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Inledning 

Kvalitetsteknik, produktionsteknik och dess processer är områden som det har skrivits 

hyllmetrar om. Det är inte meningen att dessa kurser skall ge detaljkunskaper utan en 

förståelse för hur samspelet fungerar mellan olika aktörer. Vi kommer att titta 

närmare på ett antal företag i Stenungsunds kommun. Först ut blir det petrokemiska 

industrin i Stenungsunds kommun för att skapa en förståelse det stora samspel som 

sker där mellan stora och små aktörer. Vi kommer även att titta närmare på olika 

kvalitet system och vad som kommer att kvalitetssäkras och hur det kan göras på 

dessa företag. Till detta kommer vi att koppla ihop olika produktionsprocesser.  

Boken är uppbyggd så att efter varje kapitel finns det att antal ord och begrepp som du 

bör känna till och vad det innebär.  



Historisk tillbakablick. 

Under 1700 talets början i England tillverkades allt på gårdarna av de som 

bodde där eller av runtresande hantverkare. Det fanns även hantverkare i 

byar och städerna. Här fanns produktionskapaciteten på grund av att här 

fanns råvarorna och vattenkraften. Ifrån kolonierna började råvaror komma 

som tillexempel bomull som behövdes förädlas. Till och börja med 

förädlades dessa råvaror på gårdarna för här fanns produktionskapaciteten 

i form av vattenkraft och människor. Tillgången på vattenkraften var starkt 

begränsat och hade stor betydelse för hur stor produktionen var på olika 

platser. 

Nu händer något revoltionerande, den franska fysikern Denis Papin 

uppfinner en för industrin viktig uppfinning ångmaskinen början av 

1700 talet. Den vidare utvecklades av Thomas Newcomen så att den 

kunde användas inom till exempel gruvdriften. James Watts ökade 

ångmaskinernas verkningsgrad så att den började konkurrera ut 

vattenkraften som den viktigaste energikällan. Med ångmaskinen kunde 

till exempel vävstolar drivas. Denna produktion kunde nu placeras var 

man ville. Viktiga faktorer för var fabrikerna hamnade var tillgången 

till hamnar för att man skulle få in råvaror och skicka färdiga produkter 

enkelt. Även kanaler och järnvägens knutpunkter blev viktiga platser 

där produktion hamnade. Bland annat götakanal byggdes av 

detta syfte. Till dessa produktionsplatser flyttade ny 

männiuskor in för att arbeta och städerna växte fram.  

Figur 1 Vattendriven 
slipsten ifrån 1700 talet 

Figur 2 Tillgången till 
vattenkraften styrde vad man 
kunde göra mekaniskt. Vatten-
dragen gick inte att flytta 

Med ångmaskinerna kom effektivare utrustning som krävde 

mindre personal för att tillverka samma mängd varor. De som 

arbetade med maskinerna var tvungna ha mer kunskap för att 

hantera maskinerna. Under 1800 talets slut började en 

massarbetslöshet att växa fram samtidigt som det krävdes mer 

av dem som hade anställningar.  

Figur 3 Ångloket Cementa. Med ånglok 
kunde man transportera varor nästan 
obegränsat. Med ångmaskinerna blev man 
mindre bunden till vattenkraft och liknade 
tillgångar.  

I slutet på 1800talet upplever Fredrik Taylor att arbetsmoralen 

är för låg och det är svårt att få fram rätt personal som klara av 



arbetsuppgifterna. För att lösa detta problem lägger Taylor 

fram sin modell för att strukturera upp ansvar och 

arbetsuppgifterna början av 1900 talet, Taylorism. Modellen 

går ut på att dela upp arbetsuppgifterna i mindre och enklare 

moment. Besluten läggs på arbetsledningen som har den 

övergripande kunskapen. Arbetsmetoderna skall vara 

vetenskapligt korrekta. För att få kontroll över 

arbetsmomenten kartläggs de både i tid och rum. Tidstudier 

genomförs för att finna de snabbaste vägarna att utföra 

arbetsuppgifterna. Detta är början till våran morderna tids 

produtionsplanering och kvalitetsarbete. 

Figur 4 Interiör från Gustaf LM Ericssons 
Automobilfabrik.  När fabrikerna kunde växa 
krävdes det mera människor i produktionen. 
Pojken vid kipphyveln närmast är på väg in i 
sitt yrke

Ut i från taylorismen utvecklas i Henry Fords bilfabrik ett arbete som lede fram till 

det löpande bandet. I stället för att flytta på arbetarna så 

flyttar man på delarna. I detta arbete dyker det upp ett nytt 

problem, det är svårt att få delarna att passa ihop. Carl-Erik  

Johanson tar fram en standard metoder för att mäta olika 

detaljer på lika artade sätt under samma förutsättningar. Även 

andra standarder växer fram som till exempel för gängor. 

Början på 70 talet fanns ett stort antal standarer för gängor,  

idag är det i huvudsak mm gänga som gäller .   

Efter andra världskrigen föreläste William Deming för ett 

stort antal japanska industrimän. Deming byggde upp en 

kunskap om det japanska kvalitetstänkande samtidigt som 

han förstärkt det japanska kvalitetsmedvetheten. Detta 

leder fram till det som kallas för det japanska undret där 

japanska produkter konkurrerar ut västerländska produkter 

ifråga om kvalitet och pris. Deming utvecklar en metod för 

total quality management TQM, kvalitetsstyrning. 

Mycket av TQM går ut på att jobba långsiktig med hela 

pesonalen en bättre kvaltietmedvetenhet inom företagen. I 

tayloismen tittade man tittade man på enskilda detaljer och 

Figur 6 Karossmonteringen på löpandet bandet i
fords fabrik 1913 

Figur 5 Svetsning av hytt till ett ellok på 
Nohabs verkstad i trollhättan. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:AssemblyLine.jpg�


moment i motsats till Deming som tittade på hela situationen enligt 14 punkter. 

Demings 14 Punkter 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring.  

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet.  

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet.  

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris.  

5. Förbättra ständigt varje process.  

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete.  

7. Betona ledarskap.  

8. Fördriv rädslan.  

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna.  

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället.  

11. Avskaffa ackord.  

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet.  

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 



Vad krävs för att jag skall få mina varor? 

För att du skall få dina varor krävs det ett antal samspel mellan olika individer och 

företag skall fungera. Samspel mellan kund och leverantör är ofta nyckel i detta 

samspel. Där leverantören försöker uppfylla kundens krav och önskemål. Många 

gånger skapar leverantören dem genom tillexempel reklam. Berättelsen en 

hamburgare resa tar dig igenom orden produkt, kund, leverantör, tjänst och vara   

En hamburgares resa 

En vacker och solig vår dag går du 

in på en restaurang för att köpa en 

hamburgare. Du faller för 

produkten Big Mac. Restaurangen 

som du har valt är en 

produktionsanläggning som ingår i 

Mac Donalds restaurangkedja. 

Denna soliga dag är du en kund tar 

emot en hamburgare av en kassörska 

som jobbar för resturangen som är 

en leverantör. Samtidigt är Big 

Mac en vara som överlämnas ifrån 

leverantören till kunden. Hamburgaren 

avnjuts i Mac Donalds restaurang.  

Kund 

Köpare

Säljare

Leverantör

Vara

Producent
Brukare

En produkt är allt som tillverkas 

och utförs i och av ett företag eller person. I vårat fall är produkten en hamburgare 

men det kan även vara en tjänst som till exempel en transport som en åkare utför. 

Figur 7 På marknaden möts säljare och köpare, 
                                          leverantörer  och kunder, 
                                          producenter och brukare. 

Syftet med denna berättelse är att du skall få en känsla av sambandet mellan kunder 

och leverantörer. Beskrivningen av plastindustrin i Steungsund nedan komplicerar 

bilden. 

Kund är den som köper en vara eller tjänst av någon. 

Leverantör är den som säljer en vara. 

Producent tillverkar varor för eget eller andras behov. 

Vara är en sak eller tjänst som finns ute på marknaden till försäljning. 



Marknad är där kunder och leverantörer möts. Det kan vara en plats men kan även 

vara via telefon eller i butik.  



En varas resa. Ifrån olja till leksaksbil. 

Det stora kugghjulet i Steungsund är den 

petrokemiska industrin. Resan börjar med att 

tankbåtarna som levererar nafta, butan, propan 

och etan in till hamnen vid Borealis kracker. 

Här finfördelas kedjorna i oljan till lättare delar. 

Den viktigaste delen som kommer ifrån denna 

process är eten. Etenen levereras sedan vidare 

till Borealis polytenfabrik. Där polymeriseras 

etenen till långa kedjor som blir till plastpellets. 

Denna plast går sedan vidare till företag som till 

exempel BRIO i Smålandsstenar som kanske 

gör en plastleksak av den. Här är 

polytenfabriken producent av polyten. polytenfabriken är kund till krackern 

samtidigt som den är leverantör till BRIO.  

Figur 8 Vattenfalls hamn båtarna Igloo Finn och Igloo Moss 
levererar sin last till industrierna i stenungsund. Hamntjänst 
personal är slang och brandvakter vid lossningen och sköter 
provtagningen och förtöjning. 

Borealis Polyeten tillverkar två typer av 

polyetenplaster. Den plastsorten har en hög 

densistet och används till bland annat 

leksaksbilar. Den andra har en låg densitet och 

används till bland annat streckplast i 

smörgåsfilm. 

Borealis Krackern tillverkar förutom eten 

även gasol och MTBE. MTBE är ett metylester 

som är en tillsats istället för bly i bensin.  

Akzo Nobel tillverkar aminer och tensider av 

eten. Av dessa kan deras kunder göra 

Läkemedel, färger och rengöringsmedel av till 

exempel.  

Perstorp Oxo Tillverkar oxoalkoholider av 

eten och naturgas. Dessa används senare till att 

tillverka till exempel olika mjukgörare och 

Figur 9 På Borealis polyetenfabrik tillverkas det 
polyetenplast av eten som kommer ifrån krackern. 
Polyetenen går sedan vidare till andra företag som tillverkar 
plast detaljer av den. Till exempel Brio i smålandstenar som 
kan tillverkar plastbilar av den. 



golvbeläggningar av. Mjukgörare används till exempel 

plastbilen som BRIO tillverkar har rätt mjukhet och 

åldringsegenskaper. 

INEOS tillverkar klor av havssalt. Av kloret och etenen 

ifrån krackern tillverkar de senare PVC. PVC finner vi 

bland annat i bilars instrument paneler. 

Dessa petrokemiskaföretag är avancerade fabriker och 

mycket av det som hanteras i fabrikerna är direkt 

livsfarliga komponenter. Därför ställs det höga krav på 

utrustningen ur säkerhets och produktions synvinkel. 

För att klara dessa krav krävs det att alla som är inne på 

industrin följer de arbetsmiljö och säkerhetsreglerna 

som gäller där.  

Även utrusningen måste hålla en god standard för att 

minimera riskerna för olyckorna och för detta krävs 

det underhåll. Förutom deras egen personal så 

samverkar de med flera service och 

underhållsföretag i Steungsund för att klara av 

underhållet. Genom att lägga ut arbetet på 

utomstående företag kan de klara av att underhållets 

storlek variera under perioder. Vissa avancerade 

moment görs sällan och kan vara svårt att ha en 

specialist underhållsföretagen kan klara av detta 

genom att låta dessa specialister verka på flera 

företag. De företag som utför underhåll är bland 

annat Rodoverken och BIS  

Figur 10 Inom den petrokemiska industrin finns ett 
stort antal rörsystem. På dessa rör behövs det 
mycket underhåll och detta kan Rodoverken utföra. 
Rodoverken kan även utföra nytillverkning av 
rörsystem.

Figur 11 BIS genomför nykonstutioner, 
reperationer och underhåll inom 
processindustrinerna 

För att förändra produkterna och för att effektivisera 

produktionen behövs ibland vissa ombyggnationer. 

Dessa ombyggnationer kan konstrueras och 

projekteras av företagens egen personal men de kan 

även hyra in olika konsultföretag för detta arbete. 

Exempel på ett konsultföretag flygfältsbyrån. Dessa Figur 12 På Djupviks varv tillverkar man fartyg av 
Aluminium. Djupviks vara är ett varvsföretag som 
ingår i koncernen Swedemarin 



ombyggnationer kan sedan tillverkas och genomföras av olika tillvekningsföretag 

som till exempel K-svet, Rodoverken och Interpipe.  

Underhålls och tillverkningsföretagen utför ibland även reparationer inne på 

anläggningarna och har rollen reperationsföretag. Det är få företag som är renodlade 

reparationsföretag. 

I denna bild ingår det en massa företag som i sin tur innehåller en massa personer som 

skall samverka. För att de skall kunna samverka finns det ett antal regler och 

standarder som skall uppfyllas. Regler är till exempel arbetsmiljöregler. Standarder 

kan vara dem som är kopplade till ISO 9000 men kan även vara sådana som 

industrierna skriver själv.    
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Figur 13 Industrin är sammanflätat i ett nätverk av samarbete 

Detta är bara några av de typer av företag som är verksamma inom industrin. För att 

den industrin skall fungera krävs det att det finns olika typer av företag. Man säger att 

industrin är mångsidig och allsidig samtidigt. Vissa företag är specificerade på en 

typ av tillverkning eller uppdrag. Bland annat Borealis Polyeten som bara kan 

tillverka Polyeten plast i och med att deras utrusning är byggd för det. Andra företag 

som till exempel Process kontroll, Interpipe och K-svets kan ställa om sin produktion 



mellan att vara till exempel underhållsföretag till 

tillverkningsföretag. De kan även tillverka olika produkter 

efter kundernas behov i olika material. Man säger att 

dessa företag är omställningsbara. Alla dessa olika typer 

av företag har olika uppgifter för att den petrokemiska 

industrin skall fungera men få företag är inte utbytbara. I 

de flesta fall så konkurrerar de om jobben samtidigt som 

de tvingas till att samarbeta med varandra.  

Figur 15 Ineos anläggning kan inte ställas om till annan typ av poduktion än PVC. Anläggningen är optimerad för 
denna produktion så att de kan massproducera PVC 

Produktionen av PVC hos INEOS sker i en 

produktionsanläggning som är gjord enbart för detta. 

ske effektivt till en förväntad kvalitet. INEOS kan inte 

ställa om deras utrustning för att tillverka till exempel 

polyeten.  Denna typ av tillverkningen kallas för 

massproduktion. Andra typer av en massproduktion är tillexempel Layray när de 

pulverlackerar och när Volvo tillverkar sina bildörrar.  Det som känner tecknar en 

massproduktion är när 

Utrustningen är specialgjord för denna produktion skall 

Figur 14 På prestanda lack lackeras det detaljer 
för andra företag med hög kvalitet. Prestanda 
Lack är en underleveratör till dessa. De är ett 
tillverkningsföretag 

 Tillverkningen sker i specialtillverkad utrustning 

 Material leveranser är planerad efter förbrukning. 

 Leveranser sker till kund efter hans behov. 

 Tillverkningen kan vara planerad efter att maskinerna skall gå så effektivt som 

möjligt. Har kunderna ett ryckigt behov kan man köra mot lager och eller 

maskinen står still ibland. Det kostar för mycket att bygga om maskinen 

mellan tiderna. 



OMAB tillverkar linser till parabolantenner. Dessa linser tillverkas i en fyraaxlig 

CNC svarv med roterande verktyg. De tillverkar ett stort antal linser varje månad. När 

de inte tillverkad dessa delar så tillverkar de andra delar för andra kunder. I deras 

CNC maskinerna är det lätt att byta mellan olika typer av produktioner. Denna typ av 

produktion kallar vi för serieproduktion.  

Figur 16 Tillverkningsföretaget OMAB tillverkar 
frästa och svarvade detaljer i både manuella och 
CNC stryda maskiner. 



Det som kännertecknar serieproduktion. 

 Maskiner och utrustning är lätt att 

ställa om mellan olika typer av 

produktion av samma typ. 

 Materialleveranser är planerade.  

 Leveranser till kunder sker efter hans 

behov eller enstaka leveranser när 

hela orden är klar. 

 Tillverkningen kan vara planerad efter 

att maskinerna skall gå så effektivt 

som möjligt. Har kunderna ett ryckigt 

behov kan man köra mot lager och 

eller producera annat i maskinen 

istället för den står still. 

Andra exempel på serieproduktion är till 

exempel Djupviksvarv när de tillverkar sina 

båtar. De har planerat hela arbetet med båtarna långt innan de startar arbete. Vissa 

detaljer som kommer ofta tillverkar de i mindre serier av eller köper dem utifrån. 

Materialleveranserna är anpassade efter deras produktion så att den sker med jämna 

mellanrum. De har olika fixturer och mallar för att få till olika skrovformer. Deras 

produktion är bitvis också enstaka tillverkning. Det som känner tecknar enstaka 

produktion är. 

Figur 17 Malms produtions maskiner är lätta att ställa om ifrån 
mellan olika tillverkningar. Mycket som de kör är serier på 50-
500 detaljer och sedan tillverkar de andra detaljer.  Vissa 
kunder levererar inte ritningar utan cad cam filer som de gör 
CNC program.  
För att hålla leveranserna planerar de inköpen så att den 
stämmer överens med deras produktion och kundens behov 

 Maskiner och utrustning måste kunna lätt ställas om mellan olika typer av 

produktion av samma typ. 

 Materialleveranser kan vara planerade men de kan även ske vid behov.  

 Leveranser till kunder sker när hela detaljen är klar.  

 Tillverkningen är inte planerad efter att maskinerna skall gå så effektivt som 

möjligt utan mer utefter ett produktionsbehov. Det vill säga tillverkningen av 

båtarna bestämmer vad som skall göras i maskinerna.  



Varför skall någon bestämma 

Alla vill ha någon typ av kontroll över sin livssituation hemma, på fritiden och på 

jobbet. Tittar vi på den petrokemiska industrin så är det många olika personer som är 

ansvariga med alla underleverantörer. På sin arbetsplats kan det vara svårt att styra det 

som gäller sin egna situation. Flera olika personer är beroende av det man gör. Detta 

leder fram till att någon måste bestämma men vem. För att utreda så har jag en liten 

berättelse om en cyckel som skall tillverkas. 

Lisa vill köpa en cykel med namnet flex. På flexfabriken jobbar en stor 

mängd arbetare med olika bakgrund, erfarenhet och åsikter. Två personer 

Magnus och Bengt utmärker sig extra mycket. Magnus är en riktig slarver 

men han får saker gjorda och står inte och väntar gärna att dagen skall bli 

bättre. Bengt däremot är ytterst noggrann och säger att man måste vara 

rädd om yrkesstoltheten så fort han har något att påpeka om Magnus 

arbete. Magnus däremot brukar kontra med att Bengts Rolls Royce cykeln 

har bara kungen råd med. Bengt monterar sadlarna och Magnus svetsar 

ihop ramen. Med jämna mellan så har Bengt ramar där han inte kan 

montera sadlarna så att de hamnar så perfekt i förhållande till styret som 

han vill. Detta är så stort för Bengt att han pratar med arbetsledningen om 

problemet och arbetsledaren Sara bestämmer sig för att titta på problemet. 

