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Abstract
How do we match our education with the needs of the construction line of business and the requirements 
of the Swedish National Agency for education? Is there something that we have to change?
 In this study I have asked our former students about their opinion of our education and I have also asked 
them to give me their view on what a good teacher is like. I have been able to benefit a lot from their 
answers in my efforts to be that good teacher. This survey took place at Facebook.
 The answers showed that we carry on a piece of solid workmanship. But you can always improve, try 
harder. The profession contains so many techniques, so many innovations that is impossible to match 
them all. So, training has to get on and on through all of the students professional life, starting when they 
leave school and get their first employment as apprentices.
 School education gives them 2500 hours. The trade union gives them still 300 hours if they have passed 
the core subjects. If they have been working during holidays they get a further 600 hours, making it a 
total of 3400 hours, equivalent to half way getting fully paid.
 The construction business and school have a shared responsibility for the education of constructors. The 
business has no specific requirements for their apprentices, more than the intention to work as best as 
they can, and to learn. Social behaviour is also very important, taking parts in conversations during 
breaks and being parts of good team work.
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att få veta om vi bedriver rätt utbildning eller om det är något som vi 
måste ändra på för att få våra elever att bli mer förberedda inför arbetslivet. Jag funderar på hur väl vår 
utbildning svarar upp till byggbranschens önskemål och Skolverkets krav. Ger vi eleverna rätt 
utbildning? Utbildar vi på rätt sätt? I och med att jag undersöker utbildningen måste jag även fråga 
eleverna om hur de tycker att en bra lärare ska vara, kanske man kan få idéer om hur man kan komma 
ännu närmare eleverna och om hur eleverna tänker. Jag kan ha stor nytta av denna undersökning i 
framtiden om jag upptäcker att det är något i utbildningen som vi måste ändra på för att bli ännu bättre.
Denna undersökning genomfördes genom intervjuer via Facebook. 

Det jag kom fram till var att vi bedriver en väldigt gedigen utbildning där de viktigaste momenten finns 
med. I och med att yrket innehåller så otroligt många moment och tekniker är det omöjligt att hinna med 
allt i skolan. Vidare fortsätter utbildningen efter skolan när eleven tagit studenten och börjar arbeta på ett 
företag. Eleven får med sig 2500 timmar från skolan och om eleven fått godkänt i sina kärnämnen får de 
en bonus från svenska byggarbetarförbundet på 300 timmar. Har sedan eleven arbetat på exempelvis 
sommarlov och annan icke skoltid kan eleven få med sig ytterligare max 600 timmar. Totalt kan eleven 
få med sig 3400 timmar vilket motsvarar hälften av tiden tills eleven blir fullbetald. Därmed ligger minst  
lika stort ansvar på utbildningen hos företagen som på skolan. Företagen ställer inte några krav på att 
eleverna ska kunna allting när de börjar arbeta men de vill ha lärlingar som är intresserade av att lära sig 
mer och en vilja att arbeta. Lärlingarna ska också kunna delta i samtal på raster och vara sociala vilket är 
viktigt för att ett arbetslag ska kunna fungera.  

Nyckelbegrepp: byggutbildning, APU, kvalitetsgranskning
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Att arbeta som byggnadssnickare är ett roligt och intressant arbete som innehåller otroligt många 
arbetsmoment och många olika arbetstekniker. Man behöver jobba i tio till tolv år innan man behärskar 
yrket och kan förstå sammanhanget i hur alla moment hänger ihop. Det är mycket viktigt för en snickare 
att kunna blicka framåt. När man bygger ett hus måste man hela tiden tänka framåt och veta vad nästa 
moment är för kunna planera hur man ska göra på bästa och lättaste sätt. Hela objektet är ett projekt som 
hänger ihop och man måste ha en bra planering för att det ska flyta på. Man måste även ha ett 
engagemang, intresse och en vilja att utvecklas för att växa i vår yrkesroll. Man känner en stark 
yrkesstolthet när man jobbar i något projekt, speciellt om projektet är en offentlig lokal som man kan 
komma tillbaka och besöka efter byggtiden. 

När vi utbildar blivande byggnadssnickare är det grunderna i yrket som vi fokuserar på. Detta därför att 
det finns mycket man ska lära sig och att utbildningen fortsätter efter skoltiden när eleven får en 
lärlingsanställning. Vi utbildar inte bara mot yrket utan även för att eleverna ska få ett bra 
självförtroende och växa som individer. 

När jag började jobba som snickarlärling, och även senare i arbetslivet som snickare, försökte jag jobba 
med så många olika snickare som möjligt. I regel jobbar man två och två ute på byggarbetsplatser och 
man kan arbeta på många olika sätt för att komma till samma slutresultat. Olika snickare har olika 
metoder och olika sätt att jobba. När jag jobbade med olika snickare var det ett sätt för mig att utvecklas 
i yrket. Jag snappade upp de tekniker och idéer som jag tyckte var bra från de olika snickarna, vilket jag 
använde i en kombination med de tekniker jag förut hade  använt.  Detta ledde till att jag kunde jobba 
fortare, smidigare och med färre problem. Det gjorde att jag blev en mer komplett snickare. Det måste 
vara så all kunskap har förmedlats genom historien - att ha en bra lärare, yrkesman eller annan förebild 
måste vara a och o för att lära sig något.

För att bli en bra yrkesman måste man förstå hela processen i momentet eller helst hela byggprocessen. 
Man måste förstå varför man måste göra på ett speciellt sätt både i tanke och handling, för att komma 
fram till rätt lösning på problemet. Man kan kanske tro att det räcker med att vara ute och jobba för att 
lära sig yrket men det krävs också en hel del teori för att veta att inget ska gå fel.

Arbetsmomenten har ändrat sig genom historien. På medeltiden var det stenhuggarna som var de främsta 
på byggarbetsplatserna, men idag finns det inte många kvar. På sextiotalet slutade man platsbygga kök 
och garderober och köpte fabrikstillverkade kök som man monterade in.  Idag har det blivit mycket som 
är prefabricerat och byggelement kommer ofta färdigt till våra arbetsplatser. Detta gäller i första hand de 
större byggena men även småhus har varit prefabricerade några årtionden. Detta har lett till att många 
byggnadsarbetare har blivit mer montörer än exempelvis snickare. Det gäller för oss lärare att vara 
uppdaterade med alla nya hjälpmedel och allt nytt material som kommer hela tiden. Och detta sker med 
en rasande fart.

Långt tillbaka i tiden har man delat på teoretisk och praktisk kunskap, både i skolan och i arbetslivet. 
Skillnaden däremellan är ingen självklarhet utan det finns olika sätt att förklara vad som skiljer dem åt. 
Man tänker ofta att teoretiska ämnen är sådana som man läser, skriver eller räknar. Praktisk kunskap är 
något där man tillverkar något med händerna eller med hjälp av någon maskin. Men tänker man efter så 
gör man ju faktiskt något när man till  exempel läser, skriver eller räknar så det är egentligen praktiskt 
det också. Jag tycker att det är svårt att dela begreppen då de hänger ihop. När man utövar något behöver 
man inte dela begreppen för att lyckats.

Det är inte bara själva yrket man ska tänka på i utbildningen utan något som är otroligt viktigt är att få 
eleverna att fungera i grupp. Detta för att eleverna ska känna sig trygga och för att de ska trivas. Som 
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lärare gäller det att man måste kunna se och framför allt lyssna på varje elev. Detta för att kunna skapa 
ett förtroende och en tillit till eleven.
         
