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Sammanfattning  
 
I mitt examensarbete har jag valt att kartlägga och resonera om Internets betydelse inom 
hantverksutbildningar. Jag ville också forska om hur och ifall studieplaneringen inom  
yrkesutbildningar har anpassats till den nya tidens informationskällor, om internet används   
som en del i undervisningen och ifall man då kan tillgodogöra sig de snabba vändningarna i  
riktlinjer och tillvägagångssätt  inom hantverksyrkena? Kan man uppgradera sitt kunnande  
med de senaste rönen om olika tekniska lösningar för att sedan kunna använda dessa praktiskt 
i undervisningen?I förlängningen vill jag också undersöka hur man ser på hantverksyrken i 
dag, ifall någon förändring har skett av själva yrkesbilden i och med tillgången till internet 
och i så fall vilken.  
 
Jag har hämtat information från olika avhandlingar och noterat vad dessa kommit fram till. 
Jag har även intervjuat ett antal personer från antingen utbildningssidan eller yrkessidan. Jag 
skickade ut en enkät bland yrkeslärare för att med enkel statistiktabell kunna åskådliggöra 
deras syn på att integrera internet i undervisningen. 
 
Slutligen har jag analyserat det jag kommit fram till samt redovisat resultatet och dragit 
slutsatser av min undersökning. I stora drag kan man konstatera att det är hög tid att göra om 
yrkesskolor och kursplaner för en akut anpassning till den nya digitala världen. Frågan är 
dock hur detta skall ske på bästa sätt? 
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1. Introduktion 
 
I gymnasieundervisningen på byggprogrammet är man i dag hänvisad till avtalad 
kurslitteratur från Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) som sedermera har överlåtit  
produktionen till LIBER Hermods ca år 1970. Byggnadsprogrammets kurslitteratur har inte 
genomgått några uppenbara uppdateringar sedan Liber Hermods övertog verksamheten. 
Böckerna nytrycks men är inte i fas med de förändringar som pågår i vårt samhälle.  
 
Läromedel i form av tryckta böcker hänger inte heller med i det föränderliga 
informationsflödet som finns i den digitala världen. Enligt Skolverkets rapport 284, 2006 
sid.132, skriver Boel Englund om ”lärobokens kunskapsgaranterande-auktoriserande roll”. 
Med detta avses att lärare tycks se läroboken som en garanti för att läroplanens och 
kursplanens mål uppfylls. Till detta kan man också föra den särskilda auktoritet som just text 
haft i skolan och i samhället som helhet. Läroböcker och uppslagsböcker är exempel på 
tryckta texter som har varit särskilt auktoritiva. Men avtalad kurslitteratur i ofas med Internet 
 
Undervisningen bör i möjligaste mån spegla den verklighet som eleven ställs inför i sitt 
kommande arbetsliv. Dessutom bör de normer man lär ut vara dagsaktuella. Eleverna har 
oftast mer erfarenhet av datorer och internet än lärarna. I dag är det självklart för många att 
hämta och bearbeta information via datorn som följaktligen bör ha en central roll i 
utbildningen. I Byggprogrammet (programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer, 
Skolverket och Fritzes 2000, kan man läsa bla: ”Byggprogrammet utbildar för ett föränderligt 
samhälle och utbildningen ger en  bred orientering om byggprocessen”. Detta är i dag svårt att 
efterleva då utbildningarna oftast är hänvisade till O-uppdaterade böcker samt bristande 
tillgång på datorer. Eleverna kan också lätt tappa intresset för undervisning som inte 
motsvarar den nutid de lever i. Trots att datoriseringen pågått i flera decennier ser man än i 
dag en tydlig tendens till att inte vilja integrera en digitala världen i undervisningen på datorer 
till praktiska hantverksutbildningar, då man kanske fortfarande anser att datorn är ett 
kontorshjälpmedel. 
 