Hon går ned och tittar på hur Magnus hur han svetsar ihop den och inser 

att Magnus skulle kunna göra ett bättre jobb. Men Magnus påstår att felen 

inte påverkar kvalitén och Bengt bara överdriver. Sara går sedan vidare 

till Bengt för att titta på resultatet. Hos Bengt provcyklar han 10st cyklar 

varav fem inte är okej enligt Bengt. Sara förundras över att hon inte kan 

märka någon skillnad mellan cyklarna. Sara börjar att funderar på om vem 

av Bengt och Magnus som har rätt. Bengts arbete blir svårare om inte 

Magnus gör ett bra arbete men då kommer inte Magnus inte hinna med att 

svetsa alla cyklar som han gör idag. Detta i sin tur kommer leda till att 

cyklarna blir dyrare och de kommer tvingas höja priset. Sara bestämmer 

sig för att Bengt får ge sig och det är ju inte flygplan de tillverkar. Sara 

går till kvalitetschefen Anna och berättare detta. Annas reaktion blir då 

att. 



-Så här får det inte vara. Kan Bengt mäta att det är fel så är det fel och 

inget med mer det. Du får gå tillbaka till Magnus se till att han följer 

ritningarna 

-Nja, svara Sara. Jag kan inte finna några fel på cyklarna som Bengt anser 

att felaktiga och prislappen på att rätta till felen på rammarna kommer 

troligtvis att bli ganska stor. 

Försäljningschefen Göran kommer in i rummet med inköpschefen Gudrun 

och säger.  

- Ni kan inte höja priset för konkurrenterna är billigare. 

- Vi måste nog höja priset för materialet har blivit dyrare. Men det finns 

ett lättare aluminiummaterial som har nästan samma pris. Vikten på 

cyklarna kommer att minska med 50% med detta material. Går vi över 

till detta material kanske vi kan höja priset säger Gudrun.   

Efter lite resomang mellan varandra kommer de fram till att be VD Olle 

låta ledningsgruppen behöver se över cykelns kvalitet. I ledningsgruppen 

kommer de  fram att de skall drastiskt höja kvalitén med nytt och lättare 

material, nyare maskiner och förbättrade arbetsmetoder. De kommer att 

sälja färre cyklar men de skall ha ett högre pris så att de tjänar mer pengar 

på varje cykel.    

Det som händer i denna berättelse är att Bengt och Magnus syn på kvalitet kommer i 

konflikt med varandra. Bengts nit höjer priset i och med att han inte hinner med lika 

många cyklar. Det hjälper inte hur snabb Magnus än är Bengt bromsar upp 

tillverkningen. Magnus slarv sänker standarden på arbetet. Bengt kan aldrig rätta till 

den kvalitetssänkningen med att montera sadeln noggrannare. Denna konflikt sänker 

kvaliteten i och med att priset stiger på cykeln samtidigt den blir sämre. Det högre 

priset innebär att kunden Lisa får större förväntningar på cykeln. Dessa förväntningar 

kommer troligen inte uppfyllas på grund av Magnus slarv. Alla inom arbetslaget 

måste ha samma syn på kvalitén. Men Vem skall bestämma. Bengt 

överförde problemet till Sara som inte kunde bestämma efter han hade provcyklat 

cyklarna. Med dialogen inom företagsledningen kom de till senare fram till 

produktionen skulle läggas om för att undvika konkurrenter. Vare sig Magnus eller 

Bengt har en kunskap om hur marknaden ser ut. Denna saknad av kunskap gör att 

besluten måste tas i företagsledningen. Besluten måste Sara, Anna och Göran att 



förankra hos Bengt och Magnus. Problemet som lede fram till förändringen startade 

med att vare sig Bengt eller Magnus inte visste vilken kvalitet cyklarna skall ha, de 

visste inte vad som stod i Flex’s kvalitetspolicy.   

Företagens ledningsstruktur.  

Företagens ledningsstruktur är unikt för olika företag. Detta gör att de bilder som 

beskrivs nedan inte kommer stämma överens med det företag du kommer att göra 

praktik eller jobba på.    

Ledningsgruppen styr verksamhet i företaget. Den består av ett antal personer med 

olika uppgifter som de har ansvar för. VD´n har det övergripande ansvaret gentemot 

ägarna till företaget. Hans uppgifter är att leda och fördela arbetet i ledningsgruppen. 

Kvalitetschefen har ansvar för att kvalitetsarbete inom företaget. Hon är ansvarig och 

har kunskap om kvalitetsdokumenten, policyn och kvalitetspärmen. Hon skall även se 

till att alla har de kunskaper om kvalitén som de behöver. Hon är även 

kontaktpersonen mot de företag som certifierar. Arbetsledare Saras uppgifter är att 

leda och fördela arbetet i tillverkningen. Hon sköter även om inköp av verktyg. Sara 

hjälper även Gudrun, Görans och Annas med deras uppgifter. Hon är lite av spindel i 

nätet. Försäljningschef/Marknadschef Göran har kontakterna med kunderna och 

har där med kunskaper om vad företaget skall tillverka för att de skall kunna sälja sina 

varor men även en kunskap om vilket prisläge man skall ligga i.  Personalchefen 

finns inte med i berättelsen men hon brukar annars finnas med i arbetsledningen för 

hennes kunskaper om personalen. Hon brukar även sköta om rekrytering och behöver 

där med att veta vilka kompetenser hon skall få tag på. Dessa kunskaperna får hon 

ifrån diskussionerna  med övriga ledningsgruppen. Hon har även möjlighet att skaffa 

internutbildningar för att få till rätt kompetens.   

Skyddsombud/Skyddsingenjör och Fackombud. Kan finnas med i 

ledningsgrupperna men de är inte självskrivna där. 
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Vad är kvalitet? 

Två män står och pratar om sina bilar. Bägge tycker att deras bil har den 

högsta kvaliteten. Den ena säger att hans bil är gjord 1896 av Fords egen 

personal innan löpande bandet togs i bruk. Varje skruv är i skruvad med 

känsla. Om detta inte är kvalitet vad är det då.  

Den andra mannen kontrar med att det knappast är en kvalitets bil. Det är 

en cykel med fyra hjul, den heter till och med Quadricycle. Hälften av all 

bensin rinner rakt igenom motorn och den måste vevas i gång. Har den 

bromsar förresten?   

Vem har rätt, begreppet kvalitet kan variera med vem man pratar för alla har olika 

förutsättningar. Tittar man bakåt i tiden så ser man att det som var kvalitetsbilar vid 

förra sekelskiftet inte är det med dagens mått för alla. En veteranbils fantast som gillar 

att studera hantverket vid sekelskiftets bilar tycker att de bilarna har en massa kvalitet. 

Vill man däremot att bilen skall vara trafiksäker och bränslesnål har då svårt att se 

veteranbilen som en kvalitetsbil. Att bilden av kvalitet kan variera på detta sätt 

beroende på vem man pratar med fungerar inte i verkligheten utan begreppet kvalitet 

måste ha ett konkret innehåll. 

Begreppet kvalitet är ett begrepp med mycket värderingar för många. Detta kan göra 

det svårt att förstå vad det är. Dessa begrepp kan vara bra att ha i bakhuvudet för att 

förstå vad kvalitet är 

 Kvalitet är att en vara och eller tjänst uppfyller kundens 

förväntningar eller krav i avseende på till exempel funktion, 

hållbarhet, etiska värden eller pris. 

 Kvalitet är rätt standard till rätt pris.  

Ordet standard kommer att beskrivas längre fram utan vi börjar med att titta på 

förväntningar och krav. Mycket av kvalitetsarbete går ut på att känna av kundernas 

förväntningar och krav.  



Krav 

Krav och förväntningar kan se olika ut för olika kunder men en sak är samma för alla. 

Det finns krav som kunden vill ställa och det finns krav som han inte vill ställa. Den 

vägen som en kund har att ställa sina krav är genom att uttala dem. Därför kallas 

dessa krav för uttalade krav. Motsatsen till de uttalade kraven är underförstådda krav. 

Underförstådda krav är krav som kunden inte behöver eller vill ställa på grunda av att 

verkligheten är sådan. Vad som är underförstått och uttalat varierar med tiden och 

person. Ofta är det tid i livet, användningsområden, standarder, naturlagar, lagar och 

liknade som styr vad som är uttalade och underförstådda krav. Till exempel var fjärde 

växeln i bilarna under femtitalet ett tillval samtidig som man förväntar sig att modern 

bil har fem växlar. Här är några exempel på uttalade och underförstådda krav 

Uttalat krav  Underförstått krav  

Glassen smakar jordgubb Glassen är kall 
Det går inte göra en 

varm glass 

Bilen är av en sedanmodell Bilen har blinkers 
Det finns krav på att 

bilar skall ha blinkers. 

Bilen har krockkuddar på 
alla platserna 

Bilen har backspeglar 
Barnfamiljer vill inte 
krockkuddar på grund 

av bilbarnstolarna. 

Båten är av plast. Båten tål vatten. 
Båten skall användas i 
vatten och bör därför 

tåla den 

M10*1,5 gängan har 
1,5mm mellan gängorna. 

M10*1,5 har spetsvinkeln 60 
grader 

Det finns standarder 
som beskriver hur 

gängan ser ut 

En hamburgare på en 
kändiskrog 

En hamburgare på en Mc 
Donalds 

Mc Donalds tillåter 
inga avsteg ifrån sin 
meny för att kunden 
skall veta vad han får 
när han kommer dit  

 



Varför skall man kvalitetssäkra ett arbete? 

Som kund har man alltid önskemål på vad det är man vill köpa. Hur skall man veta att 

dessa önskemål kommer bli uppfyllda. Köper man en Big Mac på McDonald’s vet 

man vad den innehåller och kanske till och med precis hur den kommer att smaka. 

Man vet detta på grund av tidigare erfarenheter av de hamburgare som man har köpt 

av dem tidigare. Det är McDonald’s profilering att man skall känna igen sig i deras 

restauranger och deras varor över hela världen. Du skall veta vad du får oavsett vilken 

restaurang du än besöker i världen för att likvärdigt pris. Det ger att kunderna får ett 

underförstått krav på vad den skall smaka. De kan inte ha andra krav på smaken 

förutom vilken meny det är.  

Oftast när vi handlar varor som till exempel bilar, hus eller mode kläder önskar vi att 

veta vad det är vad vi köper och att vi inte betalar för mycket. För att vi skall veta 

detta kan vi fråga försäljaren om råd. För att han skall kunna ge oss råd krävs det att 

han vet vad han pratar om. För detta krävs det rätt kompetens, rätt varor och liknade. 

Om han försöker sälja en tv till oss men förpackningen innehåller en video kommer vi 

troligtvis bli besvikna.  

När företag handlar med varandra har de stora behov att veta vad de får när de köper 

av varandra. Faktorer som pris, leveranstid, mått, material och miljö kan få avgörande 

betydelse för att företagen skall förbi konkurrenskraftiga. Priser ifrån under-

leverantörer påverkar vinstmarginaler eller utgående priser ifrån företaget. 

Leveranstidernas säkerhet påverkar lagrens storlekar. En försenad leverans kan 

medföra att produktionen upphör under korta stunder. Större lager medför att ett 

större kapital binds i lagret. Miljön är alla intresserade av att försöka rädda och får där 

med ett kvalitetsvärde. Allt detta är faktorer som har stor betydelse för förtagen men 

som är svåra att sätta ett värde på.  



Hjälp medel för att kunna kvalitetssäkra. 

För att ett företag skall kunna hålla en hög kvalitet krävs det att alla jobbar åt samma 

håll. Tänk om en arbetare på Volvos monteringsbana bestämmer för att börja tillverka 

Royce Rolls av de bilar som han sätter däcken på. Bilarna kommer aldrig få samma 

höga standard som RR. Tvärt om kommer standarden att sänkas. För att alla skall veta 

noga man skall vara med sitt arbete utarbetar arbetsledningen kvalitetspolicy. 

Där beskriver företagsledningen sina avsikter inriktningar för förtaget och ofta är det 

VD som undertecknar detta dokument. Utifrån detta dokument arbetas det fram ett 

kvalitetssystem som anger riktlinjerna hur arbetet skall organiseras, ledas och 

verksamhetens styrning. Uppdelningen av ansvaret finns även med i 

kvalitetssystemet. Systemet kan vara uppbyggt efter en internationell standard till 

exempel ISO 9000- serien. Alla dessa dokument samlas i kvalitetshandboken. 

Originalet till handboken skall förvaras på ett ställe där den inte kan förstöras. Hela 

eller delar av den kan lämpligen kopieras så att personalen har tillgång till den i 

kvalitetspärmar. Det är viktigt att personalen ha kunskap om den. 

Alla kopior ifrån kvalitetshandboken måste individmärkas så att de kan tas bort när 

det görs uppdateringar.   



Vad kan kvalitetssäkras  

Alla varor eller tjänster som säljs kan kvalitetssäkras. Vinsten med kvalitetssäkring är 

att kunden vet att den som levererar har förutsättningar att hålla vad han lovar. 

Kunden har nu möjligheter att utvärdera vilken vara han tycker är mest prisvärd. Han 

får även möjligheter att bestämma vilken vara eller tjänst som bäst passar hans behov. 

Tillverkaren får en bättre kontroll över hans egen produktionsprocess och där med 

verktyg för att styra produktionen. Det som är intressant att kvalitetssäkra är 

företagets förmåga att bland annat. 

§ Konstruera och designa olika detaljer i sina produkter. Detta är bland annat 

viktigt att veta att olika detaljer håller för de belastningar som det är tänkt för 

och har de funktioner som de skall ha.  

§ Att planerar sitt arbete så att de klara av att hålla leveranstider. En felaktig 

planering kan även att olika defekter arbetas in i materialet som produceras. 

Inom verkstadsindustrin kan spänningar byggas in i materialet. Inom 

livsmedelsindustrin kan bakteriekulturer växa vid felaktiga temperaturer. 

§ Att kontroller av utgående material så att de detaljer eller material som 

företaget levererar det som de har lovat kunden.  

§ Företagets förmåga att beställa material så att det har rätt standard. 

§ Företagets förmåga att kontrollera det material som kommer in till företaget, 

Detta kallas för leveranskontroll. Om de inte kan göra detta vet de inte att det 

ursprungliga material som de tillverkar sina produkter av är korrekt. Detta kan 

innebära att ett fel som en underleverantör har skapat kan ställa till problem 

för kunden. 

§ Idag är miljöfrågor allt viktigare för fler människor och företag. Därför har 

flera företag ställt upp krav för att minska deras miljöbelastningar. Som kund 

är det intressant att veta att företaget har rutiner som gör att de kan leva upp 

till vad de lovar. Idag finns det flera olika intresseorganisationer för miljö och 

rättvisefrågor som också ställer upp en krav bild gentemot tillverkningarna.  

§ Arbetsmiljön är också kvalitetsäkrad av de regler och lagar som styr arbets-

miljön. Det är arbetsmiljöverket som kontrollerar att denna kvalitetssäkring 

fungerar 



De fyra första punkterna styrs av en standard som heter EN-SS ISO 9000 och den 

näst sista av en standrad som heter ISO 14000 

ISO 9000 styr vilken standard av SS-EN ISO 9001 till SS-EN ISO 9004 man skall 

välja för sitt företag. Dessa standarder styr hur man skall lägga upp företags 

kvalitetssäkringsarbete.  

1. SS-EN ISO 9001 är kvalitetssäkring för installation och konstruktion, 

produktion, utveckling och service. Denna kvalitetssäkring är lämplig för 

företag som tillverkar, utför service och eller installerar produkter efter egna 

planer och konstruktioner. Exempel på företag som använder denna standard 

är K-svets, Borealis, Tibnor och LBC Väst. 

2. SS-EN ISO 9002 är kvalitetssäkring för produktion, service och installation. 

Denna kvalitetssäkring är lämplig för företag som legotillverkar, installerar 

och eller efter utför service andra företags instruktioner. Exempel på företag 

som är kvalitetssäkrade enligt ISO 9002 är bilverkstäderna där biltillverkarna 

står med anvisningarna hur jobben skall utföras. 

3. SS-EN ISO 9003 är kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning. Denna 

kvalitetssäkring är lämplig för företag som inte deltar i konstruktionen, 

tillverkning av de varor de säljer. Materialgrossister och företag som levererar 

till företag som inte klara av egen leveranskontroll.   

4. SS-EN ISO 9004 är kvalitetssäkringen för de företag som vill bygga upp ett 

eget kvalitetssystem oberoende de kunder man har. 

Miljön blir allt viktigare för oss människor. För att vi skall kunna skapa 

förutsättningar för en hållbar miljö måste vi tänka på det när vi tillverkar våra 

produkter. Idag tittar man på hela livscykeln som en vara har för att bedöma hur 

denna vara påverkar miljö. Man tittar på allt ifrån när råvarorna produceras i till 

exempel gruvorna, på åkrarna eller i haven. Detta kallas för livscykelanalyser. Dessa 

analyser gör att vi kan ställa miljökrav på de varor och tjänster som vi erbjuds. För att 

företagen skall kunna hålla sig till det som de lovar finns det en standard för 

kvalitetssäkring inom miljöområdet, SS-EN ISO 14000.  

Förutom dessa standarder finns det krav som ställs ifrån olika organisationer som till 

exempel krav-märkningen som ställer miljökrav på mat och ECPAT som ställer 

rättvisekrav på det som vi köper ifrån andra länder. 



Vad kan skapa kvalitet. 

Många imponeras av avancerade produktionsutrustning och ser det som en garanti för 

kvalitet. Detta stämmer inte riktigt, verktyg och maskiner kan inte själva skapa 

kvalitet hur bra maskiner och verktyg man har. Kvalitet skapas aldrig av sig själv utan 

måste på något sätt arrangeras fram. Det är hela sammanhanget runt produktionen 

som avgör kvalitén. Ryggraden i detta sammanhang är ofta rutiner, ordning och reda. 



Exempel på rutiner som är viktiga för företaget. 

 Inköp, Allt som ett företag behöver måste köpas in ifrån andra företag. 
Rutinerna kan handla om vem som köper in, vem som skall leverera vad och 
vilken kvalitet det skall vara.  

 Leveranser, När olika varor kommer ifrån olika leverantörer in till företaget 
måste man ha kontroll över olika saker. För att lösa detta har många företag 
leveranskontroll som kan innehålla. 
a.) Är det rätt varor? Man kan aldrig komma efter man har använt sakerna 
byta ut dem. Till exempel så står det på tapetrullarna att man skall kontrollera 
färgen på tapeterna innan man sätter upp dem. 
b.) Har varorna rätt egenskaper som till exempel form, diameter, färg och 
liknade. Det kan vara svårt att hävda att något har varit fel på något efter 
varorna är använda. 
c.) När och var skall varorna användas. Produktionen kan störas svårt om fel 
varor kommer på avvägar och därför märks ofta pallarna upp vid leverans. 