Även om elever vill lära sig ett hantverk är det inte säkert att de lyckas. En del elever har ingen praktisk 
läggning och tror att man kan lära sig det. Man kan kanske göra det till viss del men för att bli skicklig 
måste man ha ett visst handlag. Det är inte alltid så lätt att få ut det som man tänker på i händerna.        

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att få veta om vi bedriver rätt utbildning eller om det är något som vi 
måste ändra på för att få våra elever att bli mer förberedda inför arbetslivet. Undersökningen kommer 
också till att bidra till att jag får veta om vi får med de viktigaste arbetsmomenten eller om jag ska 
planera om för att få med andra moment i undervisningen. Jag kommer även att få reda på hur en bra 
lärare ska vara för att få med sig eleven i utbildningen.

1.3 Frågeställningar
• Förbereder vår utbildning elever för arbetslivet?
• Finns det viktigare arbetsmoment i vår utbildning eller saknas det några moment?
• Hur ska en bra lärare vara?

1.4 Disposition
Mitt examensarbete består av sju stycken kapitel. I det första kapitlet redogör jag om min egen bakgrund 
och val av ämne för min undersökning. Andra kapitlet är en litteraturgenomgång. Kapitel tre är en 
historisk tillbakablick om hur byggutbildningen har varit både historiskt och i nutid men även vad 
styrdokumenten säger. Kapitel fyra beskriver jag hur jag gått tillväga i min undersökning. I kapitel fem 
beskriver jag om resultatet i min undersökning. Kapitel sex handlar om elevernas livsvärld i 
byggutbildningen. Kapitel sju är en diskussion och en reflektion om mitt arbete och avslutas med förslag 
på vidare forskning i ämnet.
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2 Litteraturgenomgång
I boken Didaktik för lärare av Arfwedson och Arfwedson (2002) har jag fått stor hjälp med inte bara 
mitt examensarbete utan genom hela lärarutbildningen där de tar upp olika problem som kan dyka upp i 
en lärares vardag. Här diskuteras undervisningens teorier, ideologier och innehåll. Även den kognitiva 
forskningen har fått stort utrymme i boken. En bok som man kan ha stor nytta av i sitt framtida 
lärararbete.  De säger bland annat att kunskap hela tiden utvecklas och förändras, och för mig är detta ett 
bevis på att vi hela tiden behöver utvärdera vår verksamhet. Även om eleverna har svårt att förstå alla 
förändringar så ligger det i utvecklingen att sanningar och metoder hela tiden förändras.
 
Cecilia Bjertoft har skrivit boken Dans - En möjlighet för alla (2004) där hon skriver om våra 
möjligheter och vårt förhållningssätt att skapa ny vana och nya uttrycksmöjligheter. En väldigt intressant 
läsning och hjälp i allas vår vardag och till ett nytt tankesätt. Hon påminner oss om att vi gör olika 
erfarenheter beroende på de förutsättningar vi själva har, och de sammanhang vi kommer ifrån. Det är 
lusten och viljan till att utvecklas utifrån sin egen person som behöver lockas fram hos eleverna. 
Det här ser jag som en självklarhet att vi hela tiden måste jobba med även om det kan kräva en hel del 
jobb. 

I Bernt Gustavssons bok Kunskap i det praktiska ( 2004) tar Gustavsson upp den kunskap som finns i de 
olika praktiska verksamheter. Inte bara om skolverksamhet utan även om friluftsliv och andra liknande 
verksamheter. Gustavsson skriver om olika sorts kunskaper som vetenskaplig kunskap, praktisk kunskap 
och tyst kunskap. Han tar upp skillnader mellan teori och praktik och menar också att de inte ska ses 
som motpoler utan att de behöver gå hand i hand för att man ska få en helhetssyn på det man sysslar 
med. Man behöver inte alltid ha fallenhet för det man håller på med utan det kan tränas upp även om det 
tar längre tid än för dem som har ett mer praktiskt handlag. 

Gustavsson menar också att själva utbildningen inte bara handlar om yrket utan även om hur människor 
utvecklas och tränar sin sociala kompetens. Allt detta behövs för att bli fungerande samhällsmedborgare.

Han påminner  om att eleverna måste trivas och må bra för att de ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. 

Vi ser stor skillnad på de elever som är uppväxta på landsbygden, och som från barndomen är vana att 
hjälpa till hemma, och på dem som är uppväxta i stan. Dessa två grupper behöver till viss del träning på 
olika saker. Det är viktigt att vi därför anpassar oss efter dessa behov så att alla elever får en så fullödig 
utbildning som möjligt.

Stefan Widqvist skriver i sitt kompendium om yrkesdidaktikens form och innehåll - en diskussion kring 
yrkeslärarens teoretiska och praktiska kunskaper.  Han för också för mitt arbete intressanta diskussioner.
Widqvist går liksom Gustafsson emot dem som vill se teori som något enbart för hjärnan och praktik 
som något för kroppen och tror att det är den åsikten som lett till den uppdelning i synen på yrken och 
samhällsklasser som vi haft (fortfarande har?).  Det här en åsikt som jag skriver under på och vill få 
mina elever att förstå relevansen i.
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3 Historik
3.1 Historiskt perspektiv
Till en början låg hela ansvaret för byggutbildningen inom hantverket. Det är väl så alla våra praktiska 
yrken har förmedlats genom historien, med en eller flera yrkesmän och en lärling. Vanligtvis gick yrket i 
arv från far till son eller andra släktingar. Det kunde även vara en hel by som var kända för något 
speciellt yrkeskunnande.

Lärlingarna fick på den här tiden börja direkt att vara med ute på en byggarbetsplats och gå ihop med en 
mästare. Lärlingen fick då naturligtvis börja med lättare arbetsuppgifter som till exempel bära fram 
material och vara hantlangare åt mästaren. Mästaren hade även en skyldighet att utbilda nya 
yrkesarbetare då det inte fanns någon annan yrkesutbildning och det gjorde säkerligen att mästaren tog 
utbildningen på allvar för det fanns säkert en yrkesstolthet och han var tvungen att föra sin kunskap 
vidare. Det fungerade säkert bra, men idag tror jag inte det skulle fungera då det är stor tidspress på våra 
byggarbetsplatser att det kan vara svårt för en lärling att börja utan att få en grund att stå på. Eleven 
skulle även missa flera kärnämnen, liksom andra teoretiska kurser som de inte får ute på 
byggarbetsplatserna. Man kan fortfarande idag utbilda sig till byggnadsarbetare och gå som traditionell 
lärling som det kallas men det är i regel äldre ungdomar som har gått på något annat program på 
gymnasiet, och för att bli fullbetalda kan de gå på komvux eller liknande för att få med alla kurser. 
Ingrid Berglund har gjort en studie som heter ”Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som 
byggarbetsplats” där hon skriver på sidan 52:

Byggnadsverksamheter startade i större omfattning med medeltidens kloster och kyrkobyggen i Europa. 
Byggnadsarbetet utgick från så kallade byggnadshyttor, en fältverkstad och central för utbildning av arbetskraft 
inom olika hantverksgrupper. Arbetet leddes främst av stenhuggarna och stenskulptörerna. arbetsplatsen kunde 
främst liknas vid en experimenterande praktik. För att samordna och instruera hantverkarna användes 
teckningar och modeller som sedan kom att utvecklas till ritningar. (Svanberg 1994; Turnball 
1993).Hantverkare från Europa kom även till Sverige och på så sätt spred sig yrkeskunnande och 
yrkestraditioner. Hantverkarna bildade sedan olika skrån som reglerade näringen och utbildningen. Skråna 
bestod av mästare, gesäller och lärlingar där endast mästaren hade rätt till självständig yrkesutövning. Mästarna 
hade också skyldighet att utbilda lärlingar och gesäller.(Pursche 1989; Rosell 1999; Rosander 1967; Wikström 
1987).

