Ganska 

 bra 

Ganska 

dåligt 
Mycket dåligt 

 

1. I vilken utsträckning anser du att din 

yrkesutbildning under gymnasietiden svarar mot 

de allmänna arbetskraven på arbetsmarknaden i 

ditt yrke 

    

 

2. I vilken utsträckning anser du att din 

yrkesutbildning under gymnasietiden förberett 

dig för de fysiska kraven (att utföra tungt arbete, 

högt arbetstempo etc.) som ställs ute i yrkeslivet 

    

 

3. I vilken utsträckning anser du att din 

yrkesutbildning under gymnasietiden förberett 

dig för de psykiska kraven (stress, buller etc.) som 

ställs ute i yrkeslivet. 

    

 

4. I vilken utsträckning anser du att din 

yrkesutbildning förberett dig för de sociala kraven 

(samarbetsförmåga, ansvarsfrågor, 

medbestämmandefrågor etc.) som ställs ute i 

yrkeslivet. 

    

 
 

  



 

 

 

5. I vilken utsträckning anser du att man under din 

yrkesutbildning under gymnasietiden tagit 

hänsyn till din egen förmåga och ditt eget intresse. 

Intresseval kan ske på olika sätt under 

utbildningen 

A) Jag fick välja ny kursinriktning (t.ex. från 

plåt till svets). 

 

B) Jag fick använda mer tid för mitt speciella 

intresse inom den linje jag valt. 

  

C)    Jag fick inte använda mer tid för mitt 

speciella intresse/intressen utan jag måste 

följa den kursplan som gällde för klassen i 

sin helhet 

 

 

 

Sätt ett X för nedanstående exempel (A-C), 

som bäst passar för din situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Vilken vikt tror du att arbetsgivaren lägger vid nedanstående egenskaper hos den han 

anställer 

 

Sätt en etta i rutan för den viktigaste egenskapen och en tvåa för den näst viktiga o.s.v. 

 

 

Förmåga att arbeta snabbt □ 

Förmåga att samarbeta □ 

Förmåga att arbeta noggrant □ 

Förmåga att visa ansvar (passa tider etc.) □ 

Förmåga att visa yrkesskicklighet □ 

Förmåga att ”sköta sig” på sin fritid □ 

 

 

 

7. Din yrkesutbildning kan kännas meningsfylld av olika skäl. Här nedan räknas upp exempel 

på sådana skäl. 

 

Sätt en etta i den ruta som bäst passar in på din upplevelse, en tvåa för den näst bästa 

o.s.v. 

A)     Yrkesutbildningen känns meningsfylld av 

det skälet att därigenom får jag syssla med 

det som intresserar mig.                                    □ 

 

B)     Yrkesutbildningen är meningsfull av det 

skälet att därigenom kan jag räkna med  

att få arbete.                                                      □ 

 

C)     Yrkesutbildningen känns meningsfull av det 

skälet att jag betraktar den som en 

förberedande utbildning, som ska lära 

mig att inse vad jag helst vill syssla med.          □  

 

D)     Yrkesutbildningen är meningsfull av det          

skälet att jag därigenom kan räkna med 

att få ägna mig åt praktiskt arbete i stället 

för teoretiskt.                                                      □ 

 

8. Det finns olika förslag på hur skola och arbetsliv skall komma närmare kontakt med 

varandra. 



 

 

 

 Här nedan ges exempel på sådana förslag. 

 Sätt en etta i rutan för det förslag som du gillar bäst, en tvåa för det  

 näst bästa förslaget o.s.v. 

 

A)  Representanter från näringslivet                 □ 

(arbetslivet) kommer oftare på besök till skolan och 

där berättar om vad man gör och hur man gör ute på 

arbetsplatsen. 

 

B)    Skolan förlägger mer av sin yrkesutbildning ute i  □ 

arbetslivet (förlängd praktik). 

 

C)    Gymnasieskolans yrkesutbildande linjer och kurser 

inom industri och hantverk förläggs i sin helhet 

vid industrier (arbetsplatser).                                  □   

 

D)    Nuvarande situation är en bra avvägning mellan  

teori och praktik och ger tillräcklig kontakt 

med arbetslivet under utbildningstiden.                  □  
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