 Lagerhantering. För att underlätta materialflödet inom företaget och inget 
skall försvinna på vägen är det viktigt var man ställer detaljerna. På ett stort 
företag är det naturligt ha rutiner för detta men det är lika viktigt för ett litet 
företag. I till exempel en livsmedelsbutik kan det vara viktigt att sälja varorna 
efter datumstämplar. 

 Verktyg 

 Städning 

 Maskinomställningar. Med modern produktionsutrustning som till exempel 
CNC utrustning är det lätt att ställa om produktionen. I dessa 
produktionsomställningar är det ett antal moment som skall genomföras.  Till 
exempel. 
a) Verktyg skall bytas ut. 
b) Program skall bytas ut. 
c) Nya ämnen skall fram. 
d) Verktygsdata och nollpunkter skall in i verktygsregister nollpunktsregister. 
e) Fixturer skall byggas.  
f) Programmet skall provköras och startas upp. 
Allt detta kräver rutiner så att det blir gjort och rätt data skall användas. 

 Ritningar, operationslistor, ställdatablad och andra handlingar.  

 Service och underhåll. 

 Ämnes och chargemärkning  

 Nyanställda, Att nyanställa kostar ofta mycket. För att minska dessa kostnader 
är det viktigt med rutiner hur de nyanställda introduceras.  



Vad kostar ett fel.  

Kostnadsökningar med varje steg ifrån 

beställning till leverans

Besvarar 
kundens offert

Produktions-
planeringen

Material 
beställningen
Klipper till 
plåten
Borrningen

Bockningen

Leverans
Fästet når 
kunden
Fästet 
monteras
Fästet 
används

Förlorat kontrakt

Förseningar
Fel material
Arbetsinsats

Arbetsinsats

Bockningen

Frakt och emballage 

Kontroll
Förlorade Kontrakt
Förlorat Förtroende
Kundens 
kostnader på
grund av felet 

Arbetsinsats för 
planering

Leverans 
steg

Kostnader
För Fel 

Kostnader

Allt kostar även det som är gratis, samma sak gäller även fel. Kostnaderna kan ligga i 

olika områden som till exempel material, ersättningar för kontraktsbrott, kundens 

förtroende eller arbetskostnaden. Priset ökar för varje steg i tillverkningsprocessen 

felet ligger i. Antag att ett fäste skall tillverkas med tre olika tillverkningssteg. Stegen 

är att plåten skall klippas till, hål skall borras upp och sedan skall plåten bockas. Se 

figuren nederst på motstående sida.  

Kostnaderna kan delas upp i två huvudtyper. 

Den ena huvudtypen är relaterad till rena 

produktionskostnader. De kostnaderna skulle 

man haft även om inget skulle vara varit fel 

och varan kan levereras. Det handlar om till 

exempel kostnader för planering, frakt, 

material, maskinkostnader och arbetsinsats.  

Den andra huvudtypen av kostnader är 

allvarligare. Det handlar om kostnader som är 

bundet mot kundens förtroende mot företaget. 

Fel som når kunden påverkar kunden ofta 

negativt både psykiskt och ekonomiskt. 

Psykiskt på grund av de kan börja tvivla på att 

leverantören klara av uppgiften och där med 

väljer en annan leverantör.  

Kunden kan påverkas ekonomiskt om de har 

monterat in den felaktiga detaljen i större 

maskin. Till exempel vid renoveringar av en fartygsmotor. Då har de haft kostnader 

för att montera den och sedan åker på kostnader för att demontera den. Har båten 

lämnat varvet tvingas de in i varvet igen. I sin tur kan detta innebära att båten mister 

sina inkomster på grund av ytterligare reparationsdagar. Detta gör att fel som har 

lämnat företaget kan innebära enorma kostnader för företaget.  



Fel som upptäcks tidigt 

kostar mindre än fel som 

upptäcks sent. Oavsett 

vems felet är. 

Bockat fäste 



Tydliga tecken på att kvalitetsarbetet inte fungerar. 

Att kontrollera att ett företags kvalitetsarbete fungerar eller inte krävs att alla 

kvalitetshandlingar gås igenom och hela produktionsprocessen skärskådas. Detta är ett 

stort arbete som tar tid och kräver en stor erfarenhet av kvalitetsrevision. Men det 

finns vissa saker som lätt går att kontrollera när man går genom en verkstad eller ett 

kontor. Det är de kvalitetshandlingar som alla företag med en viss storlek har gjort. 

Alla företag mer än åtta anställda har gjort en jämställdhetsplan och alla företag har 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta människor har någon typ av 

självbevarelsedrift, det vill säga att man försöker undvika olyckor och att skada sig i 

arbetet. 

En enkel nakenbild på en vacker brud i underkläder innebär ett brott mot alla 

godkända jämställdhetsplaner. Detta innebär att antigen bryr sig inte företags-

ledningen om det som de har sagt att de skall genomföra. Men det kan även innebära 

att de anställda inte bryr sig om vad företagsledningen säger. Båda av dessa attityder 

är livsfarliga för ett företags kvalitetssystem och risken finns att detta slår igenom på 

andra områden inom företaget. Liknade signaler sänds ut när det slarvas med säker-

heten som till exempel glasögon eller säkerhetslina inta används. De flesta som inte 

använder dessa saker gör det av slarv eller de inte är medvetna om vad de gör. Risken 

är att personalen är lika omedveten om alla kvalitetsrisker och där med väljer 

olämpliga arbetsmetoder.  

MPS 

Ett viktigt verktyg för att nå högre kvalitetsnivåer i ett företag är hur företagets styrs. 

Historiskt har företagen varit hiarkistiska uppbyggda. Detta innebär att 

beslutordningen har formen av en pyramid med militären som en förbild. Överst satt 

VD’n med alla makt under sig hade han underchefer på olika nivåer med olika 

ansvarsområden. Besluten kommer uppefrån och fördes ner till golvet via 

underchefer. Beslutsystemen blev trögt och tog tid innan förädringarna gick igenom. 

Den hiarkiska beslutordningen är ryggraden inom taylorismen. 

Med Demings ideer började besluten flyttas ned mot golvet. Meningen var att 

förändringar skulle ske fortare om de togs av de som påverkades av dem. 

Produktionen styrs genom att mål sätts och sedan får arbetslagen försöka finna vägar 



att uppfylla dem. Ofta får arbetslaget styra produtionen och materialåtgången och 

därför kallas den för material och produktionsstyrning, MPS. Typiska MPS mål är 

 Beredskaps mål för leveranser. 

 Leveranssäkerhet. 

 Samarbete med olika leverantörer. 

 Bearbetningskostnad. 

 Genomloppstider. Det vill säga tiden ifrån kundförfrågan till leverans. 

 Lagerstorlek 

Styrningen går till att arbetslaget får olika mål till exempel att leveranssäkerheten 

skall  vara 95% eller genomloppstiden skall ligga under en vecka. 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis 

För att kunna jobba mot dessa mål gäller det ha bra verktyg. Det ena är FMEA och 

andra statristiska metoder. FMEA som betyder Failure Mode and Effect Analysis  

går ut på att mäta storleken av felet och gångra det med den skada som kunden 

upplever att felet är värt. Genom att göra detta får arbetslaget eller 

produktionsledningen att koncentrera sig mot de fel som har störst betydelse.      



Statistik 

Statistik är ett viktigt hjälpmedel för att beskriva felen och finna lösningarna på 

problemen. Man bör som en del i en produktion veta vad vissa uttryck innebär och 

vad de visar. Nedan kommer ett antal statistiska verktyg visas. I vårat exempel har vi 

svarvat 200 axlar till diametern  mm och längden  mm. Det har gjorts i 

verkligheten och resultatet blev enligt nedan. 
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5,0
5,0150



Antal axlar i de olika storlekarna. 
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Målvärde.  

När man tillverkar något måste man ha ett mål som är mätbart. Detta för att veta att 

hur man skall korrigera utrustningen så att det som kommer ut har rätt egenskaper. 

Detta mål brukar kallas för målvärde. 

De axlar som vi har svarvat varierar alltså i storlek detta kallas för variation och 

avviker ifrån målet. När vi svarvade axlarna hade vi diametern 15,991 mm som 

målvärde för att detta för mitt i toleransvidden. Genom att välja detta målvärde kan vi 

ha lika stora avvikelser på båda sidorna. Målvärdet här skiljer sig ifrån basmåttet för 

att vi skall klara av toleranserna. 



Variation, Standardavvikelse och varians 

Det första vi gjorde i detta kapitel var att bestämma allt som vi tillverkar varierar. Allt 

beror på hur noggrant vi kan mäta. Om vi tittar på vårat exempel så ser vi att 

resultaten varierar runt målvärdet vilket var förväntat. Två axlar varierade så mycket 

att de låg på utsidan av toleransvidden men 99% av axlarna ligger inom tolerans. För 

att uppskatta denna variation har vi två effektiva mått att mätta detta med som 

fungerar likvärdigt. Den ena är varians och den andra är standardavvikelse som båda 

är ett mått på hur långt ifrån medelvärdet alla resultaten ligger. Formlerna för varians 

och standardavvikelse är. 

2

1

)(
1

1
)(  




n

j xx
n

xV  

Denna formel ser mer besvärlig ut än vad den är. Varje resultat minskas med 

medelvärdet och det svaret multipliceras med sig själv. Varje produkt summeras och 

delas på antalet resultat. Låter detta fortfarande svårt så titta i bilagan hur den används 

på våra axlar. 

Standardavvikelsen är kvadratroten ur variansen som har symbolen  på 

miniräknaren  

)(S(x) xV  

Medelvärde 

Det kan vara svårt att greppa över en stor mängd mätresultat. Då kan man vilja ha ett 

värde som kan representera resultaten. Ett medel värde kan mycket väl göra detta. 

Medelvärde är summan av alla resultat som är delat med antalet resultat. Se bilaga hur 

medelvärdet är beräknat över alla axlar. Medelvärdet för våra axlar är 15,990885 som 

skall avrundas till 15,991 i och med att vi inte har exaktare mätutrustning. 


n

jx
n

x
1

1
 

Medianvärde 

Enkelt kan man säga att medianen är det mittersta resultatet av en mätserie. Är det 

jämnt antal så är det medelvärdet på de två mittersta. Meridianen i våran är ett antal 

axlar som ligger i samma storleksgrupp, grupp 15,991-15,992. I denna storleksgrupp 

återfinns medelvärdet i detta fal men det är inte säkert. Anledningen att man inte kan 



peka ut en exakt meridian är på grund av vi inte har exaktare mättdata. Se i bilagan 

hur det är beräknat. 

Histogram 

Med ett histogram kan man presentera klassindelat material i en tydlig graf. Först 

delas resultatet in i storleksklasser. Dessa storleksklasser ger sedan längder på 

staplarna. Histogrammet ger en tydlig bild på hur olika resultat avviker ifrån 

målvärdet. Se bilagan och exemplet med axlarna.  

Normalfördelning 

Nu har vi tillverkat 200st axlar och skulle vilja ha en prognos på hur många axlar som 

inte kommer att ligga inom toleransen om vi tillverkar fler axlar. För detta kan vi 

använda oss av normalfördelningskurvorna. De räknas fram ur standardavvikelsen 

medelvärdet. 

Med denna prognos kan vi senare beräkna hur mycket axlarna som inte ligger inom 

tolerans kommer att kosta oss. Denna kostnad kan sedan användas till att avgöra om 

man skall skaffa bättre utrustning eller om man skall ta jobbet eller inte. Kostnaden 

kan även läggas på de som kunden köper. 

Det är viktigt att målvärdet ligger nära toppen på normalfördelningen. Ligger den inte 

där krävs det justeringar. 

Antal axlar i de olika storlekarna. 

0

5

10

15

20

25

30

15
,9

81
-(1

5,
98

2)m
m

15
,9

83
-(1

5,
98

4)m
m

15
,9

85
-1

5,
98

6m
m

15
,9

87
-(1

5,
98

8)m
m

15
,9

89
-(1

5,
99

0)m
m

15
,9

91
-(1

5,
99

2)m
m

15
,9

93
-(1

5,
99

4)m
m

15
,9

95
-(1

5,
99

6)m
m

15
,9

97
-(1

5,
99

8)m
m

15
,9

99
-(1

6,
00

0)m
m

Frekvens

Normfördelning

U
nd

re
 t

ol
er

an
sg

rä
ns

U
nd

re
 g

rä
ns

av
m

åt
t

Ö
vr

e 
to

le
ra

ns
gr

än
s

Ö
vr

e 
gr

än
sa

vm
åt

Diametrarna inom 
parentes ingår inte 

 



Spridning och Duglighet 

Avståndet punkterna där normfördelningens närmar sig noll kallas för spridning. 

Spridningen är ett mått på hur exakt produktionen och inom vilka toleransvidder som 

man kan tillverka. Delar man spridningen med toleransvidden får man ett tal runt ett. 

Är talet mindre än ett så är maskinerna mer exakta än vad som behövs för 

tillverkningen och det kanske är för dyrt att köra med dem. Är dugligheten större än 1 

så är maskinerna för inexakta för den tillvekningen. 

ddToleransvi

Spridning
Duglighet   

I vårt fall dugligheten 1,1 vilket inte är riktigs så bra.  

Är dugligheten för långt under 1 så är tillverkningsmetoden för exakt och tar för lång 

tid. 

Styrdiagram 

Vissa tillverkningsmetoder och processer ger resultat som varierar och är svåra att 

förutse eller mäta. Då kan det vara svårt att styra processen och tillverkningen exakt 

på grund av att det kan vara svårt att veta om man skall korrigera eller ej. I dessa 

tillfällen kan det vara styra medhjälp av styrdiagram. I dessa diagram har man 

förutom toleransgränserna även styrgränser eller beslutgränser. När resultaten 

passerar styrgränserna så görs korrigeringar. Ett exempel på styrgräns kan vara när 

man till exempel borrar med ar-borr diametern varierar med slitaget och detta kan 

man korrigera med inställningar. Men det går även att byta skär om toleransvidden är 

tillräckligt vidd. Styrdiagram används ofta inom processindustrin och 

livsmedelsindustrin för att styra processer.  

Arbetsordningen med styrdiagram 

 Bestäm först vilken statistiks metod som bäst beskriver resultaten. 

 Bestäm hur ofta man skall mäta. Till exempel efter en viss tid eller ett antal 

tillverkade detaljer.  

 Bearbeta resultaten. Matematiskt, via diagram eller något liknade 

 Rita in resultatet i ett styrdiagram  

Sätt in en bild på en tillverkningsprocess här knäckkokning.  



Basmått och gränser.  

Att tillverka något exakt går inte. Antag att en axel skall svarvas till diametern 16mm. 

Vad är då exakt? Att axeln ligger mellan 15,5 mm och 16,5 mm eller är det 15,9995 

och 16,0005 mm. Hur exakt man än tillverkar något så kan man alltid göra det mer 

exakt med bättre mätmetoder och tillverkningsmetoder. Ju noggrannare måttet är 

dyrare är axlarna att tillverka. Därför måste man veta hur noggrann tillverkningen 

måste vara. För detta finns det toleranser. 

Toleransen är uppbyggd med ett basmått som anger vilket mått det är. Basmåttet är ett 

riktvärde som kan ligga inom toleranserna respektive utanför. Ifrån Basmåttet utgår 

det ett övre gränsavmått och ett undre gränsavmått. Gräns avmåtten talar om hur långt 

ifrån basmåttet maximum och minimum ligger. Avståndet mellan maximum och 

minimum kallas för toleransvidd. Se figur.  

Exempe1  

Axeln i vårat exempel har diametern 16h7 enligt ritningen. 16h7 skall ligga i 

intervallet 15,992 till 16,00 som kan skrivas . Här är  00,0
018,016 

16 mm  basmåttet, 

+0,00 mm  övre gränsavmått, 

-0,018 mm  undre gränsavmått 

16,00mm maximum eller övre toleransgräns 

15,982mm minimum undre toleransgräns 

0,018mm  toleransvidd 

Basmått, nominelltvärde 

Basmåttet är det mått om som toleranssättningen utgår ifrån. Basmåttet behöver inte 

ligga inom toleransen. Till exempel stora drev i växellådor som är monterade på axlar 

med en presspassning kan ha toleransen 150P7 respektive 150p7 har tolerans 

områdena  respektive . Anledningen att det är så här är att de skall 

drevet skall värmas upp så att hålet växer och axeln kylas ned så att den krymper. När 

bägge har nått rumstemp igen så sitter de fast. 

028,0
068,0150 


061,0
043,0150 



Annat ord för basmått är nominellt värde som är ett värde som bara finns på pappret. 

Till exempel aktier har ett nominellt värde så länge man äger den. När man sedan 

säljer dem får man ett verkligt värde som skiljer sig ifrån det nominella 



Övre och under gränsavmått 

Ordet avmätt betyder exakt steg. Varje resultat, diameter eller längd skiljer sig med ett 

exakt steg ifrån det nominella värdet. Denna skillnad kallas för avmått och den största 

tillåtna avmåttet kallas för gränsavmått. Övre respektive undre gränsavmått. 

Toleransgräns och toleransvidd 

Den största tillåtna avvikelse är alltså nominellavärdet plus övre gränsavmått. Denna 

avvikelse är alltså det maximala tillåtna felet uppåt och kallas för toleransgräns. 

Under gränsavmått ger på samma sätt den nedre toleransgränsen. Avståndet mellan 

toleransgränserna kallas för toleransvidd 

Beräkningar på axeln med diametern 16h7 

 Basmåttet (b)    16 mm , 

 övre gränsavmått (ög) +0,00 mm 

 undre gränsavmått (ug) -0,018 mm   

 övre toleransgräns (öt) öt=b+ög 

med värden insatt i formeln  16+0,00mm=16,00mm  

 undre toleransgräns (ut) ut=b+utg 

med värden insatt i formeln  16+(-)0,018=15,982mm  

 toleransvidd    ög-ug=öt-ut  

med värden insatt i formeln  16,00-15,982=0,00-(-)0,018=0,018mm 



Urvals principer 

När man genomför mätningar och kontroller måste man veta vad och hur man skall 

mäta, detta är naturligt. Det är också veta vilka detaljer och hur många som skall 

mättas. I vissa fall mäts alla detaljer och mått och andra fall går det 25 bita mellan 

mätningarna. När man inte mäter alla bitarna så mäter man vid vissa tillfällen. 

 Förstabits kontroll 

Första biten i serien som tillverkas mäts. Detta för att försäkra sig om alla 

inställningar fungerar. Förstabits kontrollen kan användas vid inställningar 

vid komplexa och system. Det kan även användas vid billiga ämnen för att få 

till första inställningarna. Detta är allra vanligast när kostnaderna av att mäta 

in verktyg och fixturer överstiger kostnaden för ämnena. 

 Mittenbits kontroll. 