Genom historiens gång har arbetssätt, tekniker ändrats. Nya hjälpmedel och nytt material hela tiden växt 
fram och krav på nya kunskaper likaså. Jag antar det var likadant på den tiden som nu att det är svårt att 
få gamla hantverkare att byta både teknik och hjälpmedel. De vill nog göra som de alltid har gjort och 
blivit lärda. Där tycker jag att vi lärare har en stor uppgift, att följa med i utvecklingen av nya 
arbetsmetoder. På sidan 85 i sin studie refererar Ingrid Berglund till Larsson, Lindberg och Nilsson och 
menar att :

Yrkeskunnande har historiskt utvecklats från att ha varit integrerat med deltagande inom familjegemenskapens 
kunskapsreproduktion, till att bli systematiserat för att ge en allmänt erkänd eller formell kompetens, vilket är 
karaktäristiskt för utbildning.Under skråsystemet formaliserades ett utbildninssystem, där kvalificering till olika 
specifika yrken genomfördes i lärlingssystemet och reglerades genom skrået. Behovet av yrkeskompetens 
förändrades, vilket medförde att en allt större del av yrkesutbildningen ansågs lämplig att förläggas i skolan, 
och så småningom kom yrkeslivet att allt mer betraktas som ett komplement till skolan. Demokratiseringen av 
samhället innebar att även allmänbildande kunskaper ansågs nödvändiga för ett fullvärdigt deltagande som 
medborgare, vilket även det krävde skolutbildning(Larsson 2001; Lindberg 2003a; Nilsson 1981). 

3.2 Nutid
Som det ser ut i dag så kommer eleverna till oss i ettan och är inne på skolan hela första året. Eleverna 
får prova på flera olika yrken för att de ska känna till byggprocessen och för att känna till de övriga 
yrken. De har även möjlighet att byta yrke ifall de valt fel eller fastnar för ett annat. De får prova på att 
mura, armera, gjuta, snickra och sätta kakel. De får även prova på anläggning och maskin och att måla 
och testa på lite plåtslageri. Det är mycket som ska hinnas med på bara ett år. Jag tycker personligen att 
det är bra att de får prova på olika yrken men kanske inte så mycket som idag. Efter en termin ska de 
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välja och då kunde man rikta undervisningen mer mot deras yrkesval. Nu till hösten kommer målarna att 
tillhöra byggprogrammet, och alla ettor ska ha samma undervisning i ettan vilket kan vara en försämring 
för målarna. Förut har de målat hela ettan men nu ska de vara med övriga elever. Det är rätt stor skillnad 
på att måla och att lägga plattor eller armera. Kanske ska man göra så att prova på olika yrken första 
terminen och sedan specialisera sig mot det valda yrket. När de börjar tvåan har vi egna elevbyggen där 
lärare och instruktörer är med. Detta varvas med yrkesteori och övriga kärnämne. De åker ut på APU på 
olika företag vilket jag är jättebra då eleven får lära känna på arbetslivet och vilken jargong som råder på 
byggarbetsplatser. De får lära känna yrkesfolk och kan knyta kontakter. Med rätt handledare lär de sig på 
ett annat vis än i skolan. På APU-n är eleven själv med yrkesarbetare och kan hålla fokus på det han/hon 
ska göra. Eleven behöver inte heller vänta på sin tur medans läraren visar andra elever. Ute på företaget 
kanske eleven har fem ”lärare” för sig själv istället för att dela en lärare med tolv andra elever. Ett 
problem är att byggkonjunkturen styr tillgången på APU-platser. När det är lågkonjunktur  kan det vara 
svårt att få ut elever på APU.

Syftet med införandet av APU var att samarbetet med arbetslivet skulle påverka och förnya 
undervisningens innehåll och pedagogik (SOU 1986; skolverket 2000b).

Lärandet i skolan och i arbetslivet skulle utgöra olika delar av utbildningen, som skulle sammanlänkas 
via skolans kurssystem. Själva grundtanken vid konstruktionen av kurserna i yrkesämnena var att de 
kompetenser som beskrivs i kursplanerna skulle gå att identifiera i en arbetsprocess likaväl som i en 
undervisningssituation (SOU 1986; SOU 1992:94).

Men problemet med det synsättet var, enligt skolverkets analys (2000b), att kursutformningen i stor 
utsträckning bygger på skolans villkor, på skolans språk och traditioner och på skolans sätt att utforma 
sin verksamhet och att tala om kunskaper. I arbetslivet framträder samma kompetenser oftast i andra 
former och sättet att tala om dem är annorlunda. När arbetslivets representanter ombads att utforma de 
kompetenser som de ansåg att eleverna skulle utveckla, angav de endast generella personegenskaper 
(Skolverket 2000b).

Inom byggprogrammet var det vid Skolverkets utvärdering (skolverket 1999, 2000a) vanligt med mer än 
föreskrivna 15 veckors APU, och det förekom att i stort sett hela årskurs 2 och 3 var företagsförlagda. 
Omfattningen och innehållet i APU varierar stort beroende på inriktning, yrke och 
kommun.Variationerna orsakades framförallt av tillgången på APU-platser. I de större kommunerna 
fanns det större tillgång, vilket också gav bättre förutsättningar för en bred utbildning (Skolverket 1999; 
2000a).

3.3 Vad säger styrdokumenten
Enligt min tolkning av Gymnasieskola 2011 (GY-11) står det i examensmålen följande:

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha 
de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till 
exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller 
plåtslagare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till 
exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar 
samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, 
säkert och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika 
yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger en god grund för 
samverkan på arbetsplatsen och med kunder.
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Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och 
utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt 
förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 
kreativitet och initiativförmåga. De ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet 
ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra 
arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens 
beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen ska 
därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska kunna välja, använda och 
vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och ekonomi, både 
när det gäller produktions- och livscykelkostnader. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att 
lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara erfarenheter av tidigare byggprojekt.

Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och 
samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på kommunikationsförmåga 
och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med 
att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor 
i samhället.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska 
bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir 
en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i 
företagandets villkor.

3.4 Arbetssätt
Det står en massa om vad eleven ska kunna och ha kännedom om, men det står inget om hur man ska 
bedriva undervisning. Det kanske är det som är felet? Man lämnar allt åt läraren. Å andra sidan blir det 
nog inte bättre att politiker ska bestämma hur undervisningen ska bedrivas. Som vi bedriver vår 
undervisning där eleverna är inne i verkstaden första året för att prova på olika yrken inom 
byggprogrammet. I årskurs två och tre har vi egna elevbyggen där vi bygger åt företag eller åt 
privatpersoner. Då är vi alltså inte inne på i skolan och bygger utan ute på ”staden”. Allt detta för att 
efterlikna ett byggföretag så mycket som möjligt. Eleverna är också ute på företag och praktiserar för att 
få veta hur det ser ut ute i arbetslivet och för att skapa kontakter.