 Sistabits kontroll 

 Ingreps kontroll 

 Slumpmässig kontroll.



Lagerhållning 

I alla företag hanteras varor, material och utrustning i varierande mängd. För att man skall 

hålla ordning på allt detta krävs det ett lagersystem. Hur man lägger upp ett lagersystem 

hänger ihop med vilken verksamhet som företaget är verksam inom. 

Lagersystem 

De flesta industriföretag har ett material flöde inom sig. Reservdelar, verktyg 

råämne/råmaterial och olika detaljer som kommer olika leverantörer. Materialet skall sedan 

inom företaget passera olika stationer eller maskiner för att senare paketeras och levereras till 

kund eller användas som en reservdel. Fungerar inte lagersystemet som det är tänkt kommer 

till exempel material försvinna, maskiner kommer stå stilla på grund av att det inte finns något 

att bearbeta, reservdelar saknas vid reparation eller kunder får felaktiga detaljer. Allt detta 

dyra problem som många gånger som kostar mer än vad kunden betalar. Bara sådana saker 

som till exempel leveransförseningar eller brister är sådant som ofta leder till kundförluster 

och nya kunder måste arbetas in. 

Exempel. I Göteborg finns det ett företag som heter Wärtsilä diesel som renoverar 

fartygsmotorer. Bland annat så renoverar de en del motorer under gång. Till exempel 

samtidigt som fartyget går ifrån Europa till Amerika kan en motor av två överhalas. 

Överhalas innebär att hela motorn tas isär och renoveras och sätts ihop igen. Arbetet 

planeras innan båten kommer till hamn i Europa. Bland annat tar man reda på vad som 

behövs reservdelar och verktyg. Det man inte har hemma måste beställs eller tillverkas. Strax 

innan båten når hamnen kontrolleras allt är med och packas. Allt räknas och kontrolleras 

som till exempel packningar, reservdelar och till och med skruvar och muttrarna. Det skall 

vara exakt rätt material med. När båten når hamnen skickas allt till båten tillsammans med 

den personal som skall utföra arbetet. Fattas något som de måste vänta in kommer de missa 

båten. 

Under resan över till Amerika kommer arbetet att utföras. Fattas något nu eller inte passar, 

kommer det att upptäckas mitt på atlanten. Detta kan medföra antingen arbetet måste 

fortsätta under en resa till eller att det som fattas måste flygas ut. En mutter som fattas kan 

alltså bli väldigt dyr. Blir det något över måste antingen skänkas bort, slängas eller skickas 

tillbaka till Sverige. Detta kan också bli stora kostnader. 



För att undvika detta måste man ha kontroll på man har i lager, hur lång tid tar det innan man 

får tag på det och har allt packas rätt. Även vad som skall användas är viktigt att hålla kolla 

på.  

Exempel en verktygsleverantör har två säljare Bengt och Sune och en hilti-borrmaskin i 

lager. Antag att Sune säljer borrmaskinen men den skall levereras en månad senare. Bengt 

säljer också borrmaskinen men en dag innan Sune skall leverera den.. Detta innebär att Sune 

inte kan leverera det som han har lovat i tid för han måste vänta in en ny borrmaskin 

levereras ifrån deras leverantörer. 

Allt detta kan ett lager system hålla koll på och lite till.  

Shelf time eller hylltid 

Det två övre exempel innebär stora kostnader om något saknas. För att undvika dessa 

kostnader kan man försöka ha allt i lager. Detta lager kommer att bli stort och är kostsamt att 

köpa in och dessa pengar kan ge ränta hos banken. För att hantera detta lager krävs det även 

lokaler. Alltså kostar ett lager och priset beror på hur stora, dyra och hur länge detaljerna 

ligger i lager. 

För att veta om det är värt att ha detaljen i lager måste man jämföra den med kostnaden med 

att inte ha den när man behöver den med kostnaden med att ha den i lager. Även risken med 

att inte få tag på detaljen i tid måste vägas in. Små detaljer som till exempel skruvar och 

muttrar kan många gånger vara biligare att köpa ett stort antal av. Detta gör att tiden hur länge 

det är lönsamt att ha en vara i lager kan alltså variera. Hur lång tid det är kallas för shelf-time 

eller hylltid. Små och biliga saker har alltså ha en lång shelftime. Samma sak gäller för s 

 
 



Viktiga personer som har fört industrialismen framåt 

Frederick Winslow Taylor 

Taylor levde mellan 1859 till 1921. Han var verksam som ingenjör i amerika.  Under hans 

livstid utvecklades massarbetslösheten och arbetsmoralen sjunk. Samtidigt blev 

arbetsuppgifterna mer komplicerade. Taylor såg hur industrin föll ihop av dålig arbetsmoral 

och otillräckliga kunskaper. Han utarbetade en ny modell att fördela ansvar och 

arbetsuppgifter, Taylorism. Han ansåg att om man skulle motverka detta krävdes det att 

arbetsuppgifterna blev enklare. Arbetet skulle planeras av de som hade kunskapen med 

vetenskapliga förtecken. Ett viktigt inslag i taylors modell var att mäta tiden och kartläga alla 

arbetsmoment för att ta bort all tomtid där arbetaren inte utförde ett arbete. Bland annat 

kartlagdes kvinnorsrörelser i köket. En  annan av Taylors ideer var att lönen skulle vara 

baserad på hur mycket man tillverkade i form av ackords löner.    

Taylorismen kallades även den vetenskapliga metoden eller krigsmaskinen. Arbetsstrukturen 

liknade armens och byggde på vetenskapliga metoder. 

 

Henry Ford 

Henry Ford öddes 1863 i Michigan USA. Han började sin yrkes karriär som läring på en 

mekanisk verkstad. Som 19 åring blev han westinghouses ångmaskinsreperatör. Som 

ångmaskins reperatör kom han i kontakt med gasmotorn som han blev intressserad av. Han 

började sean att laborera med med att bygga egna motorer. När Henry jobbade för Edison  

1896 provade han bygga en bil av cyckeldelar och sin modelmotor. När han hade fått den att 

fungera så bytte han ut cykeldelarna mot bättre delar. Bilen hette Ford Quadricycle. 

1902 startade Henry  Ford Motor Company. Han döpte bilarna enligt alfabetet A-ford, B-

ford..T-ford. Produktionen effiktiviserades och utökades hela tiden. Effektiviseringen kom 

genom att delarna standardiserades. Blanda annat fanns bara färgen svart att välja på. 

Löpandet bandet utvecklades och arbetsuppgifterna blev mer monotana och arbetarna mer 

specialiserade. Genom att produktionen effiktiviserades sjunk priset på bilen och företaget 

sålde fler. Detta lede fram till att löneläget förbättrades för arbetarna samtidigt som 

arbetsuppgifterna slet mer på kroppen och tempot ökade. 



Carl Evard Johansson 

Carl Evard föddes 1864 på frötuna bruk i västermanland. Han fick jobb på Carl Gustafs Stads 

Gevärsfaktori där han blev besiktningsmästare. För att få till passformen på alla delarna i 

gevären användes ett antal tolkar. Detta arbete lede fram till att han kom på iden att en 

måttsats med 102 delar kunde kombineras till 20 000 måttvärden med en måttdifferans på 

mindre än en hundradel.  

På 1920 talet började Henry M Leland i hans produktion av cadillac bilar. I detta läget var 

Henry Ford ointresserad av hans måttsats. Men i under mellan krigstiden var han med att 

standardisera mätningen i Fords fabriker för att få delarna passa ihop bättre när de skulle 

monteras. Detta var ett nyckelproblem för löpandebandet.  

“There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States and the 

other is Mr. Johansson from Sweden”. Henry M Leland, 

Edwards Deming 

Deming levde mellan 1900 till 1993. Efter doktorsexamen i fysik och med intresse för statesik 

kom han bli en förgrundsgestalt inom kvalitetteknik. Efter andra världskriget talade Deming 

inför ett stort antal japanska industrimän. Genom denna kontakt med japan kom han i kontakt 

med japansk kvalitet. Demings arbete i japan förstärkte japans ka företags anställdas 

kvalitetsmedvetenhet. Utifrån detta arbete utvecklade han TQM (Total qualitet mangemant). I 

japan har det instiftat ett Demingpris som ges till framstående företag, personer eller andra 

grupper som har gjort framstående framsteg inom kvalitetstekniken.    
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Sammanfattning 

I Lpf 94 står det att kärnämnen ska infärgas av karaktärämnen och att karaktärsämnena 
skall spegla näringslivets behov på orten. Idag finns inte något sådant material att tillgå. I 
det här examensarbetet har det därför utformats ett material som skulle kunna fungera och 
uppfylla dessa två krav. Materialet skulle även kunna fungera som en del i bedömningen av 
eleverna.  

En slutsats som kom fram av studien är att det går att skriva ett material som uppfyller 
ovanstående krav om infärgning och om att spegla näringslivet på orten. Problemen med 
att färga in ligger inte på kursinnehållet utan mer på strukturen i skolan. Till exempel så har 
matematik A ett ganska rigoröst lokal kursplan där det är svårt att genomföra förändringar 
i. Samma sak gäller även för svenskan som har sina öppningar för samarbete i år 1 samtidigt 
som eleverna är ute på APU året efter. Detta mycket beroende på litteraturhistorien som är 
en stor del i svenska B och som läses i år 2.  

Materialet är inte testat på elever på elever utan har visats upp för erfarna lärare som sedan 
har intervjuats. Det är en nackdel att materialet inte har prövats på elever och därför bör 
man genomföra en omfattande utvärdering första gången materialet används på elever för 
att undersöka om det fungerar även ur deras synvinkel. 
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1 Bakgrund 

De läromedel som idag används på kurserna kvalitetsteknik och produktionsprocess består 
av två olika böcker och övningsuppgifter, en uppsättning för varje kurs. Innehållet i 
böckerna och övningsuppgifterna är av typen utantillkunskap. Övningshäftena innehåller ca 
100 frågor och är gjorda på ett sådant sätt att eleverna kan leta efter svaren i läroboken. 
Arbetet avslutas sedan med ett prov för att bedöma elevens arbete 

Många av eleverna på industriprogrammet har läs- och skrivproblem. Detta skapar problem 
för dem under utbildningen men även senare i livet. Det är viktigt för dem att inte sluta att 
läsa. För att få dem att läsa är det viktigt att få med texter som är intressanta och berör 
deras värld. Det är en fördel om dessa texter innehåller ett språk och ordförråd som finns i 
det yrkesliv som eleverna skall in i senare i livet. Genom att ämnesintegrera karaktärs- och 
kärnämnen kan man vinna denna språkutveckling samtidigt som man motivera eleverna att 
träna upp sitt språk. Det är lika viktigt för eleverna att ha ett korrekt skriv- som talspråk 
(Molloy 2007).  

För att stödja elevernas språkutveckling och dessutom binda samman kärnämnen och 
karaktärsämnen behövs ett nytt läromedel. Det läromedel som jag tänker mig skall vara 
fallbaserat. Det skall kunna användas både på Internet men även utvalda och utskrivna 
sidor ska kunna användas. Materialet skall vara knutet till den industri som finns i 
närområdet till skolan som eleven går i. Detta gör att den lärare som använder materialet i 
sin undervisning med fördel skall kunna integrera sitt eget material. Detta material skall då 
kunna länkas samman med de uppgifter som tillhör läromedlet. En stor del av uppgifterna 
skall få eleven att reflektera över sina kunskaper och det som han redan kan sedan innan. 
Dessa uppgifter skall även kunna användas av svensk- och matematiklärare. 

1.1 Syfte 

Syfte med detta projekt är att skapa ett material som får eleverna att reflektera över sina 
kunskaper och de problem som finns inom produktionsprocessen och kvalitetsteknik. 
Materialet skall även erbjuda möjligheter för integrering av kärnämnen och karaktärsämnen. 
Materialet skall även kunna användas i bedömning och betygsättning av eleverna.  
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1.2 Målformulering 

Målet med detta projekt är att försöka att besvara följande tre frågor. 

Hur skall ett läromedel se ut för att få industriprogrammets elever att reflektera över: 
a) Hur olika produktionsprocesser är uppbyggda och varför de används? 
b) Hur olika beslutsvägar ser ut inom företagen och vem som tar de olika besluten? 
c) Hur upprätthålls kvalitén inom ett företag vad kan de enskilda individerna gör för att 
säkra den? 

Materialet skall även kunna användas av svensk- och matematiklärarna för att öka 
ämnesintegrationen. 

Uppgifterna till eleverna skall kunna vara betygsgrundande och skall kunna fungera som ett 
prov för examination i kursen. 
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2 Metod 

Arbetet genomförs som en trestegsraket. Första delen är en empirisk studie där det 
undersökts vilka behov och förutsättningar som finns för läromedlet. I steg två skapas 
läromedlet utifrån de behov och förutsättningar som kommer fram i steg 1. Läromedlet 
kommer sedan att utvärderas i steg 3. Steg 1 och 3 genomförs som en narrativ fallstudie där 
syftet i första hand är att få erfarenheter så mycket som möjligt av respondenternas 
historiebank (Bell 2006).  

Metod

Intervjuer av 
kärnämneslärare

Intervjuer av 
karaktärsämneslärare 
och kärnämneslärare

Skapande av materialet
Vid behov återgång till 
kärnämneslärare

Empiriska studier 
om 
Karaktärsämnen 
och kärnämnen

Bok och uppgifter 
växer fram med 
kunskaper ifrån den 
empiriska studien

Validering om 
boken och 
uppgifterna 
fungerar

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Arbetet går i huvudsak i de stora pilarna, men vid behov kan arbetet gå i de små
pilarnas riktning när kompletteringar krävs

 
Figur 1 Beskrivning av arbetsflödet 

2.1 Steg 1 Empiriska studien.  

Vid arbetets start saknas kunskaper om kärnämnena som skall sammanbindas med 
karaktärsämnena. Troligen sitter kärnämneslärarna på en del av den kunskapen. För att i ett 
inledningsskede av studien komma åt den kunskapen intervjuades kärnämneslärarna i en 
survey intervju runt ett utkast av materialet. Fördelen med surveyintervjun är möjligheterna 
komma åt kärnämneslärarnas historiebank i form av ett samtal. Enkäter kommer inte att 
göras  på grund av behovet att förändra frågorna efter lärarnas svar. Ytterliggare en nackdel 
med enkäter i det här sammanhanget är det lilla antal lärare som är tillgängliga till 
undersökningen. (Bell 2006), (Patel R & Davidsson B 2003). Däremot skulle enkäter 
troligtvis sparat tid för alla inblandade parter. 

Det finns ett behov att kunna utveckla intervjun under samtalet. Detta gör att de 
möjligheter som respondenten har att vara med och styra samtalet gör att vi kan röra oss 
runt det som är intressant ur bådas synvinkel. (Bell 2006). Metoden har alltså en ganska stor 
förändringsfrihet beroende på den information som kommer fram. 

Kärnämneslärarna kommer att intervjuas under ganska fria former runt ett utkast till 
material. Genom att presentera ett färdigt material som de får tycka till om kan man få fram 
en narrativ berättelse ur deras erfarenhet när de ser materialet. (Bell 2006) 

Ytterligare en fördel med intervjun i fallstudien är att risken för att de som skall intervjuas 
slits ut i arbetet minskar. Intervjun övergår i ett mer givande och tagande. I diskussion  
fanns det möjligheter att flera gånger komma tillbaka till när frågor uppkom. (Patel R & 
Davidsson B 2003).  
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I och med att det är ett litet antal kursplanerna som skall jämföras med varandra för att 
finna övergångar och likheter går studien att begränsa i en jämförande fallstudie. (Patel R & 
Davidsson B 2003). Syftet med denna undersökning är att finna likheter där samarbete kan 
ske över kursgränserna. Resultatet av undersökningen kommer att användas som grund för 
elevuppgifterna. Det finns även ett behov av att gå tillbaka till kursplanerna under arbetets 
gång. (Bell 2006) 

2.2 Steg 2 Skrivande av läromedlet. 

Materialet kommer att skrivas under första och andra steget. Delar av materialet kommer 
att behövas till intervjun av kärnämneslärarna. Responsen ifrån dem kommer att användas 
för att slutföra och förbättra materialet, detta på grund av att jag inte vet så mycket om 
kärnämnena och hur lärarna arbetar med olika material i dessa kurser. Samtidigt så behöver 
jag ett material som vi kan diskutera runt. Under tiden som materialet växer fram finns det 
möjligheter att gå tillbaka till kärnämneslärarna under surveyintervjuns former. (Bell 2006). 
Nackdelarna är om jag kommer tillbaka för ofta att under materialets utveckling finns det 
risk att de känner sig delaktiga i arbetet och har svårt att vara kritiska mot ”sitt eget arbete”.  

2.3 Steg 3 Utvärderingen av läromedlet 

I det sista steget kommer karaktärsämneslärarna intervjuas. Ett nästan färdigt material 
kommer att presenteras för dem. De kommer också att ha möjlighet att ge kommentarer.. 
Intervjun genomförs även här som en survey-intervju för att få en så stor frihetsgrad som 
möjlighet. Syftet med denna intervju är att få loss lärarnas erfarenheter. (Bell2006). På 
samma sätt som kärnämneslärare är tillgången till dem begränsad. Intervjun görs under ett 
tillfälle och utan möjligheter att komma tillbaka under detta arbete.   

2.4 Etiska aspekter 

Alla intervjuade lärare har inför intervjun och inför genomläsningen av boken blivit 
informerade om syftet med undersökningen för att uppfylla informationskravet. De har 
informerats både skriftligen och muntligen för att undvika missförstånd. (Bell 2006). Efter 
detta har gjorts har frågan om samtycke tagits upp och respondenten har informerats om: 

 Att han kan avbryta när han vill. 

 Att han kommer att vara anonym i rapporten.  

 Att jag är en student på Växjö universitets yrkeslärarutbildning och att rapporten 
kommer lagras där. 

 Vad materialet kommer att användas till 

I och med att syftet med intervjuerna är att komma åt det material som respondenterna 
använder i dag finns det en risk att jag kommer åt material som någon vill ha kredit för. 
Idag när stämningsbenägenheten har ökat är dessa risker större. För att undvika detta har 
jag uttryckligen förklarat vad jag kommer att använda materialet till och att resondenterna 
kan dra sig ur eller förklara att jag inte får använda materialet. (Bell 2006). 

2.5 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

För att få en ultimat utvärdering skulle materialet ha varit testat på elever. Denna möjlighet 
har inte funnits. I stället har materialet presenterats på det gymnasium som jag jobbar på för 
ett antal erfarna lärare. Antalet lärare har varit begränsat och rör sig inom samma sfär med 
risken att skevhet eller bias i resultatet av diskussionen på gymnasiet. (Bell 2006). Detta 
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motverkades av att två lärare på två andra gymnasier intervjuades. Att materialet inte är 
testat på elever sänker validiteten på arbetet. (Patel R & Davidsson B 2003). 
Sammansättningen av lärare innehöll både yrkes- och kärnämnenslärare på industri- och 
teknikprogram. Detta övervinner inte bristen av att ha testat materialet på elever så 
resultatet speglar endast materialet ur lärarnas perspektiv.  