3.5 Tolkning av byggutbildningens mål
I och med att byggprogrammet är ett yrkesförberedande program så är inte kunskapen det viktigaste i 
detta läget. I detta läget är det att få eleven intresserad och motiverad. Kunskapen ser nog företagen att 
de kan ge dem själva när de kommer ut på företagen. Självklart får de sina grunder i skolan men med så 
lite tid kan man inte lära dem allt. Social kompetens är en viktig bit att lära sig. 

4 Metod
I genomförandet av examensarbetet har jag valt att använda mig av sju kvalitativa intervjuer med före 
detta elever som idag jobbar som lärlingar eller som hunnit med att bli helt utbildade. Jag formulerade 
intervjufrågor med stöd av Trost (2004) och Johansson & Svedner (2006) och sammanställde de till en 
intervjuguide och som provades på en kollegas son som gick ut ur gymnasiet för åtta år sedan, för att se 
om det fungerade som tänkt. När jag formulerade frågorna tänkte jag särskilt på att ställa raka och enkla 
frågor, att inte ställa två frågor på samma gång. Jag hade även följdfrågor till hands beroende på vad de 
svarade på huvudfrågorna
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4.1 Urval
Jag plockade slumpmässigt ut sju elever från två klasser jag haft tidigare. En av klasserna tog studenten 
2009 och den andra klassen 2010. Jag ringde sedan upp dem på telefon och frågade om de ville vara 
med. Jag berättade även hur jag tänkt gå tillväga. Att jag valde elever som slutat för några års sedan 
beror på att jag ville att de före detta eleverna skulle ha lite distans till skolan och att de har jobbat några 
år för att kunna ge ett bra svar på frågorna. De har alla jobbat på byggarbetsplatser sedan de tagit 
studenten.

4.2 Datainsamlingsmetod
När jag pratade med mina före detta elever första gången kom önskemålet att vi skulle träffas på 
facebook. Detta berodde på att ett flertal av mina före detta elever kände att de ville lägga så lite tid som 
möjligt på intervjun, samtidigt som de ville hjälpa mig med mina studier. Flera stycken av mina före 
detta elever håller på med idrott på fritiden som tar mycket tid (några håller på varenda kväll i veckan) 
och tyckte att jag skulle lägga ut mina frågor på facebook för att de skulle kunna gå in och besvara 
frågorna när de hade tid. I och med att lägga ut frågorna där så kunde de svara på en fråga om dagen om 
de ville istället för att sitta kanske en hel kväll. Jag intervjuade mina före detta elever på facebook vilket 
visade sig vara ett gott val då alla mina före detta elever redan var medlemmar där. Jag skapade en grupp 
på facebook med mina före detta elever som deltagare vilket gjorde att inga andra än vi i gruppen kunde 
följa meddelande flödet. Jag skickade frågorna till alla på en gång. Eleverna svarade sedan som 
meddelande så att ingen annan bland eleverna kunde se vad var och en hade svarat. Eventuella 
följdfrågor skickade jag som meddelande för att även de skulle förbli individuella.

4.3 Kvalitativa intervjuer
Som undersökningsmetod har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där jag bestämt frågorna i förväg 
och öppna svar. Jag har även några bestämda följdfrågor beroende på vad för svar jag fick på mina 
huvudfrågor.

4.4 Procedur och databearbetning
 De fick information om mitt ämnesval och i och med att jag vet att människor idag är väldigt upptagna 
så föreslog jag att vi skulle hålla intervjun över facebook där de flesta ungdomar idag är medlemmar. 
Vidare gjorde jag klart för dem hur resultatet skulle redovisas och att de skulle vara anonyma. Det gick 
förvånansvärt lätt att få mina före detta elever att ställa upp. När jag började med mina frågor svarade 
eleverna relativt fort med kanske lite korta svar vilket ledde till att jag fortsatte att ställa en del 
följdfrågor. Jag hade bestämt innan vilka frågor jag skulle ställa och även funderat ut en del följdfrågor 
beroende på hur eleverna svarade.

4.5 Bortfall
Utav mina sju ”intervjuoffer” har fem stycken svarat. De andra två vet jag inte varför de inte svarat 
vilket jag tycker är märkligt då de var beredda att ställa upp när jag ringde och frågade dem.

4.6 Etiska frågor
I undersökningen följdes Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. De har blivit informerade 
av de fyra informationskraven. Jag förklarar syftet med intervjun.
 Det innebär här att jag inte kommer att avslöja vilka jag intervjuar och inte heller var de kommer ifrån. 
Jag informerade mina ”intervjuoffer” att de får avbryta intervjun när som helst och att de inte behöver 
svara på någon fråga om de inte vill. Jag kommer inte använda intrvjun på annat sätt än till min studie.
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4.7 Validitet och reliabilitet
De svar jag fick in under mina intervjuer upplevdes som trovärdiga, men en kvalitativ intervju av de här 
slaget är naturligtvis inte generaliserbar. Undersökningen gav ändå en viss inblick i hur olika elever ser 
på sin utbildning.

5 Resultat
Resultatet av mina intervjuer visar att mina före detta elever upplever sin utbildning ungefär likadant 
vilket jag kommer redovisa nedan. För att avidentifiera eleverna använder jag inga namn utan använder 
mig av bokstäver i stället. Materialet är strukturerat med en fråga i taget med varje elevs synpunkt efter 
varje fråga. Eleverna som svarat har jag döpt till elev A till elev E.

5.1 Systematisering och analys av intervjuer
De elever jag intervjuat har alla gått på samma skola och samma program, men i olika klasser, olika 
årskurser och med olika lärare.  

5.1.1 Intervjufrågor
5.1.1.1 Vad saknade du för moment i utbildningen, då du kom ut i arbetslivet?
Elev A svarade på första frågan att de företaget han jobbar på håller på med så många olika saker att 
nästan allt blev nytt för honom. Den största delen man saknade var egentligen tempot men det kom efter 
ett tag när man kommit igång ordentligt och blivit mer rutinerad. Det var svårt att tillföra något i början 
av sitt arbetsliv men efter ett tag när man kommit igång och lärt sig allt nytt  så fungerar det nu mycket 
bra. Elev A svarar också att företaget håll på med mycket plåtarbete, gjutningar och andra specialarbete 
som ligger utanför byggindustrins ramar hans första år där. Senare blev det även rörarbete, service och 
specialarbeten till industrin vilket gör att han fått ett mycket bredare arbetsområde, något som han trivs 
med. 

Elev B kan känna att det han saknade från skolan var hur det fungerar på arbetsplatser med dagböcker 
och extratider. Han kommer också ihåg att vi monterade fönster och dörrar på skolan men han kommer 
inte ihåg att han lärde sig något av det. Vidare tycker han det vore bra att få veta vilka olika sorters 
infästningar som finns eftersom han stött på minst tre olika sätt med diverse specialskruv och hylsor. Vad 
som kan vara bra att tänka på när man monterar fönster eller dörrar är drevmån, inbrott säker 
installation, hjälpmedel vid montering av tunga dörrar.

Elev C skriver att det han saknade i utbildningen var hur man armerar väggar och en grund. Han saknar 
hur armeringen ska ligga och vad de olika byglarna heter. Han saknar även hur man formar med ”sådana 
armeringsskivor som de har på värmeverket”(filligranbjälklag?). Det hade varit bra att kunna det så hade 
jag haft mer med mig.

Elev D tyckte vi skulle haft mer undervisning om hur man gjuter till exempel grundar och plintar.
Elev E saknade inte så många moment faktiskt. Men det kändes som de var på samma bygge för länge 
och där var bara träarbete. Han hade velat vara med på de andra elevbygget i stället då det var fler olika 
moment där.