De flesta av de lärare som jag har intervjuat är skollegor som har intresse avmitt arbete. 
Frågeställningen runt materialet ligger i arbetslags naturliga frågeställning. Därför har 
materialet även presenterats för ytterligare två yrkeslärare för att undvika påverkan av 
kollegialt intresse. Även detta medför en viss risk för bias eller skevhet. (Bell 2006). Patel R 
& Davidsson B 2003) 

Intervjun har varit en kvalitativ studie för att kompensera det lilla antalet lärare. Frågorna 
som skickades med materialet till lärarna fungerade enbart som en röd tråd för att ta tillvara 
deras erfarenhet så mycket som möjligt. Varje intervjuerna har tagit runt en timme. 
Intervjuerna skedde efter två till tre veckor efter att de hade fått tillgång till materialet för att 
respondenterna skulle få förutsättningar sätta sig in i materialet. Intervjuerna av yrkeslärare 
gjordes vid en olämplig tidpunkt, i slutet av vårterminen. Detta kan ha medfört att de inte 
har satt sig in i materialet som de borde för att kunna uttala sig. En dålig vald tidpunkt för 
respondenterna kan sänka reliabiliteten något på de svar som man får in av respondenterna. 
Situationer som att de till exempel känner sig stressade eller tvingade är inga gynnsamma 
förhållande inför en intervju (Patel R & Davidsson B 2003)  

Ytterligare risk för bias är att jag intervjuar om mitt egna material vilket kan medföra att jag 
får de svar som respondenterna tror att jag önskar. Negativa svar kan hållas tillbaka för att 
inte reta mig. (Bell 2006). 
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3 Genomförande  

I och med att mina kunskaper om matematik och svenska är begränsade genomförs en 
empirisk studie för att öka mina kunskaper i området. Den empiriska studien kommer att 
genomföras för att undersöka vilka matematik- och svenskmål som är intressanta att öva på 
genom sammanflätning med kurserna produktionsprocess och kvalitetsteknik. Detta 
kommer att göras genom att kursmålen i svenska och matematik läses in och genom att 
empirisk undersöka hur matematik- och svenskuppgifter är uppbyggda.  

 Frågeställningarna i den empiriska undersökningen är: 

 Vilka mål i de olika kursplanerna som går att integrera med varandra? 

 Hur är svensk- och matematikuppgifter som går att omvandla till användningsbara 
uppgifter uppbyggda idag? 

Kunskapen ifrån dessa två punkter kommer att användas för att skapa elevuppgifterna i 
steg två. Behovet ligger i att finna uppgifter som kärnämneslärarna kan använda i sina 
kurser. Då måste uppgifterna likna dem som de använder idag för att passa in i deras lokala 
kursplaner. 

Därefter kommer en empirisk kartläggning av det som har gjorts tidigare göras för att få 
tips om vilka områden jag skall täcka och hur man kan bygga upp uppgifter. I första hand är 
det den kurslitteratur och de elevuppgifter som finns redan idag som skall studeras, mycket 
för att det färdiga materialet skall kunna passa in i kärnämneslärarnas lokala kursplaner utan 
att medföra för många förändringar. 

Parallellt med den empiriska studien skall ett inläsningsmaterial som innehåller information 
om produktionsprocessen och kvalitetsteknik skapas. Syftet med detta inlärningsmaterial är 
att eleverna skall ha någonstans att finna information till uppgifterna. Vad 
inläsningsmaterialet skall innehålla kommer fram av den empiriska studien.  

De vägar som jag kommer att undersöka om de går att använda för att få ut informationen 
till eleverna är. 

 Filmer 

 Flödesscheman 

 Länkar 

 Text 

Till detta inläsningsmaterial skall det skapas ett antal uppgifter som eleverna kan arbeta 
med. Förutom att eleverna får informationen ifrån inläsningsmaterialet skall de även kunna 
få den ifrån sin APU-plats. För att validera elevnyttan av dessa uppgifter kommer jag inte 
ha tillgång till elever som läser denna kurs. Däremot kommer jag att: 

 visa upp uppgifterna för svensklärare för att få deras synpunkter och för att få ett 
material som kan användas av lärarna på ett naturligt sätt och som passar in i deras 
kursplaneringar. 

 visa upp uppgifterna för andra industrilärare på andra skolor för att få deras åsikter. 

 titta på den litteratur som vi använder idag och jämföra den med den 
referenslitteratur som jag har valt till projektet 
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De frågor som jag vill ha svar på med åsikterna ifrån dessa lärare är: 

1. Har jag valt rätt medium? 

Alla lärare har åsikter om hur olika medium fungerar för att få ut materialet. Här finns 
säkert ett antal åsikter att ta tillvara.  

2. Elevnyttan med uppgifterna 

Samma orsak som för förra frågan. Här kommer även in lärarnas elevsyn och 
utlärningsstil in som faktorer som kommer att påverkar deras åsikter om materialet. 
Detta kan troligen ge mycket matnyttigt att gå vidare på.  

3. Har jag täckt in hela området och är hela inläsningsmaterialet relevant för 
industrieleverna?  

För att få reda på om jag har missat något. 

4. Har kärnämneslärarna någon nytta av materialet? 

Samarbetet mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare är ofta inte så lätt att 
genomföra. Därför är det viktigt att fundera på om kärnämneslärarna kan använda 
materialet ur karaktärsämneslärarnas synvinkel. 

För att finna användningsbart material har dessa elektroniska media undersökts: 

 Discoverys Channels hemsida (bland annat ”Så funkar det”) och liknande vilka 
kommer att användas som länkar i inläsningsmaterialet för att få eleverna att söka 
information på Internet och ge dem möjlighet att se olika tillverkningsmetoder 

 Litteratur och artiklar på bibliotekens databaser.  

 Information på Skolverkets och regeringens hemsidor, bland annat Primgruppens 
prov för industriprogrammet 

Innan kärnämneslärarna kommer att intervjuas kommer ett utkast till materialet att tas 
fram. Intervjun kommer sedan att hållas runt vad de tycker om materialet. Ifrån deras 
åsikter om materialet kommer intervjun ledas ut till det material som de själva använder och 
till deras egna erfarenheter om liknade material. 

Vinsten med att presentera ett utkast till materialet var att det är svårt att få loss tid i 
schemat för att utveckla detta material tillsammans med kärnämneslärarna. Genom att 
intressera sig för vad de berättade i första hand och forma intervjun efter deras berättelse 
kom det fram flera intressanta saker som blev viktiga för studien. Genom att presentera ett 
färdigt material som de får tycka till om kan man få fram en narrativ berättelse ur deras 
erfarenhet när de ser materialet. (Bell 2006) 

3.1 Intervju av yrkeslärare 

Tre yrkeslärare på Nösnäsgymnasiet och två på andra gymnasieskolor intervjuades. Alla 
intervjuades muntligen efter att de har fått läsa igenom materialet och uppgifterna. De 
utlovades anonymitet och fick möjligheter att avbryta när de ville. För att jag skulle få frihet 
under intervjun användes följande frågor som en rödtråd:  

1. Skulle detta material om kvalitetsprocessen och produktionsprocessen med uppgifter 
kunna användas till att finna övergångar mellan kärnämnen och karaktärsämnen inom valda 
mål? 

2. Hur mycket extra tid skulle ni behöva för att genomföra dessa övningar? 
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3. Vad ser ni eleverna tjänar på dessa uppgifter? 

4. Tränas eleverna mot sin framtida yrkesutövning på ett lämpligt sätt? 

5. Vad saknas i materialet? 

6. Motiveras tydligt varför uppgifterna skall genomföras? 

7. Tror du att eleverna upplever att uppgifterna som är knutna mot APU som meningsfulla? 

8. Tycker du att bedömningsmatriserna är tydliga och relevanta? 

9. Har du någon form av samarbete med kärnämneslärare idag? 
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4 Teori 
Den teori som jag kommer att ta upp här handlar om i stora drag inlärningen på 
arbetsplatser och skriva för att lära. Första kapitlet handlar i stora drag om inlärningen på 
arbetsplatsen som är intressant på grund av att de flesta av de uppgifter som jag kommer att 
ta fram handlar om att eleverna skall inhämta kunskaper ifrån sina praktikplatser. I denna 
miljö har undervisning i yrkeskunskaper skett naturligt i lärlingssystemen och yrkesskolan 
som fanns innan gymnasieutbildningarna. Sedan kommer avsnittet skriva för att lära för 
vikten för att ha en artefakt för att omforma kunskaperna de få på sin APU, men också för 
att eleverna skall få skrivträning. Mer om detta kommer in i avsnittet om ämnesintegration. 
I detta avsnitt kommer även en del om mattematik träning. Mellan dessa avsnitt ligger det 
ett avsnitt om integration av kunskapsinhämtningen mellan APU och skolan för att få en 
grund till att validera de uppgifter som tas fram. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
bedömning. Detta avsnitt är intressant på grund bedömningen av eleverna är en så viktig 
del för de elevuppgifter som jag kommer att jobba fram. Men allra först kommer att avsnitt 
hur industriprogrammet är uppbyggt på Nösnäs gymnasium i Steungsund 

4.1 Hur är industriprogrammet på Nösnäs uppbyggt. 

Utbildningen på Nösnäs är inriktad på att förse den industrin i stenungsunds kommun med 
framtida arbetskraft. Industrin i Steungsund är i huvudsak uppbyggd runt den petrokemiska 
industrin som finns i kommunen, men det finns även andra typer av verkstadsföretag här i 
form av varv och företag med enbart CNC produktion.  

Industriprogrammet är ett treårigt yrkesprogram på 2500 poäng. Eleverna läser 750 poäng 
kärnämnen under se två första åren. 50 poäng av svenskan ligger i årskurs tre för att ge 
eleverna stödunder examensarbetet.  

Karaktärsämnena på 1750 poäng går under alla tre åren. 225 poäng ligger ute på 
arbetsförlagd utbildning (APU). Av dessa 225 poäng är 80 poäng i kurserna kvalitets teknik 
och produktionsprocessen.  20 poäng av dessa kurserna ligger inne som teori. Med 
uppgifterna är tanken att kvaliteten på APU skall höjas. 

4.2 Skriva för att lära.  

Varje yrkesman behöver kunna kommunicera fackmannamässigt både skriftligt och 
muntligt. De flesta eleverna idag har svårt att komma igång med skrivandet, särskilt 
eleverna på industriprogrammet. (Dysthe 2000). Med rätt vägar där de känner igen sig kan 
de få lättare att träna på att komma i gång med skrivandet. Många viktiga förmågor som 
skall tränas inom kvalitetstekniken och produktionsprocessen är knutna till någon form av 
skrivprocess eller kommunikation.  

En del forskare bland annat hjärnforskaren Martin Ingvar anser att för många lärare backar 
gällande lästräningen när eleverna har läs- och skrivsvårigheter. Ofta anges sociala problem 
hos eleverna som bakgrund till problemen. Forskning visar att tidiga insatser ger resultat. 
Genom att undersöka om eleverna har läs- och skrivproblem oavsett om de har problem 
eller inte ger resultat. Genom att bemöta problemen vetenskapligt kan läs- och 
skrivproblem motverkas. En viktig metod för att få dessa elever motiverade att lästräna är 
att de får möta en läsande omvärld. Det är bland annat en större risk att barn ifrån icke 
läsande familjer får läs- och skrivproblem i skolan. (Ingvar M 2006) 

Varje dag möts vi av nya intryck som kan bli till nya kunskaper för oss. När eleverna 
kommer till en lektion möts de av en djungel av nya intryck. På APU:n får de andra 
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kunskaper ifrån olika situationer som de har varit med om. Alla dessa intryck och 
kunskaper måste göras om till elevernas egna kunskaper. Denna omvandling kan ske genom 
att språket används som en artefakt och att man låter eleverna berätta om och förklara olika 
processer, tankar och idéer som sker denna omvandling. (Dysthe 2000). (Säljö 2000). 
Elevernas tröghet att komma igång med skrivandet kan bli ett hinder för denna 
omvandling. Genom att byta ut språket mot bilder som verktyg för denna omvandling kan 
tröskeln sänkas betydligt. Idag använder sig många ungdomar av detta verktyg på Internet. 
Bilddagboken är ett sådant verktyg.  

En av Gunilla Molly’s elever beskriver känsla att inte vilja läsa som något jobbigt moment 
som han måste passera och onödigt för han.  

Jag ryser när jag ser en bok. Det är så tråkigt att läsa böcker, 
varför inte se en film, det är ju inte 1700talet 
Fan jag är ju inte på 1700talet. Det är ju 2004. 
Skriver Pelle åk 7. (Molly G 2007). 

Filmen är idag det vanligaste mediet att komma in i en annan värld. Många unga ser oftare 
på film än läser en bok. Detta gör att de inte får den lästräningen som de behöver. För att 
bygga upp läsförståelsen måste man få lästräning efter man har lärt sig att läsa. Har man läs- 
och skrivsvårigheter kan det vara extra motigt att börja läsa en bok samtidigt som det är 
viktigt att träna upp läsförståelsen. Det är lättare att få elever med läs- och skrivsvårigheter 
att läsa och skriva om områden som de har social och praktisk erfarenhet av. (Molly G 
2007). Ett sådant område är där de har sin fritidssysselsättning men ett annat område kan 
vara deras praktikplats när de börjar få en social trygghet.  

Två bra medium som eleverna kan använda är bilder i PowerPoint-presentationer och 
postrar. PP presentationer har den nackdelen att de har lätt att växa obegränsat utan urval. 
Med urvalet tvingas eleverna tänka över vad de vill säga med sina bilder. Postern har 
däremot en naturlig begränsning. Genom kombinera ord och bilder kan eleverna finna ett 
språk att omvandla sina kunskaper med. Genom att sedan jämföra sina postrar med sina 
klasskamraters kan de verifiera sina nya kunskaper och skaffa sig nya. Under denna process 
finns möjligheter att forma elevernas kunskaper samtidigt man validerar dem. Med tydliga 
uppgifter med tydliga betygskriterier får eleverna möjlighet att välja vilken nivå av betyg de 
vill kämpa emot.  (Björklund Boistrup 2007) 

4.3 Inlärning på praktikplats 

Det teoretiska intresset i studien har legat runt inlärningsprocessen i skolan och på 
arbetsförlagd utbildning (APU). Teori runt bedömning av elevernas kunskaper har också 
funnits i studiens fokus.  

Lärandet på praktikplatsen kan beskrivas som ett mästarlärandet efter den gamla modellen, 
lärlingen lär av mästaren. (Nielsen K & Kvale S 2008). När (Jean Lave 2008) studerade hur 
utbildningen av skräddare gick till på skräddargränd i Liberias huvudstad Monrovia 
upptäckte han att lärlingarna även fick en social utbildning. En stor del av utbildningen var 
att eleverna befann sig rätt sin yrkesmiljö. De fick insyn i hur skräddaren hanterade kunder 
och leverantörer. De såg hur skräddaren hanterade och värderade olika tyger som skulle bli 
till exempel byxor. De fick på detta viss inblick i kvalitetstänkande. Genom att vara med att 
tillverka byxorna fick de även en lektion i produktionsprocessen.  

När eleverna påbörjar sin utbildning har de väldigt lite erfarenhet av vad kvalitet och 
produktioner är. De är noviser enligt Dreyfus modell för färdighetstillängelse. (Dreyfus H 
& S 2008). Eleven utför sina uppgifter efter regler som läraren eller handledaren sätter upp 
åt honom. Efter hand övergår han till att känna igen olika situationer och blir därmed en 
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avancerad novis. När till exempel en bilförare med ett nytt körkort kommer till en rondell 
följer han de regler som gäller för en rondell ord för ord. När han får tillräcklig erfarenhet 
kommer han att skapa sina egna regler att följa, till exempel om en bilförare kommer fram 
till rondellen och det inte finns en bil i den så är det bara att följa den. Fortfarande följer 
bilföraren reglerna för körning i rondell. Enligt modellen är han nu kompetent och kommer 
efterhand att upptäcka att han kan använda sitt omdöme. Han upptäcker att han kommer 
för fort in i rondellen och kan reglera hastigheten så att han kan köra in i en lucka mellan 
två bilar. Nu kan det vara svårt att gå tillbaka till reglerna som han följde som en novis. När 
behovet av reglerna trycks på känner han sig förolämpad. Enligt modellen är han nu 
skicklig och efterhand övergår han till att bli expert. (Dreyfus H & S 2008).  

Väldigt många inom industrin låter sitt omdöme styra sitt arbete och så är det troligtvis för 
handledarna för industrieleverna. Skall man jobba kvalitetsmässigt måste man följa regler 
vilket eleverna gör. Det kan bli en konflikt mellan elevernas behov av reglerna och 
handledarnas vilja att få dem att följa sitt omdöme. Det kan även bli en konflikt mellan 
kurslitteraturen som säger att reglerna är viktiga och handledarna som följer omdömet som 
kan leda till att eleverna anser att det som står i litteraturen är fel.  

4.4 APU-integration 

Idag skall yrkesprogrammen ha minst 15 veckor arbetsförlagd utbildning. Eleverna på 
industriprogrammet gör ytterligare 5 veckor praktik till. För att det skall bli mer än en 
miljöpraktik krävs det att eleverna får ut någon typ av kunskap av tiden på praktiken. För 
att detta skall bli möjligt krävs det att man lägger ut kursmål som eleverna kan få uppfyllda 
under praktiken utan att kursmålen behöver repeteras inne i skolan. En viss förberedelse 
innan praktiken kan vara nödvändig men förberedelsen skall inte ersätta uppgifterna på 
praktiken. En del av kursmålen inom kvalitetstekniken och produktionsprocessen är 
lämpliga att helt lägga ut på praktiken. För att få kvalitet på uppgifterna krävs det att: 

 Eleverna måste förstå syftet med uppgifterna. 

 Eleverna måste direkt kunna koppla uppgifterna till kursplaner. 

 Uppgifterna inte skall användas parallellt med liknande inne i skolan. Eleverna skall 
vinna något på det. 

 Eleverna måste kunna stå för resultatet. 

APU blir ofta en informell inlärningsplats där eleven ha svårt att se vad han skall lära sig. 
Många gånger övergår skolbänkens påståendekunskap till i praktikens praxiskunskap över 
osynliga gränser. Påståendekunskapen har ofta ett högre värde än praxiskunskapen. Lars 
(Gustavsson L 2008). Det är viktigt att visa för eleverna att denna kunskap också är viktig.  

När Jean Lave studerade skräddare utbildningen i Monrovia upptäckte han att eleverna inte 
bara lärde sig ett yrke utan även fick möjlighet att bli en respekterad praktiserande 
skräddare. Detta gav lärlingarna självrespekt vilket är viktigt för att kunna utvecklas i yrket. 
(Lave J 2008). Samma erfarenheter kan en del av våra elever få på sina praktikplatser i och 
med att vi har ute dem 24 veckor på APU. Detta kan vara en orsak till att de upplever att de 
lär sig så mycket på sin praktikplats. 

4.5 Ämnesintegration 

Enligt Lpf 94 skall vi lärare färga in vår undervisning så att eleverna ser behovet av 
kärnämnena och därmed får en motivation för dessa. Vi skall utgå ifrån programmålen och 
de lokala behoven för att sedan tyda kursplanerna till lokala kursplaner. (Elmeroth 2006). 
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Detta är ett svårt arbete som kräver samarbete inom lärarlaget för att finna naturliga 
sammanlänkningspunkter. Detta arbete tar ofta mycket tid som ofta inte finns för lärarlaget. 
I ämnet produktionsteknik finns naturliga beröringspunkter med matematik och svenska, 
mycket på grund av att de hjälpmedel som finns för att styra produktionen mot önskad 
kvalitet och kapacitet bygger på mattematik och svenska. Som exempel kan man ta dagens 
nedskärningar inom industrin som måste motiveras och som medför omstruktureringar. 
Dessa omstruktureringar innebär att uppgifter måste omfördelas eller förändras vilket 
kräver en förstående och exakt kommunikation. 

4.6 Bedömning 

Den traditionella bedömningsmetoden som eleverna bedöms i är den summativa metoden. 
(Lindström 2007). Eleverna tränas genom att de får leta efter svar till frågor i en bok och 
den förmåga de har övat in mäts med ett prov på slutet. Resultaten summeras ihop till ett 
betyg. Det är läraren som mäter elevens kunskaper. Denna metod fungerade väl i det 
normativa betygsystemet där lärarna bara skulle rangordna eleverna efter deras kunskaper. I 
och med övergången till det målrelaterade betygsystemet skulle eleverna placeras i olika 
kunskapsfack. För att detta skall kunna ske rättvist krävs det att man som lärare har flera 
olika vägar för bedömning. Kunskaperna är överordnade i det nya betygsystemet. 
(Wikström C 2007).  

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Ur LPO 94 

(Utbildningsdepartementet.  1998). 

Att få känna att man växer är viktigt för att kunna utvecklas. En metod för detta är att 
eleverna för möjlilget att se sin utveckling och har en egen självbedömning. (Björklund 
Boistrup 2007) En bedömningsmetod för att få eleverna bli mer självbedömande är den 
formativa bedömningen. Den formativa bedömningen är en motsatt metod till den 
summativa. (Lindström 2007). Iden med den formativa bedömningen är att läraren 
tillsammans med eleven formar kunskapen som ingår i kursmålen. Här är det eleven som 
tillsammans med läraren som mäter sina kunskaper. Den formativa bedömningen medför 
att eleven blir medveten om vilka kunskaper hennes prestationer visar upp. Den innebär 
även att eleven blir medveten om hur han skall gå vidare i utvecklingen för att uppnå 
kunskapsmålen. Lärarens uppgift i den formativa bedömningen är ett hjälpa eleven med att 
konkretisera de olika målen och elevens kunskaper. Han skall även kunna hjälpa eleven att 
öka sin tilltro till sig själv. (Björklund Boistrup  2007) 

Eleverna är tränade inom skolan att uppfylla bedömningar. Detta gör det viktigt att 
kunskapsmålen som eleven skall träna i speglas i bedömningarna som eleven bedöms efter. 
(Björklund Boistrup 2007). Till exempel skall eleverna tränas i att analysera och få ett 
fackmässigt språk krävs det att det finns med i bedömningen. Bedömningen bör också 
innehålla en stor del kommentarer på vad de kan förbättra till nästa uppgift. Studier av Ruth 
Butler visar att om eleverna bara får information hur de ligger till stärks jaget hos dem. 
(Wiliam D 2007) och om de får information om vad de kan förbättra ökar 
kunskapsinlärningen. Även tidpunkten är viktig för när de får informationen. Kommer den 
för tidigt har de inte hunnit jobba med problemet och därmed inte hunnit bygga upp sina 
egna idéer. Detta kan låsa eleverna i vissa områden istället för att de fortsätter att utforska 
hela fältet. Om eleven känner sig osäker finns det risken att han/hon sätter i system att 
förvänta sig information hur de skall fortsätta med sitt arbete när de knappt har hunnit 
starta själv uppgiften. De flesta har haft elever som vill ha hjälp med varje steg för att de 
upplever att de inte klarar av något. Dessa elever upplever att de har ett behov av att 
förstärka jaget samtidigt att de har stora behov att förstärka sin förmåga att klara av 
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uppgifter. De har ofta tränats i att få information hur de ligger till i stället för vad de kan 
förbättra av tidigare lärare. (Wiliam D 2007). 

Svaren på uppgifter som eleverna har med sig ut till APU kommer att skilja sig åt från elev 
till elev. För att få fram en bredare bedömningsgrund kan man använda sig av en 
bedömningsmatris. Bedömningsmatrisen utvecklades inom matematiken för att få fram ett 
bredare bedömningsunderlag. Det har visat sig att med en bedömningsmatris ökar 
signifikansen på en bedömning markant. (Kjellström 2007). Ytterligare en vinst med 
bedömningsmatriser är att eleverna  lättare får en bild av vad som krävs för de olika 
betygsstegen. vilket leder till att eleverna får större möjlighet att sträva mot olika 
betygsnivåer och därmed kande ta ett större ansvar.  

Med en bra bedömningsmodell är det lättare för att eleverna att ha rätt mål under kursen. 
Med hjälp av bedömningsmatriser finns det möjligheter för eleverna att skapa egna mål. 
Klarar eleverna av att skapa egna mål och utveckla dem kan de lägga krafterna där de 
behöver förstärka sig. De kan även lättare se sin egen utveckling och uppleva att de lär sig 
något under kursens gång. Detta skapar motivation och stärker deras självförtroende. 
(Ohlsson 1996), (Måhl P 2007).   
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5 Resultat 

I resultatavsnittet presenteras resultatet empiriska studien, skrivandet av inläsningsmaterialet 
med uppgifter och utvärderingen av materialet. Resultatet delas upp i empiriska studien och 
inläsningsmaterialet och studierna. Intervjuerna av lärarna läggs in som stöd i de bägge 
delarna för att förklara och verifiera olika delar i de olika avsnitten. 

5.1 Empiriska studien 

Här kommer den resultatet empiriska studien läggas fram och hur den påverkar hur jag 
utvecklar inläsningsmaterialet med uppgifterna. Intervjuerna ifrån lärarna kommer att 
skjutas in som stöd för upptäckterna i kursplanerna och de material som upptäcktes på 
Internet 

I kursen Kvalitetsteknik PRT1201 finns bland annat målen: 

ha kunskaper om hur kvalitetsverksamheten kan vara organiserad vid ett företag inom vald 
inriktning 
ha kunskap om begreppet kvalitet och kvalitetsparametrar 
kunna tyda förkortningar av begrepp som ofta används inom kvalitetsområdet 
Ur krsplanen PRT 1201 

Här kommer svenskan in genom att organisationen inom ett företag till stor del bygger på 
kommunikation mellan individer. Mycket av kommunikationen måste vara exakt för att 
undvika omformuleringar av instruktioner och budskap till personalgruppen. Det är ytterst 
viktigt vid omstruktureringar inom ett företaget. Detta kan annars leda till missförstånd och 
oro inom personalgruppen. Det som svenskan här kan öva eleverna på är två förmågor. 
Den viktigaste förmågan är en exakt muntligen kommunikation men den skriftliga är också 
väldigt viktigt. I kommunikationen måste begreppen som tillhör de två ovanstående mål 
finnas som en naturlig del. 

”ha kunskaper om innehåll i och användningsområden för kvalitetssystem inom vald 
studieinriktning” 

Ur kursplanen kvalitetsteknik PRT1201 

Detta mål kan inte övas direkt inom svenska men kan övas indirekt med att eleverna får 
insyn i de företag som de har praktik hos. Till detta mål tillhör även en hel del matematik 
som till exempel statistik som övas naturligt inom matematik kurs A idag. 

I kursen produktionsprocessen PRT 1202 finns målet: 

” ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, material- och 
produktionsflöden och produktionsfilosofi” 

Ur kursplanen produktionsprocessen PRT 1202  

Detta mål kan indirekts länkas till både svenskan och matematiken. Inom en 
arbetsorganisation är en exakt kommunikation en av de viktigaste redskapen. För att förstå 
material- och produkionsflöden krävs det indirekta matematiska kunskaper. 

I kursplanen för kursen svenska A sv1201 finns målen som kan direkt knytas till olika 
former av kommunikation som är viktiga delar i kurserna produktionsprocessen och 
kvalitetsteknik. Enligt svenskläraren skulle det finnas ett intresse att utveckla ett samarbete 
runt dessa mål i och med att de helst skall färgas mot yrket.  
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”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat 
efter situationen och mottagaren 
kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för 
den valda studieinriktningen 
kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp på ett 
sätt som är anpassat efter situation och mottagare” 
Ur kursplanen Svenska A SV1201  

Ytterligare mål som är av intresse i svenska är målet om att lära sig att använda skrivna 
språket som redskap för sitt framtida lärande. Detta mål ligger i linje med det som beskrivs i 
avsnittet 4.2 skriva för att lära. Enligt Gunilla Molly i boken, Jag ryser när jag ser en bok, 
finns det ytterligare en vinst med att eleverna skriver material om sina praktikplatser. 
Genom att de får skriv något om som de har en socialkontext i finns det möjligeter att det 
kan underlätta för eleverna att börja skriva. Problemet är att de kanske inte hinner utveckla 
sociala kontexten på sina praktikplatser men samma möjligheter finns i att skriva något som 
de har varit med om. Enligt svenska läraren brukar eleverna få skriva om sina sommarlov 
som då är en liknade uppgift.  

”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande” 
Ur kursplanen Svenska A SV1201 

I kursen mattematik A MA1201 finns mål där eleverna skall arbeta med statistik och och 
lägesmått. Dessa mål går att koppla till kvalitetsteknikens mål om att de skall kunna olika 
kvalitetsparametrar. Men också produktionsprocessens mål om att eleverna skall lära sig 
olika planeringsverktyg och tanke sätten runt dessa går att knyta till dessa mål  

”kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald 
studieinriktning 
kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna tolka 
och använda vanligt förekommande lägesmått” 
Ur kursplanen Svenska A SV1201 
Ur kursplanerna Mattematik A MA1201 

Den empiriska studien visade att matematiken och svenskan kunde kopplas ihop med 
kvalitetstekniken och produktionsprocessen. Matematiken har ett antal naturliga 
kontaktpunkter med båda kurserna som var kända innan studien. Det intressanta var att 
svenskan hade så stora kontaktpunkter som den hade med kurserna. Stora 
tillverkningsföretag  som till exempel Scania har satsat på läs- och skrivförståelse Norsted C 
& Andersson K. 

Att använda en textmassa i form av en bok är en klassisk metod som fungerar för de flesta 
av eleverna. Däremot så finns det på industriprogrammet ett antal elever med läs- och 
skrivproblem som kan få problem med textmassor. Yrkeslärarna ansåg att den textmassa 
som jag skrev ihop fungerar både med och utan uppgifterna. Textmassan kan även 
kombineras ihop med flera länkar till hemsidor med filmer och annat material som 
beskriver olika produktionsmetoder. En sådan hemsida är Discovery Channel och en av 
uppgifterna kräver att eleverna ser på olika filmer på Discovery. På sidorna hittade jag över 
100 länkar som kan vara intressanta att ha med i undervisningen. 

http://science.discovery.com/video/tech.html 

http://science.discovery.com/video/how-its-made.html 

http://science.discovery.com/video/how-do-they-do-it.html 

På länkarna finns det filmer som beskriver till exempel: 

 Olika produktionsmetoder 
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 Miljöpåverkan av vårt industriella samhälle 

 Vikten av produktionsplanering 

 Vetenskap 

 Utrustning 

 Kundkrav 

På Discoverys hemsida fann jag även spel som kan fungera pedagogiskt men inget som 
passar kurserna. Största fördelen med dessa länkar är att de uppdateras kontinuerligt och 
eleverna får chansen att finna material som läraren ännu inte har sett på ett naturligt sätt. 
Genom att även presentera länkarna i de rum på skolans it portal som de måste passera kan 
man finna naturliga besök på dessa länkar.   

Metoden att beskriva olika produktionsmetoder med olika flödesschema stöp på att de 
försök som gjordes innehöll en hel det text. Däremot går det införa flödesschema i 
textmassan.  

5.2 Inläsningsmaterialet och uppgifter 

Här läggs resultatet ifrån den empiriska studien fram. Den gjorde för att ta reda på hur 
materialet skulle utformas. Intervjuerna ifrån lärarna kommer att skjutas in som stöd för 
inläsningsmaterialets utformning, hur lärarna kan arbeta med det och samt som validering 
på att materialet kan fungera i verkligheten. 

5.2.1 Inläsningsmaterialet 

Inläsningsmaterialet är meningen att täcka två kurser. Därför var jämförelsen mellan de 
båda kurserna viktig. Genom denna jämförelse blev det tydligt vad som var likheter och 
skillnader. Likheterna i kurserna blev den röde tråden genom inläsningsmaterialet. 
Skillnaderna vävdes in i likheterna där det gick eller blev egna avsnitt.  

Även elevuppgifterna påverkade hur materialet utformades. En del av syftet med 
inläsningsmaterialet är att var ett stöd när eleverna jobbar med uppgifterna. Genom att de 
arbetar med uppgifterna är det meningen att de skall bygga upp intresse. 

Nedan kommer de olika delarna och varför de skall vara med i materialet. 

a.) Beskrivning av statistiska redskap. 
Behov av att kunna använda statistiska redskap ligger i de statistiska verktyg som är 
relaterade till de kursmålen: 

ha kunskap om begreppet kvalitet och kvalitetsparametrar 

ha kunskaper om faktorer som påverkar kvaliteten, hur olika tillverkningsmetoder och processer kan 
påverka kvalitet och tillverkningskostnad samt om konsekvenser av avvikelse från avsedd kvalitet  

kunna utföra provtagning och kvalitetskontroll samt dra slutsatser av erhållna resultat 

Ur kursplanen kvalitetsteknik PRT1201  

 b.) Produktionsstyrning. 
Produktionsstyrningen är en central del i kursen produktionsprocessen genom målen: 

ha grundläggande kunskap om produktionsekonomi och överväganden som görs vid 
produktionsplanering. 
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ha kunskap om hur produkt- och verksamhetsutveckling bedrivs med avseende på ekonomi, kvalitet 
och miljö ha använt något datorbaserat verktyg för produktionsplanering. 

Ur kursplanen produktionsprocessen PRT 1202  

Lika mycket är den en viktig del för att eleverna skall kunna förstå hur 
kvalitetsverksamheten, som är ett centralt mål i kvalitetstekniken, 
kan vara organiserad vid ett företag inom vald inriktning 

 c.) Lagerhantering. 
Denna del i boken är kopplad till kursen produktionsprocessen genom målet: 

ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, material- och 
produktionsflöden och produktionsfilosofi 

Ur kursplanen produktionsprocessen PRT 1202  

d.) Kvalitetsbegrepp och toleranser. 
Samma orsak som punkt a. 

e.) Samverkan mellan förtagen inom processindustrin i Stenungsund 
Denna del i boken är till för att eleverna skall klara av uppgifterna. Delen är även viktig för 
att eleverna skall få en förtydligande av målet att: 

ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, material- och 
produktionsflöden och produktionsfilosofi 

Ur kursplanen produktionsprocessen PRT 1202  

f.) Lager och materialhantering. 
Denna del av boken är kopplad till båda kurserna genom kursmålen 

ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, material- och 
produktionsflöden och produktionsfilosofi 

Ur kursplanen produktionsprocessen PRT 1202  

ha kunskap om begreppen mottagnings-, tillverknings- och slutkontroll, kvalitetsstyrning och 
kvalitetssäkring 

Ur kursplanen kvalitetsteknik PRT1201 

g) Beslutsvägar inom och mellan företag. 
Denna del av boken är kopplad till båda kurserna genom kursmålen: 

ha kunskaper om hur kvalitetsverksamheten kan vara organiserad vid ett företag inom vald 
inriktning 

ha kunskaper om uppbyggnaden av en kvalitetshandbok 

Ur kursplanen kvalitetsteknik PRT1201. 

ha grundläggande kunskap om produktionsekonomi och överväganden som görs vid 
produktionsplanering 

ha kunskap om hur produkt- och verksamhetsutveckling bedrivs med avseende på ekonomi, kvalitet 
och miljö ha använt något datorbaserat verktyg för produktionsplanering. 

Ur kursplanen produktionsprocessen PRT 1202  

Inläsningsmaterialet fick en tydlig koppling till orten runt Nösnäs gymnasium. Det är viktigt 
för att eleverna skall kunna känna tydliga kopplingar mellan de uppgifter som de skall jobba 
med på sina praktikplatser och den verklighet de befinner sig i. På frågan om vad som 
saknas i materialet kom det bland annat fram: Hur operationsplaneringarna går till och 
varför? Ekonomi var annan del som saknades. Detta går att komplettera med det medium 
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som jag har valt att lägga texten i, som en öppen wordfil som det går att redigera i. Även en 
del avsnitt går att ta bort. En lärare var orolig för att den stora textmassan skulle skrämma 
bort eleverna. Ytterligare kommentar handlade om att vissa delar skulle förtydligas, till 
exempel delen om de olika produktionsmetoderna som ligger invävd i texten om hur 
industrin samspelar.  

En del av yrkeslärare påpekade att materialet saknar avsnitt om produktionsplanering. Den 
genomsyrar all undervisning i mekaniska-verkstaden vilket gör att eleverna tränas i detta 
moment i alla fall.   

5.2.2Uppgifter 

En baktanke med uppgifterna är att de skall kunna användas av en kärnämneslärare. De 
skall alltså träna eleverna mot de kunskapsmål som finns inom svenskan. En viktig faktor 
för att kärnämneslärarna skall kunna använda sig av uppgifterna är att både eleverna och 
skall känna sig trygga i den kunskap som krävs för att lösa uppgifterna. En viktig faktor för 
att kärnämneslärarna skall lyckas med att lyfta in delar i sin undervisning är att de känner sig 
trygga i den kunskap som krävs för att lösa dem. För att kompensera vissa kunskapsluckor 
krävs det ett visst samarbete mellan karaktärsämnes- och kärnämneslärare. Idag upplever 
lärarna att det saknas tid till att genomföra större samarbete mycket på grund av ansträngda 
scheman. För att få igång samarbete krävs det att tid till samarbete sätts av i arbetslaget. 
Elmeroth E(2006). 