5.1.1.2 Vad hade du med dig för moment i utbildningen?

Elev A tycker att just husbyggnads delen, där hade han en bra grund att stå på.
Elev B säger att det som var bra att ha med sig från skolan är när och hur handverktygen används. I alla 
fall för de elever som aldrig grejat med sådant förut. Insynen och prova på perioden i ettan var bra, då 
fick man en bättre förståelse för sina kollegors arbete på byggarbetsplatsen. Ett bra moment i skolan var 
de elevbygget då vi byggde två parhus i lösvirke. Det var bra att få jobba där innan man kom ut på 
praktik.
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Elev C skriver att han fått med sig ganska mycket ut eftersom han fick chansen i skolan att prova på 
många olika moment som till exempel stomverk, skivmontering, isolering, skåpssättning, kakla och foga 
med mera. Elev D tycker han fått en mycket bra grundförståelse hur saker och ting utförs med sig från 
skolan ut i arbetslivet. Elev E hade med sig de viktigaste grunderna ut i arbetslivet men tycker att desto 
mer engagerad och ju mer man lyssnar på lärarna i skolan ju mer får man med sig ut.

5.1.1.3 Vad var svårast med att börja jobba?

Elev A tycker att det svåraste med att börja arbeta var att ha koll på alla papper och administrativa saker 
runt arbetet så som till exempel vad för rättigheter han har gentemot sin arbetsgivare. Följer verkligen 
hans chef alla avtal med facket och så vidare. Han tycker att det är svårt att hålla reda på allt sådant här 
själv i varje fall var det de i början av arbetslivet.
Elev B hade inga problem när han kom ut i arbetslivet. Han tror att det är tack vare sin praktikperiod där 
han fick lära känna sina arbetskamrater som han har idag. Det som var svårast var att komma ihåg vilka 
tider det var rast.

Elev C tycker att det svåraste är att alla kompisar försvinner från vardagen och att man inte får arbeta 
med någon bra. Elev C hade oturen att inte få arbeta med någon bra fram till semestern men att efter 
semester fick han arbeta med en snickare han tyckte var bra. Vidare skriver han att det är viktigt att man 
har roligt ihop när man arbetar och har ungefär samma intressen för att det ska fungera bra. Får man 
arbeta med en sådan kompis är det lätt att anpassa sig till arbetslivet. Han tycker även att det blir en liten 
omställning med att börja jobba tidigare och sluta senare alltså längre arbetsdagar.

Elev D tycker inte det var svårt alls att börja arbeta i och med att han var ute så mycket som han var 
medan han gick i skolan. 
Elev E hade heller inget stort problem att börja arbeta i och med att han var ute på praktik i ungefär ett år 
medan han gick i skolan. Han tycker att man även får ta mer ansvar när man börjar arbeta vilket kan vara 
lite svårare.

5.1.1.4 Vad borde du lärt dig i skolan?

Elev A säger att det han borde lärt sig i skolan är hur verkligheten ser ut när vi som yngre kommer ut i 
arbetslivet och möter kunder. Många nya kunder har nästan alltid förutfattade meningar kring hur yngre 
personer klarar av att utföra sitt arbete. Så ett tips till våra elever för att lyckas bra hos sina kunder är att 
alltid vara ihärdig och bara jobba på oavsett vad det är för uppgift, försök hålla ett bra tempo, var alltid 
positiv mot kunden och visa aldrig att uppgiften ej går att lösa. Detta är några tips som man borde fått 
lära sig i skolan.

Elev B tycker att de borde fått mer verktygs- och maskinlära, typ hur man ska underhålla verktygen, hur 
en del maskiner fungerar som sågar spikpistoler och så vidare. Han tror att det kan förebygga 
olycksrisken om man är medveten om hur grejorna fungerar, vart de slits, brukar gå sönder och så 
vidare. Han tycker även att det skulle fått lära sig alternativa arbetsmetoder till exempel på vilka olika 
sätt man kan lägga/spika papp, sätta fönster och så vidare. Han vill också veta mer om moderna material 
och verktyg. Man borde få upplysning om det senaste inom branschen för det är det som används på de 
flesta företag. En del kurser borde inriktas mer på programmet som till exempel kursen ”projekt och 
företagande” kunde vi gått igenom mer om hur man driver ett byggföretag lite djupare.

Elev C tycker de borde lärt sig mer om armering och mer om formning. Även kanske om hur man sätter/
byter ut takfönster. Det kan ju förekomma att man får göra det. Han har gjort det i alla fall och det var 
lite svårt när man inte visste hur man skulle göra. Som tur var fanns det med en monteringsanvisning så 
det fixa sig till slut.
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Elev D skriver att han skulle vilja att de klämt in mer ämnen i skolan då de i trean gick typ halva veckor 
medan elev E tycker att rit- och mättekniken som de hade i ettan var tråkig men att han nu i efterhand 
ångrar att han inte var mer seriös i den kursen då han skulle haft nytta av det nu. Han skriver också att 
han tycker att rit- och mätkursen skulle vara i tvåan och trean också.

5.1.1.5 Vad var onödig information?

Elev A skriver att något som var onödigt i skolan var ställningskursen de gick men aldrig fick ut något 
certifikat eller bevis för. I övrigt var det mesta med byggkurser bra information.
Eleverna B,C och D kan inte komma på något med skolan som var onödig information.
Elev E tycker däremot att religionskunskap, naturkunskap och liknande ämnen var helt onödiga för 
honom.

5.1.1.6 Hur ska en bra lärare/mentor vara?

Elev A säger att en bra lärare/mentor ska lyssna på eleverna och ha en god relation till dem. Läraren/
mentorn ska fråga vad eleverna vill och behöver träna och arbeta med mer för att de ska uppnå det de 
vill och ska bli. Läraren/mentorn ska även se till att följa upp utvecklingen både under skoltiden men 
också efter studenten, en uppföljning om de fått arbete eller hur de ska göra för att få ett, en slags 
vägledare.

Elev B menar att en bra lärare inom bygg bör ha mycket erfarenhet och som inte hämtat sin erfarenhet 
för tjugo års sedan, utan han behöver ha hängt med i utvecklingen och veta vad som gäller just nu. 
Givetvis är det viktigt att veta hur det har gått till en gång i tiden så man förstår utvecklingen, men det är 
ju nu vi är. Jag upplevde det bra då vi hade en snickare som vikarie. En som vet hur det är så man får lite 
verklighetsuppfattning. En bra lärare/mentor låter eleverna komma med egna idéer och kan diskutera om 
vad som är bäst och även fråga hur eleverna tycker man ska göra. En dialog är inte fel att ha innan man 
börjar så man vet hur alla tänker och hur resultatet ska bli.

Elev C säger att det beror på hur läraren/mentorn är som person.Det är viktigt att låta eleverna prova sina 
metoder och även visa hur man kunde ha gjort för att det ska gå lättare eller fortare, men eleven måste få 
prova så han vet. Alla jobbar på olika sätt även om resultatet blir det samma så kan man låta eleverna 
prova om de har ett förslag på hur man kan göra och inte bara säga hur det ska vara. För det finns många 
olika sätt att lösa en uppgift på. Läraren/mentorn ska även att ha lita humor och kunna skoja och prata 
vanligt med eleverna och inte bara vara lärare utan kunna vara lättsam.