I intervjuerna med kärnämneslärarna kom det fram att det krävs det mer tid för att 
kompensera tidsvinsterna de kan få med att samköra uppgifterna i fler klasser i andra 
program som de undervisar i. Den extra tid som krävdes för att skapa en egen lokalkursplan 
för industriprogrammet kände matematikläraren som den tyngsta delen att ta igen, Deras 
tunga lokal kurs planering i matematik A är svår att förändra. I intervjun med svenskläraren 
ansåg hon att uppgifterna inte krävde så mycket mer jobb för henne. En del av 
karaktärsämneslärarna kände att det kunde bli svårare att få loss tiden som krävdes för 
uppgifterna för att sätta in kärnämneslärarna i de olika begreppen och tankesätten.  

På frågan om man med dessa uppgifter tränade eleverna mot kunskapsmål inom svenska 
och matematik ansåg både svensk- och mattematikläraren det. Uppgifterna liknar dem som 
man har inom i kurserna matematik A, svenska A och B. Matematikuppgifterna var något 
längre än dem som fanns i mattematik A kursen vilket gjorde att eleverna inte kunde 
förväntas hinna klart med dem under en lektion. De övriga uppgifterna som går att knyta 
an mot svenskan passar väl in mot svenskans kunskapsmål enligt svenska läraren. 
Ytterligare fördel var att de liknade uppgifter som finns i de nationella proven för svenska. 
Detta medför att eleverna är mer vana att i situationen under nationella provet i svenska 
och medför bättre resultat.  

På frågan till yrkeslärarna om de trodde om eleverna tränades så att de klarade av sin 
framtida yrkesutövning kom det fram att: Ja de trodde att eleverna med vissa undantag av 
några elever med till exempel svåra inlärningsproblem. En kommentar var avsaknaden av 
prov kunde medföra att eleverna bedömdes olika även med betygsmatriserna. Detta går 
emot det som har vissats enligt forskningen som presenteras i avsnittet 4.6. Betygsmatrisen 
ökar signifikansen av bedömningar. Kjellström K(2007). Uppgifterna täcker viktiga 
områden som är svåra för eleverna greppa. En lärare tyckte att man inte skulle lägga för 
mycket tid på att teoretisera området som mina uppgifter gjorde. 

På frågan om uppgifterna var tydligt motiverade och knutna till kursmålen tyckte en del av 
yrkeslärarna att motiveringarna går att använda men bör kompletteras muntligen så att 
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eleverna förstår dem. Detta för att ett antal elever har svårt att ta till sig skriftliga 
instruktioner. Genom att eleverna förstår varför de skall utföra olika uppgifter ökar 
sannolikheten att de klarar av dem. Kjellström K(2007). Motivation är en viktig del för att 
eleverna skall klara av sina uppgifter. Att få eleven motivera är en av de svåraste delarna i 
lärarnas jobb. Bedömningsmatriserna kan också fungera som motivations höjare genom att 
många elever är tränade på att uppfylla förväntningar hos lärarna. Detta gör att de gör 
uppgiften för att gå vidare till nästa uppgift utan att reflektera över vad de gör. Genom att 
förklara och knyta an till APU så kan man få andra motiv till lösa uppgiften.     

Tanken med uppgifterna är att eleverna skall få möjligheterna att bygga egen grund till 
förståelsen för begreppen inom produktionsprocessen och kvalitetstekniken. Detta ansåg 
yrkeslärarna att eleverna fick möjlighet till samtidigt de var oroliga för att eleverna skulle 
spåra ur och hamna i fel kunskapsbild, beroende på att man arbetar på olika sätt på olika 
företag och att eleverna skulle få det svårt att finna den röda tråden. Samtidigt tyckte de om 
uppgifterna som var knutna mot APU-platserna. Uppgifterna kunde hjälpa till att höja 
kvaliteten på APU:n men de såg inte någon möjlighet att minska på teoriundervisningen 
inom detta område. Genom att skriva ges eleverna möjligheter klara av att omforma och 
sätta in kunskapen i olika situationen. En nackdel är dock risken för att eleverna skall 
leverera ostrukturerade och osammanhängande svar som inte påvisar kunskap eller 
avsaknad av kunskap. (Måhl P 2007). 

Idén att jobba med postrar kändes först lite konstig för lärarna som granskade uppgifterna. 
Men upplevdes som mest positiv var svenskläraren för hon hade försökt att prova detta 
med eleverna tidigare men de hade inte gillat idén varvid hon tog tillbaka den. De övriga 
lärarna hade inte provat att arbeta med postrar tidigare och var lite tveksamma till att prova 
detta, inte ur pedagogisk synvinkel utan mer av oro för att få eleverna att vilja arbeta på 
detta sätt. En lärare upplevde posterarbetet som oseriöst. Även elevernas varierande 
förmågor att använda sig av datorer påpekades som ett problem.  

Flera av yrkeslärarna kan se dessa uppgifter som är knutna mot APU som ett gott 
komplement för undervisning inne, mycket beroende på att de tror att uppgifterna lättare 
kan knytas mot verkligheten. De anser även att eleverna får ett gott stöd med textmaterialet 
och de länkar som är knutna till uppgifterna.  

5.2.3Bedömning 

Här kommer att beskrivas hur det är tänkt att elevernas skall bedömas. Tyngd har även lagts 
få till bedömningssäkerhet av elevernas kunskaper. Bedömningarna kommer senare ett 
generera betyg. Dessa betyg kommer senare att påverka elevens möjligheter att komma in 
på utbildningar och söka jobb. En grupp som har jobbat mycket med detta är primgruppen 
så därför finns det ett intresse att presentera deras arbete om de tiokompetenserna. 

Målet med kursmaterialet är inte eleverna skall få sakkunskaper i ämnet utan mer en 
ryggradskänsla för produktionsprocesser och kvalitetsteknik. Visserligen kan olika 
kvalitetsbegrepp och kvalitetsparametrar betraktas som sakkunskaper men går också att se 
som kunskaper som ingår i elevernas framtida språk. 

Detta innebär inte att dessa kunskapsmål i kurserna är mindre viktiga än andra utan de har 
samma vikt som att lära sig att till exempel svarva. Genom att använda sig av formativa 
metoder kan man med bedömningsmatriser skapa fokus på att de till exempel skall 
analysera produktionsmetoder och risker ur en kvalitetsmässig synvinkel. Detta fokus styr 
eleverna till de kunskaper som de skall ha. Själva fokuset kan få eleverna att omvandla 
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kunskaperna till sina egna. Här fungerar både processen och resultatet som en 
bedömningsgrund. (Björklund Boistrup 2007). 

På frågan om det går att ersätta prov med uppgifterna så tycker flera av yrkeslärarna att man 
måste prova uppgifterna med elever innan man kan svara på det. Det finns fördelar med att 
ha flera olika typer av bedömning . Däremot tycker yrkeslärarna att betygsmatriserna kan bli 
ett gott hjälpmedel för att styra eleverna mot rätt mål. De har även en känsla av att eleverna 
blir tryggare i bedömningen om prov ingår. 

På uppdrag av regeringen har Primgruppen1 tittat på möjligheter på nationella prov i 
yrkesämnena. Proven är formativa och konstruerade så att de testar eleverna på tio olika 
kompetenser. Proven är konstruerade så att de testar flera olika kurser samtidigt och efter 
varje prov vet eleverna vad de skall träna på för att kunna jobba mot högre betyg utifrån de 
tio kompetenserna. Proven är även utvecklade så att betygsvärden hålls lika över 
yrkesprogrammen. Det vill säga att ett G inom industriprogrammet är lika mycket värt som 
ett G inom barn och fritid. 

De tio kompetenserna som primgruppens mäter är: 

1. Kompetens att hantera information. 

2. Kompetens att handla språkligt och kommunikativt 

3. Kompetens att lösa problem och att planera och organisera uppgifter. 

4. Kompetens att genomföra uppgifter och lösa praktiska problem. 

5. Kompetens att samarbeta. 

6. Kompetens att använda utrustning. 

7. Kvalitetsmedvetenhet 

8. Ett estetiskt förhållningssätt. 

9. Ett etiskt förhållningssätt. 

10. Utvecklingsinriktning. 

De tre första kompetenserna kan kopplas till kvalitetstekniken och produktionsprocessen 
men även direkt till kärnämnet svenska. Kompetens 4 och 7 kan enbart kopplas 
kvalitetstekniken. 

Viktiga delar i primgruppens provsystem är att eleverna blir väl motiverade till varför de 
skall arbeta mot de olika målen. I uppgiften beskrivs tydligt för eleverna hur uppgiften skall 
genomföras och bedömas. En viktig del i tydligheten är bedömningsmatrisen. Med den som 
stöd kan läraren och eleven jobba fram hur han skall kunna jobba mot bättre betyg. 

5.2.4Betygsmatrisen 

De uppgifter som jag har jobbat med är konstruerade så att eleverna kommer att leverera 
olika svar. Störst skillnad kommer det att bli på de uppgifter som är knutna mot en 
praktikplats. För detta kommer det att behövas den bredare grund som 
bedömningsmatriserna kan leverera. 

                                                      

1 http://www.prim.su.se/index.html 
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Bedömningsmatriserna bygger på kursplanernas betygskriterier och är graderade i från G till 
MVG. Fördelen med att använda betygsgraderna är att eleverna känner igen sig och vet 
värdet på betygskraven. Nackdelen är att eleverna kan börja summera ihop till olika betyg 
och fastna i en icke korrekt bedömning. Flera av yrkeslärarna ansåg att bedömningsmatrisen 
var relevant och lyfte uppgifterna. Några ansåg däremot att industrieleverna inte klarar av 
denna typ av bedömning. Det vanliga klassiska provet är bättre för de korta svar som 
industrieleverna ofta vill ge i ett prov. Kärnämneslärarna tyckte däremot om 
bedömningsmatriserna för att de tvingar eleverna att använda sin kommunikationsförmåga. 
Bedömningssmatrisen klargjorde även för kärnämneslärarna vad det är vi yrkeslärare vill att 
eleverna skall lära sig. Detta är viktigt för att matematik- och svensklärarna lättare skall 
kunna färga in sina kärnämnen. 

I bedömningsmatriserna är det även viktigt att styra eleverna emot det efterväntade 
resultatet eftersom de gärna använder bedömningsgrunder som mål för sin inlärning. 
Övriga mål kan lätt försvinna om de inte finns med i matrisen. För att lösa detta problem 
speglar betygskraven de olika kurserna. På G-nivå finns det till exempel ett antal begrepp 
som är önskvärda att eleverna använder. På MVG-nivå skall eleverna kommentera andra 
elevers arbete och kommentarerna skall vara ur produktions- eller kvalitetsperspektiv. 
Kommentarerna tvingar eleverna att använda sina kunskaper för att analysera. Detta gör att 
uppgifterna jämnas ut även om eleverna är på APU-platser med varierande kvalitet , 
beroende på att eleverna tvingas till att analysera arbeten som är gjorda i skolan och som vi 
lärare har kontroll över. Kontrollen får vi genom att vi kan fördela uppgifterna som 
eleverna skall kommentera efter kvalitet. Eleverna har ofta en utpräglad rättvisekänsla som 
är viktig att ta tillvara på. (Imsen 2000). 
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Produktionsprocessen PRT1202 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du finner med en viss 

handledning information om den 

personen som du skall presentera. 

Postern beskriver personens 

betydelse för industrins utveckling 

hjälp av produktions riktiga 

begrepp som till exempel 

serieproduktion, 

produktionskapacitet, olika lager 

och materialflöde 

Postern redogör för fördelar och 

konsekvenser med personens idéer 

och bidrag som påverkar 

produktionsprocessen ur 

produktionstekniskt och 

företagsekonomiskt perspektiv. 

Du kommenterar minst två andra 

elevers arbete ur 

produktionssynvinkel  

Du analyserar och bedömer idéer 

och bidrag med avseende på 

faktorer som påverkar miljö, 

kvalitet och ekonomi. 

De kommentarer som du ger på 

två andra elevers uppgifter är av 

sådan art att de kan förbättra de 

andras arbete. Kommentarerna 

skall vara ur produktionsperspektiv 

Kvalitetsteknik Prt1201 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du finner med en viss 

handledning information om den 

person som du skall presentera. 

Postern beskriver personens 

betydelse för industrins utveckling 

med hjälp av centrala begrepp i 

kvalitetstekniken   

Du har med några faktorer som 

påverkar kvaliteten och 

konsekvenserna vid avvikelser från 

fastställd kvalitet.  

Du kommenterar minst två andra 

elevers arbete ur kvalitetssynvinkel 

Du analyserar och bedömer din 

persons idéer och bidrag utifrån 

kvalitetssynpunkt och hur idéema 

och bidragen går att använda för 

att säkra fastställd kvalitet eller för 

att uppärksamma risker där den 

fastställda kvalitén kan missas. 

De kommentarer som du ger på 

två andra elevers uppgifter är av 

sådan art att det kan förbättra deras 

arbete. Kommentarerna skall vara 

ur kvalitetsperspektiv 

Figur 1 Betygsmatrisen är ifrån uppgiften att presentera en viktig person för industrins utveckling.  
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6 Diskussion  

Möjligheterna att skapa ett material som får industriprogrammets elever att reflektera över 
de problemställningar som rör produktionsprocesser och kvalitetsteknik är ganska goda. 
Det har visserligen inte utretts tillräckligt. Få ett bra svar på det krävs det som flera 
yrkeslärare påpekade att materialet måste provas med eleverna. Yrkeslärarnas spontana 
känsla var ändå att det finns goda förutsättningar för att det ska fungera. Svårigheten med 
uppgifterna som ligger på APU är att alla praktikföretag ser olika ut vilket kan leda till att 
alla elever inte får samma kunskap. Kunskapsöverföringen mellan eleverna via postrarna 
kan rätta till problemen. Ett problem som måste lösas först är att stärka elevernas 
självförtroende. Dessa uppgifter måste troligtvis introduceras stegvis i programmet så att 
eleverna blir vana vid att jobba med denna arbetsmetod.  

För många av eleverna på industriprogrammet är språket ett hinder. I samband med 
skriftliga prov blir språkproblemen tydliga. Kan man minska kravet på mängden text genom 
att nyttja olika copingmetoder. Med copingmetoder menar jag de metoder som elever 
använder sig av för att komma runt olika problem på ett enklare sätt än det som lärarna har 
planerat. Metoder som går att använda är till exempel klistra, klippa, foto och andra 
urvalsmetoder. Dessa metoder anses ofta som fusk men borde kunna gå att utnyttja för 
inlärning istället för att vi lärare upptrappar kriget mot det som vi anser är fusk. Kanske kan 
vi få elevernas inlärning att övergå ifrån en skrivprocess till en urvalsprocess. Kan läraren 
utnyttja urvalsprocessen för sin bedömning kan mycket vara vunnit för dessa elever. 

Genom att använda sig av artefakter som eleverna är trygga med kan man underlätta för 
dem att omvandla sina kunskaper. För de flesta eleverna fungerar det skrivna språket som 
en artefakt. För en del med läs och skrivproblem ställer det skrivna språket till med 
problem. Många av eleverna idag hanterar digital och mobilkameror med stor självsäkerhet. 
Dessa verktyg kan fungera ihop med de verktyg som datorn erbjuder. Tillsammans kan de 
nya medierna att hjälpa eleverna med att få till kunskapsomvandlingen.     

Genom att använda sig av uppgifter som medför att eleverna använder sig av redan 
intränade förmågor som till exempel media- och informationsteknologi kan man underlätta 
för eleverna att utföra uppgifterna. Flera av lärarna påpekade att elevernas kunskaper i att 
använda de program som krävs för att göra postrar, pm och rapporter varierar för mycket. 
Fördelen med att många elever är tränade i att använda sig av digital- och mobilkameror 
med tillhörande grafikprogram är något vi lärare som är lite äldre än eleverna har svårt att ta 
till sig. Även ungdomarnas inlärning genom att klippa och klistra material har vi som lärare 
svårt många gånger att ta till oss. Postrarnas starka del är att eleverna tvingas välja vilken 
information de skall presentera och på vilket sätt de skall presentera den. Detta gör att även 
om de klipper och klistrar mycket så tvingas de reflektera över vad de gör. Det sker en 
urvalsprocess. Genom att klippa och klistra kan de elever som har svårt att skriva lyftas 
över tröskeln och komma igång. Urvalsprocessen som kommer med postern gör ändå att 
eleverna får arbeta med detta. Mot detta måste sättas elevernas behov av att tränas i skriftlig 
kommunikation, både att läsa och skriva  

Genom att använda medier som eleverna är trygga i blir de tryggare. Ytterligare hjälpmedel 
för att få eleverna trygga i sin inlärningssituation är att få dem trygga i bedömningen av 
dem. Denna trygghet kan byggas upp av tydliga krav och möjliga vägar mot olika 
betygsnivåer. Ett effektivt verktyg för att uppnå detta är bedömningsmatriserna. Genom att 
binda bedömningsmatriser mot uppgifterna kan man få till exaktare bedömningar av 
eleverna även om flera lärare är inblandade i bedömningarna. De matriser som är knutna till 
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uppgifterna gör att materialet kan användas som betygsbedömning. Yrkeslärarna tyckte att 
bedömningsmatriserna fick materialet att se proffsigt ut och kunde bli ett gott stöd för 
eleverna. De ville dock gärna inte släppa proven. De hänvisade ofta till att eleverna såg prov 
som rättvisa. Det kan finna en annan orsak till detta, att proven genererar betygsgrundande 
material som kan visas upp om betygen ifrågasätts av andra lärare. 

Ett intressant material som går att kombinera med digitala media som upptäcktes var 
Discoverys hemsida där det fanns ett flertal filmer som kan vara intressanta att visa för 
eleverna. Detta material skulle även kunna länkas ut till eleverna via skolans Internet eller 
dess it-portal. Sidorna är uppbyggda så att det finns ett naturligt nöje att arbeta med dem. 
Det hade varit intressant att i ett vidare projekt gå djupare in i vad man kan använda detta 
material till.  

Kunskaperna och färdigheterna i kommunikationsförmåga är betydligt viktigare än vad jag 
utgick ifrån. Mycket av att kunskapsmålen i de bägge kurserna Produktionsprocess och 
Kvalitetsteknik kräver att eleverna får en exakt kommunikation. Denna förmåga går att 
binda till flera av svenskans kursmål på ett väldigt konkret sätt. Detta gör att eleverna har 
mycket att vinna på att uppgifterna körs parallellt i kurserna. Vikten av att de får ett exakt 
språk tydliggjordes av de satsningar som Scania gör i Södertälje. För att eleverna skall få ett 
exakt språk krävs det att de får skriva. Med de problem som en del elever har inom 
industriprogrammet kan det vara svårt att få dem att skriva. Genom att uppgifterna är 
tydliga samt de får beskriva delar i deras APU plats kan det underlätta för dem. Mycket 
genom att de får beskriva den sociala kontext de befinner sig. En annan orsak är att 
eleverna kan uppleva att de har ett övertag överläraren när de skriver i loggboken. Det 
upplever att de vet bäst hur det fungerar på praktikplatsen 

En viktig pusselbit för elevernas branchspecifika språket tid är under deras APU på 
företagen, genom att de befinner sig i den språkmiljö och i den verklighet som råder på ett 
företag. (Lave J 2008). Tiden på arbetsplatsen kan eleverna få en hel del kunskaper. För att 
eleverna skall få dessa kunskaper som sina egna måste omvandla dem till sina egna. Genom 
att få eleverna att använda sig av olika processer som skrivprocessen och urvalsprocessen 
kan man få dem effektivisera sin inlärning. Ytterligare hjälp för att få eleverna att 
effektivisera inlärningen är att tydliggöra för eleverna vad de skall lära sig på praktikplatsen. 
Med uppgifterna och bedömningsmatriserna finns det goda möjligheter att eleverna får en 
bättre förståelse vad de skall lära sig och hur. Matriserna och uppgifterna kan också fungera 
som en måttstock för eleverna hur mycket de har lärt sig i form av betygsmål och 
kunskapsmål.  