Elev D tycker att en bra lärare/mentor ska vara intresserad av yrket och utav att lära ut sin kunskap, 
förklara mycket varför man gör som man gör.
Elev E säger att en bra lärare/mentor ska visa intresse för att vilja lära ut. Prata mycket med eleverna och 
kanske samla eleverna i en ring för att visa nya moment. Sen tycker han att en lärare/mentor ska vara 
rolig för det går mycket lättare att arbeta då.

7 Diskussion
Här tänker jag föra en diskussion utifrån resultatet av mina forskningsfrågor.
 
Första frågan var: Vad saknade du för moment i utbildningen då du kom ut i arbetslivet? Vad de olika 
eleverna svarade att de saknade i utbildningen var helt beroende av vilka arbetsmoment de fick göra när 
de kom ut. Som byggnadssnickare får man hålla på med mycket olika arbetsuppgifter även utanför yrket. 
Elev A som började arbeta på ett mindre företag blir det naturligt att hålla på med mycket som inte ingår 
i normala arbetsuppgifter för en snickare. Elev B saknade lite om hur det fungerar på ett bygge med 
dagböcker och extratider. Det är nog bra om eleverna redan i skolan får skriva och dokumentera mer än 
vad de gör idag. Elev C och D ville ha mer kunskap om armering och gjutning. All kunskap är bra att ha 
inom byggutbildningen. Svårigheten är att få med så mycket som man vill utav varje moment då skolan 

10



liksom företag arbetar efter var i processen man befinner sig. Vidare kan tilläggas att armering och 
gjutning tillhör egentligen betongarbetaryrket. Elev E saknade inte så många moment. 
Eleverna saknade och ville ha mer kunskap om just de momenten de började arbeta med då de kom ut på 
företagen. Kanske bara för att de kände sig osäkra på hur de skulle göra och för att de inte ville göra bort 
sig för de nya arbetskamraterna. De nya arbetskamraterna har full förståelse för eleverna när de är nya 
då de själva kommer ihåg hur det var att börja arbeta efter skolan. 

Det här stämmer bra ihop med det Cecilia Bjertoft i Dans - En möjlighet för alla (2004) skriver på sid. 
20: ”Med våra individuella förutsättningar möter vi vår omvärld och skaffar oss erfarenheter som blir till 
oss.”  De har fått undervisning i dessa moment, men alla tar inte till sig den - beroende på förkunskaper 
och mognad, vilket gör att de inte känner igen momenten när de väl ska genomföra dem på 
arbetsplatsen. Detta säger mig att vi behöver repetera momenten flera gånger för att de ska förstå 
sammanhanget. Detta hänger även ihop med svaren jag fick på den andra frågan.

Andra frågan löd: Vad hade du med dig för moment i utbildningen?
Alla tillfrågade elever tycker de fått en väldigt bra grundutbildning som de haft mycket stor nytta av     
när de började arbeta. De säger också att de kunde haft med sig mer om de lyssnat bättre och så är det ju. 
Många elever kanske skall vara tuffa och inte ta sin utbildning på allvar vilket resulterar i att de missar 
mycket på genomgångar och dylikt om de håller på och tramsar istället för att vara uppmärksamma. Att 
nämna här är att många företagare hör av sig till skolan och till oss lärare för att fråga om eleverna innan 
de anställer eller om vi har någon elev som är intresserad av yrket. Detta påtalar vi för eleverna redan 
när de börjar ettan. Då förklarar vi också att det går inte att komma försent var och varannan dag och 
sedan tro att inte företagen får reda på det.

Fråga tre: Vad var svårast med att börja arbeta?
Elev C tyckte att det svåraste med att börja arbeta var att alla kompisar försvann från vardagen och att 
arbetsdagen blev längre. Elev A tyckte att det svåraste var att ha koll på all pappersarbete runtom kring 
själva arbetet. Elev B, D och E hade inga svårigheter att börja arbeta efter skolan vilket de själva säger 
beror på att de varit ute på praktik på företagen de blivit anställda på. Elev E tyckte även det som var 
svårt var att man fick ta ett större ansvar än när man gick i skolan. På ett programråd berättade en kille 
från arbetsförmedlingen om betydelsen om att vara ute på praktik medan man går i skolan. Han 
berättade att det finns inte ett företag som anställer en elev som de inte vet något om och som inte varit 
ute och visat upp sig. Byggbranschen är ett område där företagarna hjälps åt. Är det ett företag som 
behöver folk så frågar företagaren övriga branschfolket om hur och vilka de ska anställa, i varje fall då 
jag lever och verkar i en småstad där alla i branschen känner alla.

Bernt Gustavsson skriver i Kunskap i det praktiska (2004):   ”Lärarnas och skolans syfte med linjen var 
något annat och mycket mer, nämligen hur människor utvecklas av att bygga båtar. Om de sedan blir 
båtbyggare till professionen är underordnat.” (sid. 5) Detta hänger ihop. Sociala färdigheter och 
kontakter måste utvecklas under skoltiden för att eleverna sedan ska bli anställningsbara. Eleverna 
utvecklas av det praktiska arbetet - De lär sig alltså inte bara moment utan de växer som individer.

Fråga fyra: Vad borde du lärt dig i skolan?
Elev A ville lära sig hur verkligheten ser ut när man kommer ut och får träffa kunder. Elev B ville ha mer 
maskinlära och lära sig mer om hur man driver ett företag. Elev D tycker att skolan skulle klämt in fler 
ämne i skolan då de hade mycket ledigt. Elev E tyckte att skolan skulle utveckla rit och mät tekniken 
och ha den kursen över tre år. Det som styr skolan och dess innehåll kommer från skolverket vilket gör 
att skolan är skyldig att erbjuda vissa kurser och är det någon elev i klassen som väljer någon extrakurs 
innebär detta att övriga i klassen blir schema fria. Det är ett svårt och tidsödande arbete att få till ett 
schema som passar till alla elever, lärare och salar. Självklart vill även vi bygglärare att eleverna skall ha 
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med sig så mycket som möjligt när de tar studenten och ska ut i arbetslivet men vad gör man när tiden 
inte räcker till?

Fråga fem: Vad var onödig information?
Elev A gick en ställningskurs men fick aldrig ut något certifikat på kursen vilket gör att eleven tycker 
kursen var helt onödig. Elev E tyckte att religionskunskap, naturkunskap och liknande ämnen var 
fullständigt onödiga att lära sig. Övriga elever kunde inte komma på något som var onödigt. Att gå en 
kurs utan att få ett certifikat kan tyckas onödig då man inte får bygga någon ställning utan det men för 
mig är det ändå kunskap och det kan väll aldrig bli onödigt. En elev tyckte en del ämnen var onödiga 
men det är samma där. Det finns ingen onödig kunskap även om man tycker det just som man går 
kursen. För att bli allmänbildad och kunna hänga med i olika diskussioner måste man ha kunskap om lite 
av varje, även religionskunskap och naturkunskap. Sedan vet man aldrig om framtiden hur den ser ut. 
Om man tänker vidareutbilda sig så behöver man vissa kurser för att komma in på högskola eller 
liknande.