De matematikuppgifterna som jag jobbade med liknar de matematikuppgifter som brukar 
göras inom skolan. Enligt yrkeslärarna tillför de endast att eleverna kan få upp ögonen för 
matematik. 

De största problemen när det gäller samarbete över ämnesgränser är två saker som ligger 
utanför kurserna. Första problemet är tiden som krävs för att genomföra 
ämnesöverskridande projekt som ofta inte finns i lärarnas tighta scheman. Flera av lärarna 
ser ändå fördelar med att testa några av uppgifterna. Det andra problemet är de lokala 
kursplanerna i kärnämnena som normalt sett inte skiljer sig så mycket åt mellan de olika 
programmen. Denna likhet gör att lärarna sparar tid på att kursplanerna på att det krävs 
mycket tid till att utveckla uppgifter och skapa bedömningsgrunder. Genom att uppgifter 
går att samköra i olika klasser underlättar arbetet och bedömningen av eleverna. 
Bedömningen blir mera rutinmässig. För att lösa dessa problem måste det satsas tid på att 
finna samarbetesvägar över ämnesgränserna.  
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7 Slutsats  

I och med jag inte har haft tillgång till en elevgrupp att testa materialet på så saknas viktiga 
delar i resultatet. Till exempel så kan inte frågorna, om eleverna upplever om lärare kan 
göra en rättvis bedömning med hjälp av bedömningsmatriserna och om 
bedömningsmatriserna kan hjälpa eleverna att få en mer målmedveten inlärning, besvaras.  

Det hade varit intressant att undersöka hur materialet fungerar på elever. För detta krävs 
det ytterliggare några studier. Då kan frågeställningarna vara om: 

 Eleverna uppnår kunskapsmålen. 

 Eleverna upplever att vi lärare kan bedöma dem rättvist med betygsmatriserna. 

 Eleverna blir mer målmedvetna med betygsmatriserna. 

 Eleverna får en bättre motivation att läsa svenska på grund av uppgifterna som är 
riktade mot svenska. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Boken 
 Boken ligger som en separat del efter rapporten på grund av sin storlek.  

9.2 Bilaga 2 Uppgifter 

Beskriva hur ett företag är uppbyggt i ledningsstrukturen 

Syftet med denna uppgift är att du får en kunskap om hur företag är strukturerad och vilka 
personer gör vad. Detta är viktigt för bland annat att kvalitetsarbetet skall fungera och att 
alla vet hur det fungerar. Kvalitetsarbetet kan se olika ut på olika företag. Denna övning gör 
att du får tänka genom hur det kan vara uppbyggt och att det kan se olika ut på olika 
företag. 

Uppgiften går ut på 

 Att du först samlar information om ett företag som du gör APU på. Detta gör du 

med hjälp av intervjuer och digitalkamera och liknade för att samla material som 

beskriver företagets uppbyggnad och vad de sysslar med. Denna information få du 

sedan presenterar på en poster.  

 Efter att postrarna är gjorda skall du kommentera minst två andra postrar och ställa 

frågor till dem som har gjort dem. Detta gör att du får en bild av att det finns olika 

typer av företag och de är uppbyggda på olika sätt. Detta gör att konsekvenserna av 

att företagen har olika bra ledningsstruktur blir en fördel istället för nackdel och 

kvalitén på din utbildning kommer att förbättras.  

Mål som du får träna på är. 

 Ha kunskaper om hur kvalitetsverksamheten kan vara organiserad vid ett företag 

inom vald inriktning.  Kvalitetstekniken. 

 Ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, 

material- och produktionsflöden och produktionsfilosofi. 

 Produktionsprocessen 
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Bedömningsmatris 

Produktionsprocessen Prt1202 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du skriver med en viss 

handledning referatet.  

Referatet beskriver 

produktionsprocessen med hjälp 

av produktions riktiga begrepp 

som till exempel serieproduktion, 

produktionskapacitet, olika lager 

och materialflöde 

Postern redogör för faktorer som 

påverkar produktionsprocessen 

på arbetsplatsen ur 

produktionstekniskt och 

företagsekonomiskt perspektiv. 

Postern beskriver hur 

produktionsprocessen är 

planerad på din arbetsplats. 

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur produktions- 

synvinkel  

Du analyserar och bedömer 

arbetsplatsen produktionsprocess 

med avseende på faktorer som 

påverkar miljö, kvalitet och 

ekonomi. 

De kommentarer som du ger på två 

andras uppgifter är av sådan art att 

det kan förbättra deras arbete. 

Kommentarerna skall vara ur 

produktions perspektiv 

Kvalitetsteknik Prt1201 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du utför med viss handledning 

sina arbetsuppgifter.  

Du beskriver din APU plats med 

centrala begrepp och samband 

för kvalitetstekniken.  

Du har med några faktorer som 

påverkar kvaliteten och 

konsekvenser vid avvikelser från 

fastställd kvalitet.  

Postern visar hur kvalitetsarbetet 

är organiserad på din APU plats. 

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur kvalitets- 

synvinkel 

Du analyserar och bedömer enkla 

produktionsprocesser från 

kvalitetssynpunkt och föreslår 

åtgärder för att säkra fastställd 

kvalitet eller risker där fastställda 

kvalitén kan missas. 

De kommentarer som du ger på två 

andras uppgifter är av sådan art att 

det kan förbättra deras arbete. 

Kommentarerna skall vara ur 

Kvalitets perspektiv 
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Beskriva hur ett företag är uppbyggt i ledningsstrukturen 

Syftet med denna uppgift är att du får en kunskap om hur företag är strukturerad och vilka 
personer gör vad. Detta är viktigt för bland annat att kvalitetsarbetet skall fungera och att 
alla vet hur det fungerar. Kvalitetsarbetet kan se olika ut på olika företag. Denna övning gör 
att du får tänka genom hur det kan vara uppbyggt och att det kan se olika ut på olika 
företag. 

Uppgiften går ut på 

 Att du först samlar information om ett företag som du gör APU på. Detta gör du 

med hjälp av intervjuer och digitalkamera och liknade för att samla material som 

beskriver företagets uppbyggnad och vad de sysslar med. Denna information få du 

sedan presenterar på en poster.  

 Efter att postrarna är gjorda skall du kommentera minst två andra postrar och ställa 

frågor till dem som har gjort dem. Detta gör att du får en bild av att det finns olika 

typer av företag och de är uppbyggda på olika sätt. Detta gör att konsekvenserna av 

att företagen har olika bra ledningsstruktur blir en fördel istället för nackdel och 

kvalitén på din utbildning kommer att förbättras.  

Mål som du får träna på är. 

 Ha kunskaper om hur kvalitetsverksamheten kan vara organiserad vid ett företag 

inom vald inriktning.  Kvalitetstekniken. 

 Ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, 

material- och produktionsflöden och produktionsfilosofi. 

 Produktionsprocessen 
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Bedömningsmatris 

 

Produktionsprocessen Prt1202 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du skriver med en viss 

handledning referatet.  

Referatet beskriver 

produktionsprocessen med hjälp 

av produktions riktiga begrepp 

som till exempel serieproduktion, 

produktionskapacitet, olika lager 

och materialflöde 

Postern redogör för faktorer som 

påverkar produktionsprocessen 

på arbetsplatsen ur 

produktionstekniskt och 

företagsekonomiskt perspektiv. 

Postern beskriver hur 

produktionsprocessen är 

planerad på din arbetsplats. 

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur produktions- 

synvinkel  

Du analyserar och bedömer 

arbetsplatsen produktionsprocess 

med avseende på faktorer som 

påverkar miljö, kvalitet och 

ekonomi. 

De kommentarer som du ger på två 

andras uppgifter är av sådan art att 

det kan förbättra deras arbete. 

Kommentarerna skall vara ur 

produktions perspektiv 

Kvalitetsteknik Prt1201 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du utför med viss handledning 

sina arbetsuppgifter.  

Du beskriver din APU plats med 

centrala begrepp och samband 

för kvalitetstekniken.  

Du har med några faktorer som 

påverkar kvaliteten och 

konsekvenser vid avvikelser från 

fastställd kvalitet.  

Postern visar hur kvalitetsarbetet 

är organiserad på din APU plats. 

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur kvalitets- 

synvinkel 

Du analyserar och bedömer enkla 

produktionsprocesser från 

kvalitetssynpunkt och föreslår 

åtgärder för att säkra fastställd 

kvalitet eller risker där fastställda 

kvalitén kan missas. 

De kommentarer som du ger på två 

andras uppgifter är av sådan art att 

det kan förbättra deras arbete. 

Kommentarerna skall vara ur 

Kvalitets perspektiv 
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Beskriva sin favoritbil och förklara varför den är en kvalitetsbil eller ej.  

Kvalitet är ett svårt begrepp som är svårt att få ett grepp om.  

Uppgiften går ut på 

 Först skriva ett pm där ni beskriver sin favorit bil som skall vara så bra som möjlig.  

 Därefter skall ni fundera på om den är prisvärd eller varför inte. Detta gör att ni 

har beskrivit den bil som har de bästa egenskaperna relaterat till priset i deras ögon 

i deras ögon som de har relaterat till priset. 

  Där efter kan ni förklara om det är en kvalitetsbil eller ej. Har de beskrivit bilen 

med begreppen underförstådda krav och uttalade krav tränas de i ytterligare två för 

kvalitetstekniken viktiga begrepp. 

 Det mål som skulle tränas på här är 

 Ha kunskap om begreppet kvalitet 

 Ha kunskaper om innehåll i och användningsområden för kvalitetssystem inom 

vald studieinriktning 
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Bedömningsmatris 

Kvalitetsteknik Prt1201 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du beskriver med en viss 

handledning varför din bil är 

en kvalitetsbil eller ej. 

Detta görs med centrala 

begrepp i kvalitetstekniken   

Du har med några faktorer 

som påverkar kvaliteten och 

konsekvenser vid avvikelser 

från fastställd kvalitet.  

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur kvalitets- 

synvinkel 

Du analyserar och bedömer 

din favoritbil från 

kvalitetssynpunkt och risker 

där fastställda kvalitén kan 

missas. 
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Beskriva materialflödet, arbetsuppgifter och maskiner som finns på en 

arbetsplats. 

Syftet med denna uppgift är att det är viktigt att du har en kunskap om hur företag är 
strukturerad och var olika arbetsuppgifter görs. Men även flödet av material är viktigt att du 
har en koll på hur det kan fungera och att det kan vara olika på olika företag. Denna uppgift 
gör att du även får en bild av vilka jobb det finns på arbetsmarknaden. 

 Uppgiften går ut på du gör undersökningar på din APU-plats. Denna uppgift går ut 

på att beskriva materialflödet, arbetsuppgifter och maskiner som finns på en 

arbetsplats. Detta skall du göra på en poster. En Poster är en typ av affisch där 

man ofta använder sig av både bilder och ord för att beskriva olika saker. Tänk på 

att balansera texterna med bilderna för att fånga läsarnas intresse. Här gäller det att 

välja ut det som är intressant som fångar publik. 

 Efter att postrarna är gjorda skall du kommentera minst två andra postrar och ställa 

frågor till dem som har gjort dem. Detta gör att du får en bild av att det finns olika 

typer av företag och de är uppbyggda på olika sätt. Detta gör att konsekvenserna av 

att företagen har olika bra ledningsstruktur blir en fördel istället för nackdel och 

kvalitén på din utbildning kommer att förbättras.  

Mål som du får träna på är. 

 ha kunskaper om hur kvalitetsverksamheten kan vara organiserad vid ett företag 

inom vald inriktning.  Kvalitetstekniken 

 ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, 

material- och produktionsflöden och produktionsfilosofi. 

 Produktionsprocessen 
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Bedömningsmatris 

Produktionsprocessen Prt1202 

                   G                                                     VG                                       MVG    

 

Du beskriver med en viss 

handledning arbetsmomenten och 

materialflödet på din APU plats.  

Postern beskriver 

produktionsprocessen med hjälp av 

produktions riktiga begrepp som till 

exempel serieproduktion, 

produktionskapacitet, olika lager 

och materialflöde 

Postern redogör för faktorer 

som påverkar 

produktionsprocessen ur 

produktionstekniskt och 

företagsekonomiskt perspektiv.

Postern beskriver hur 

produktionsprocessen kan är 

planerad på din praktikplats. 

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur produktions- 

synvinkel  

Du analyserar och bedömer din 

APU platss produktionsprocess 

med avseende på faktorer som 

påverkar miljö, kvalitet och 

ekonomi. 

De kommentarer som du ger på 

två andras uppgifter är av sådan 

art att det kan förbättra deras 

arbete. Kommentarerna skall 

vara ur produktions perspektiv 

Kvalitetsteknik Prt1201 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du utför med viss handledning sina 

arbetsuppgifter.  

Du beskriver din APU plats med 

centrala begrepp och samband för 

kvalitetstekniken.  

Du har med några faktorer som 

påverkar kvaliteten och 

konsekvenser vid avvikelser 

från fastställd kvalitet.  

Postern visar hur 

kvalitetsarbetet är organiserad 

på din APU plats. 

Du kommenterar minst två 

andras arbete ur kvalitets- 

synvinkel 

Du analyserar och bedömer 

enkla produktionsprocesser från 

kvalitetssynpunkt och föreslår 

åtgärder för att säkra fastställd 

kvalitet eller risker där fastställda 

kvalitén kan missas. 

De kommentarer som du ger på 

två andras uppgifter är av sådan 

art att det kan förbättra deras 

arbete. Kommentarerna skall 

vara ur Kvalitets perspektiv 
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Projekt arbete om förgrund gestalter för industrins utveckling som till 

exempel Henry Ford, CE Johansson, Alfred Nobel, Sven Wingqvist och 

liknade personer. 

Varför skall man plåga elever med gamla gubbar? Dessa gamla gubbar har förutom gett oss 
sina uppfinningar tankar och idéer som blivit grunden för den moderna industrin. Till 
exempel CE Johanssons idéer om standardiserade mätsystem och stabilt klimat i ett 
mätrum som Henry Ford fick hjälpa han att driva igenom. Henrys Fords kommentar efteråt 
var att han inte hade kunnat få det löpande bandet att fungera utan dessa två nyheter. 

Ni skall sedan presentera gubbarna på en poster  

Uppgiften går ut på 

 Att du först samlar information om personen på Internet och i litteratur. Denna 

information få du sedan presenterar på en poster. Genom att presenterar det på 

postrar tvingas de till att välja vilken information som är mest viktig att presentera.  

 Efter att postrarna är gjorda skall du kommentera minst två andra postrar och ställa 

frågor till dem som har gjort dem.  

Mål som du får träna på är. 

 ha kunskaper om hur kvalitetsverksamheten kan vara organiserad vid ett företag 

inom vald inriktning.  Kvalitetstekniken 

 ha kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, 

material- och produktionsflöden och produktionsfilosofi. 

 Produktionsprocessen 
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Bedömningsmatris 

Produktionsprocessen Prt1202 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du finner med en viss handledning 

information om den personen som 

du skall presentera. 

Postern beskriver personens 

betydelse för industrins utveckling 

hjälp av produktions riktiga begrepp 

som till exempel serieproduktion, 

produktionskapacitet, olika lager och 

materialflöde 

Postern redogör för fördelar och 

konsekvenser personens idéer och 

bidrag som påverkar 

produktionsprocessen ur 

produktionstekniskt och 

företagsekonomiskt perspektiv. 

Du kommenterar minst två andras 

arbete ur produktions- synvinkel  

Du analyserar och bedömer idéer och 

bidrag ur med avseende på faktorer 

som påverkar miljö, kvalitet och 

ekonomi. 

De kommentarer som du ger på två 

andras uppgifter är av sådan art att 

det kan förbättra deras arbete. 

Kommentarerna skall vara ur 

produktions perspektiv 

Kvalitetsteknik Prt1201 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du finner med en viss handledning 

information om den personen som 

du skall presentera. 

Postern beskriver personens 

betydelse för industrins utveckling 

med hjälp av centrala begrepp i 

kvalitetstekniken   

Du har med några faktorer som 

påverkar kvaliteten och 

konsekvenser vid avvikelser från 

fastställd kvalitet.  

Du kommenterar minst två andras 

arbete ur kvalitets- synvinkel 

Du analyserar och bedömer din 

persons idéer och bidrag i från 

kvalitetssynpunkt och hur de går att 

använda för att säkra fastställd 

kvalitet eller risker där fastställda 

kvalitén kan missas. 

De kommentarer som du ger på två 

andras uppgifter är av sådan art att 

det kan förbättra deras arbete. 

Kommentarerna skall vara ur 

Kvalitets perspektiv 
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Referat av filmer ifrån Discovery så funkar det eller liknade 

Denna uppgift går ut på att du kommer att få se en film om hur saker och ting tillverkas 
eller fungerar. Dessa filmer finns på nätet på engelska på en sida som tillhör 
Discoverychannel. Genom att du kommer att skriva ett referat så måste du välja vilken 
information som är intressant.  

Det mål som du kommer att tränas inom produktionsprocessen är.  

 Kunskap om samspelet mellan människa och maskin, arbetsorganisation, material- 

och produktionsflöden och produktionsfilosofi 

Discoverychannel 

http://science.discovery.com/video/tech.html 

http://science.discovery.com/video/how-its-made.html 

http://science.discovery.com/video/how-do-they-do-it.html 

Bedömningsmatris 

Produktionsprocessen Prt1202 

                   G                                                     VG                                       MVG    

Du skriver med en viss 

handledning referatet.  

Referatet beskriver 

produktionsprocessen med 

hjälp av produktions riktiga 

begrepp som till exempel 

serieproduktion, 

produktionskapacitet, olika 

lager och materialflöde 

Referatet redogör för 

faktorer som påverkar 

produktionsprocessen ur 

produktionstekniskt och 

företagsekonomiskt 

perspektiv. 

Referatet beskriver hur 

produktionsprocessen kan 

vara planerad för vald film.  

Du analyserar och bedömer 

filmens produktionsprocess 

med avseende på faktorer 

som påverkar miljö, kvalitet 

och ekonomi. 
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