Fråga sex: Hur ska en bra Lärare/mentor vara?
Här har eleverna svarat ungefär lika. En bra lärare/mentor ska visa intresse för att lära ut och förklara 
mycket om varför man gör som man gör i momenten. Elev A tycker vidare att det vore bra om läraren/
mentorn även följde upp och stötta eleven även efter studenten som en vägledare med att söka jobb och 
dylikt. Detta vore bra men är tyvärr en omöjlighet då det kommer nya elever till skolan varje år. 
Dessutom ska eleven vara såpass förberedd från skoltiden att denne skall klara detta själv. Elev B tycker 
det är viktigt att lärarna håller sig uppdaterade och lär ut de senaste teknikerna. Han tycker även att 
eleverna ska få komma med egna idéer om hur saker ska utföras och sedan diskutera utifrån de hur man 
ska gå till väga. Självklart är det viktigt att lärarna håller sig uppdaterade men samtidigt måste lärarna 
börja från grunden för att eleverna ska förstå hur allt är uppbyggt. När eleverna lärt sig grunderna kan 
man övergå till att träna på de olika teknikerna.Elev C är av samma åsikt men tillägger att det är viktigt 
att läraren har lite humor och kan prata ”vanligt” med eleverna och inte bara vara lärare. Självklart är det 
viktigt med humor för att få ett bra arbetsklimat och för att få eleverna att trivas men det får inte gå till 
överdrift.

Det här tycker jag är en självklarhet och Bernt Gustavsson berör det också i nyss nämnda bok på sidan 
191: ”När det gäller omsorgen om eleverna framhåller lärarna vikten av att skapa goda relationer. Det är 
inte bara läraren som ska lära känna eleverna, eleverna måste också lära känna varandra. En gynnsam 
utgångspunkt är att eleverna trivs, mår bra och känner att de duger.”

7.1 Elevernas livsvärld i byggutbildningen
Som yrkeslärare på byggprogrammet kan man tro att man endast tar emot intresserade och praktiska 
elever. Så är dock inte fallet. När en del elever inte vet vad de ska välja utan väljer utifrån vad kompisar 
väljer eller blir påverkade av föräldrar så kan det bli fel.   Några elever tror kanske att de inte behöver 
läsa någon teori. Andra kommer kanske inte in på sina första val och är därför inte motiverade. En del 
elever har ingen praktisk läggning när de kommer till skolan och tror att allt ska falla på plats när de 
börjar. En del elever  kanske har jobbat hemma och har mer fallenhet för ett hantverk medan andra inte 
har kommit lika långt i utvecklingen. Det är inte alltid så lätt att få ut det i händerna  som man tänker på. 
De eleverna som inte kommit så långt kan lära sig yrket fast det tar mycket längre tid, man kan komma 
långt med vilja och envishet. 
 
När våra elever tar studenten efter tre år fortsätter deras utbildning där de börjar jobba. De blir lärlingar. 
Det tar lite över två år tills de blir klara med utbildningen och blir fullbetalda. De blir inte fullärda. Det 
blir man aldrig som snickare. Det kommer nya metoder och material hela tiden. Samtidigt finns det så 
otroligt många arbetsmoment att det tar kanske en tio till tolv år innan man behärskar yrket.
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Som yrkeslärare på byggprogrammet så lär man inte bara eleverna att snickra utan också hur det 
förhåller sig ute på en byggarbetsplats. Det finns en viss jargong där. Den är kanske lite burdus och rå 
men samtidigt hjärtlig och kamratlig. Man måste förbereda eleverna för hur de ska bete sig och att de 
måste visa att de är intresserade för att få jobb och kunna behålla det. Byggprogrammet är ett 
yrkesförberedande program vilket innebär att eleverna fortsätter sin utbildning efter skolan som 
lärlingar. De arbetsgivare som anställer en lärling kräver inte att de ska kunna allt. Det är inte kunskapen 
som är det viktigaste i det läget utan att de är intresserade, vill lära sig yrket och att de vill jobba. 
Självklart är det ett plus ju mer de kan.  Som lärare är det viktig att få eleverna att fungera i grupp. Detta 
för att eleven ska kunna växa som individ, trivas och må bra. Läraryrket handlar om att kunna se varje 
elev för att kunna skapa ett förtroende och en tillit till eleven. Detta för att kunna stärka självförtroendet 
för att stärka eleven som person. Något som företagen tittar på när eleven kommer ut i arbetslivet är den 
sociala kompetensen som också är viktig att träna på. Som lärare har man ett stort ansvar, inte bara 
undervisningsmässigt utan även som stöd i olika situationer, stärka elevens självförtroende och skapa 
motivation. Man ska klargöra om det svenska samhällets grundläggande värderingar, motverka och 
förebygga mobbning och annan kränkande behandling. Utveckla en känsla för samhörighet och ansvar 
även utanför klassen. Att eleverna blir goda samhällsmedborgare.

7.2 Reflektioner
Företagsförlagd utbildning har funnits med genom hela historien och kommer sannolikt att finnas 
kvar. När jag själv gick på bygg o anläggningsteknisk utbildning i början på 80-talet var vi elever 
inte ute på företag utan vi hade ett elevbygge där vi byggde ett 1 1/2 plans hus i lösvirke vilket vi 
lärde oss bra på. Det var ont om jobb på den tiden och det hade varit bra om vi elever fått komma 
ut på företag för att visa upp oss. Jag var på programmråd för någon vecka sedan där Byggandets 
yrkesnämds representant berättade att det är svårt för elever att få jobb om de inte varit ute på 
APU. Företag anställer inte, om eleven inte varit där. 

Det är nog det optimala att varva företagsförlagd utbildning och ha ett elevbygge för att eleven ska 
kunna komma in till skolan och reflektera på vad han/hon har lärt sig ute på företaget. Det är även 
bra för oss lärare att kunna stämma av och få en bättre inblick i vad eleven lärt sig och hur denne 
utvecklas. Inte minst för att kunna göra en likvärdig bedömning om var eleven befinner sig 
betygsmässigt.

Arbetsmomenten har ändrat sig genom historien. På medeltiden var de stenhuggarna som var de 
främsta på byggarbetsplatserna, men idag finns det inte många kvar. På sextiotalet slutade man 
platsbygga kök och garderober och köpte fabriks tillverkade kök som man monterade in.  Idag har 
det blivit mycket som är prefabricerat och byggelement kommer ofta färdigt till våra arbetsplatser. 
Detta gäller i första hand de större byggena men även småhus har varit prefabricerade några 
årtionden. Detta har lett till att många byggnadsarbetare har blivit mer montörer än exempelvis 
snickare. Jag säger nu inte att vi skall utbilda våra elever till montörer utan de behöver lära sig 
grunderna för att lära sig hur allt hänger ihop och för att kunna ta sig an reparationer och andra 
mindre objekt. 

De olika yrkena blir modernare och man byter arbetssätt och tekniker. Det kommer nya hjälpmedel 
som förenklar byggandet. De äldre tycker säkert att det blivit ett sämre yrke på grund av att de 
finns mycket som man fick göra för ett antal år sen som blivit fabricerat idag. Så har det nog alltid 
varit.

Det gäller för oss lärare att vara uppdaterade med alla nya hjälpmedel och allt nytt material som 
kommer hela tiden. Och detta sker med en rasande fart. Då är det bra att driva elevbyggen då man 
får tips och råd om nya arbets- och tillvägagångssätt från byggvaruhandeln. 
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Ett annat bra sätt att hålla sig uppdaterad är att läsa facktidningar, åka på byggmässor och vara ute 
på studiebesök på olika arbetsplatser, företag och fabriker inom byggbranchen. 

Det vore nog också bra om vi lärare kunde vara ute på ”APU” några veckor varje år och jobba med 
allt nytt som kommer.

Att arbeta som byggnadssnickare är ett roligt och intressant arbete som innehåller otroligt många 
arbetsmoment och många olika arbetstekniker. Det är mycket viktigt för en snickare att kunna blicka 
framåt. När man bygger ett hus måste man hela tiden tänka framåt och veta vad nästa moment är för 
kunna planera hur man ska göra på bästa och lättaste sätt. Hela objektet är ett projekt som hänger ihop 
och man måste ha en bra planering för att det ska flyta på. Man måste även ha ett engagemang, intresse 
och en vilja att utvecklas för att växa i vår yrkesroll. Man känner en stark yrkesstolthet när man jobbar i 
något projekt, speciellt om projektet är en offentlig lokal som man kan komma tillbaka och besöka efter 
byggtiden.

När en del elever inte vet vad de ska välja utan väljer utifrån vad kompisar väljer eller blir påverkade av 
föräldrar så kan det bli fel. Några elever tror kanske att de inte behöver läsa någon teori. Andra kommer 
kanske inte in på sina första val och är därför inte motiverade. En del elever har ingen praktisk läggning 
när de kommer till skolan och tror att allt ska falla på plats när de börjar. En del elever  kanske har jobbat 
hemma och har mer fallenhet för ett hantverk medan andra inte har kommit lika långt i utvecklingen. 
Det är inte alltid så lätt att få ut det i händerna  som man tänker på. De eleverna som inte kommit så 
långt kan lära sig yrket fast det tar mycket längre tid, man kan komma långt med vilja och envishet. 
När våra elever tar studenten efter tre år fortsätter deras utbildning där de börjar jobba. De blir lärlingar. 
Det tar lite över två år tills de blir klara med utbildningen och blir 
fullbetalda. De blir inte fullärda. Det blir man aldrig som snickare. Det kommer nya metoder och 
material hela tiden. Samtidigt finns det så otroligt många arbetsmoment att det tar kanske en tio till tolv 
år innan man behärskar yrket.
 
För att skapa ett bra arbetsklimat i klassen och för att kunna föra eleven framåt måste man se till att 
eleverna tycker det är roligt med undervisningen. Ständigt nya utmaningar som varken är för lätta eller 
för svåra. Det är inte alltid lätt när man bygger ett projekt där varje moment måste byggas i rätt ordning. 
Man får stötta och pusha på i lagom takt, prata med eleven så man bygger upp en tillit och ett förtroende. 
Ge mycket beröm under hela arbetets gång.Får man eleverna att prata med varandra för att lösa problem 
är detta ett stort plus, då växer de något enormt och känner sig stolta när de ser att de kan utföra olika 
moment själva.
Jag tycker att man inte skall vara fler än 6-8 stycken elever i varje grupp när vi är ute på våra 
elevbyggen. Detta för att eleverna ska få känna sig mer delaktiga i det vi bygger och få göra så många 
moment som möjligt. Är man fler blir det svårare att hinna med att visa och tala om hur eleverna skall 
göra, vilket leder till att eleverna får stå och vänta på sin tur. Detta leder i sin tur till att det kan bli lek, 
bus och mindre undervisning.
I regel jobbar eleverna två och två vilket  är väldigt bra för då kan eleverna resonera med varandra när 
det dyker upp problem och diskutera fram en lösning. Man kan också para ihop en elev med en annan, 
som kommit längre i lärandet. Det bidrar till att den eleven som kommit längst hjälper och stöttar den 
andre samtidigt som hans egna självförtroende växer. Allt detta sker naturligtvis under överseende och 
stöttning från oss lärare. 
För att eleverna ska kunna lära sig något måste man ge dem tillit och stöd. De måste få veta att de får 
göra fel. De måste få prova nya arbetsuppgifter, och de måste få lära sig att tänka själva om hur de ska 
jobba. Man måste tänka kritiskt för att bli kreativ. Man måste ifrågasätta metoder och arbetssätt för att 
utvecklas. Detta gäller självklart även oss lärare. Det är väldigt viktigt att prata och att ”se eleven”. Man 
måste lyssna, stötta, pusha och ge mycket beröm för att kunna göra eleven motiverad och för att kunna 
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föra eleven framåt. Det är aldrig fel att försöka skapa ett trivsamt arbetsklimat genom att skoja och 
skämta med eleverna, det brukar de tycka vara roligt. 
Som yrkeslärare på byggprogrammet så lär man inte bara eleverna att snickra utan också hur det 
förhåller sig ute på en byggarbetsplats. Man måste förbereda eleverna för hur de ska bete sig och att de 
måste visa att de är intresserade för att få jobb och kunna behålla det. Byggprogrammet är ett 
yrkesförberedande program vilket innebär att eleverna fortsätter sin utbildning efter skolan som 
lärlingar. De arbetsgivare som anställer en lärling kräver inte att de ska kunna allt. Självklart är det ett 
plus ju mer de kan.  Som lärare är det viktig att få eleverna att fungera i grupp. Detta för att eleven ska 
kunna växa som individ, trivas och må bra. Läraryrket handlar om att kunna se varje elev för att kunna 
skapa ett förtroende och en tillit till eleven. Detta för att kunna stärka självförtroendet för att stärka 
eleven som person. Något som företagen tittar på när eleven kommer ut i arbetslivet är den sociala 
kompetensen som också är viktig att träna på.
 
Som lärare har man ett stort ansvar, inte bara undervisningsmässigt utan även som stöd i olika 
situationer, stärka elevens självförtroende och skapa motivation. Man ska klargöra om det svenska 
samhällets grundläggande värderingar, motverka och förebygga mobbning och annan kränkande 
behandling. Utveckla en känsla för samhörighet och ansvar även utanför klassen. Att eleverna blir goda 
samhällsmedborgare.När man undervisar och träffar elever i så lång tid som tre år är det inte bara sin 
kunskap man lär ut. Man lär även ut hur man blir en god samhällsmedborgare. Man kanske inte tänker 
så mycket på det, men man formar faktiskt eleverna på ett visst sätt utifrån hur man själv är. 

7.3 Förslag till vidare forskning och studier
Under arbetets gång har funderingar uppstått gällande vad företagarna och lärlingarnas arbetskamrater 
har för åsikter om byggprogrammets utbildning. Vad jag hört förut så är det viktigaste att eleverna är 
intresserade att lära sig mer, en vilja att arbeta och även att eleverna har en social kompetens. Det vore 
väldigt intressant att göra en uppföljning på detta arbete och få reda på vad företagen och deras anställda 
egentligen tycker och tänker om våran utbildning, något som skulle vara en grund för fortsatt forskning.

7.4 Kritisk granskning av det egna arbetet
Jag valde alltså att genomföra dessa intervjuer via facebook på grund av att det annars var svårt att hitta 
lämplig tid för intervju, men också för att mina respondenter skulle kunna svara så genomtänkt som 
möjligt. Om man får skriftliga frågor  - av någon som man har en bra relation  till - försöker man ge så 
genomtänkta svar som möjligt. Ställer man frågan ansikte mot ansikte så finns det risk att man inte 
hinner tänka igenom sitt svar ordentligt - man är mån om att hålla samtalet igång. Nackdelen med 
skriftliga frågor är ju att man missar kroppspråket, och de små signaler som vi ger varandra i ett samtal 
ansikte mot ansikte. 

Jag upplevde dock att jag fick ärliga svar på mina frågor och eftersom jag fick relativt samstämmiga svar 
tar jag det också som ett bevis på frågornas och svarens relevans.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Vad saknade du för moment i utbildningen, då du kom ut i arbetslivet?
Vad hade du med dig för moment i utbildningen?
Vad var svårast med att börja arbeta?
Vad borde du ha lärt dig i skolan?
Vad var onödig information?
Hur ska en bra lärare/mentor vara?
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