Den digitala världen är i dag den mest uppdaterade källan för dagsfärsk information. I dag 
förändras klimatet i rask takt likväl som direktiven vad gäller byggnationer. Uppdaterad 
information finns på Internet och borde integreras i undervisningen. Eleverna bör från början 
lära sig att konfronteras med ständigt nya direktiv för så är den nya byggnadsarbetarens 
situation i dag. Kurslitteraturen i bokform blir alltså snabbt förlegad nu när det finns tillgång 
till dagsfärsk information i den digitala världen. Frågan är hur man skall behandla 
informationen och om det går att ändra attityden när det gäller kurslitteratur? Globaliseringen 
innebär att det kommer nya tekniker och byggnadsätt som är anpassade till 
klimatförändringarna och nya EU-direktiv om hur vi skall spara energi och bygga 
miljöanpassat. Internet har trängt sig in i vår vardag på förhållandevis kort tid. Branschen har 
successivt anpassat sig och integrerat internet som en given informationskälla och alltfler 
hantverkare är numera flexibla och arbetar efter dagsaktuella bygganvisningar och miljö- och 
kvalitetssäkringar. Hur skall den traditionella yrkesutbildningen kunna bli uppgraderade mot 
det digitala flödet? 
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1.1 Syfte och problemformuleringar 
 
Huvudfrågeställningen i denna undersökning lyder som följer: Hur en lärare kan uppgradera 
sitt kunnande med de senaste rönen om olika tekniska lösningar för att sedan kunna använda 
dessa praktiskt i undervisningen? 
 
Huvudsyftet med arbetet är att kartlägga och resonera om internets betydelse inom 
byggutbildningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur studieplaneringen inom 
yrkesutbildningarna har anpassats till nya tiders informationskällor och om internet används 
som en del i undervisningen samt om då kan tillgodogöra sig de snabba vändningarna i 
riktlinjerna och tillvägagångssättet inom hantverksyrkena. 
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2. Metod 
2.1 Litteraturstudie och urval av material   
Uppgiften är att göra en litteraturundersökning som innebär att jag söker kunskap kring vissa 
delar av ett fenomen. Jag valde att använda mig av en deskriptiv studie med en kvalitativ 
inriktning, vilket inriktar sig på att begränsa till att undersöka vissa delar av ett fenomen. Patel 
& Davidsson (2003). 
 
 Jag tog hjälp av universitetets bibliotek för att söka litteratur och jag började söka på 
byggprogrammets teknikundervisning i gymnasieskolans yrkesprogram.  Jag gick igenom de 
olika litteraturhänvisningarna och hittade Skolverkets rapport nr 284 2006, vilken innehöll en 
del intressanta resonemang att reflektera över i en omdaningsprocess till en mer uppdaterad 
skola. När jag, efter rådfrågning, med bibliotekarien på universitetet, ändrade sökordet till 
”teknisk didaktik” kom Gunilla Mattson (2005) rapport upp på skärmen. Rapporten, vilken 
jag bland andra refererar till, innehåller flera intressanta undersökningar som är relevanta än i 
dag. 
 
Efter en del sökningar hittade jag även Jan Härdigs (1995) bok, Att utbilda till arbetare, 
vilken passade utmärkt som underlag till mitt arbete. Här beskriver han hur yrkesskolans 
byggprogram fungerar och olika frågeställningar runt detta men han lämnar en hel del frågor 
obesvarade.  Jag saknade bl.a. en förklaring, i historiskt perspektiv, på att vi de facto utbildar 
hantverkare i gymnasiksolan med lärlingsböcker. Jag fick dock svar på mina frågor när jag 
fann Lennart Nilssons bok (1981) : Yrkesutbildningen i nutidshistoriskt perspektiv som 
behandlade händelser och olika politiska beslut, tillbaka i historien, vilka har påverkat 
utbildningens inriktning. Lennart Nilsson (1981) går långt tillbaka i sin historiska 
undersökning för att förklara bakgrunden till vårt system i dag. Författaren Roger Säljö 
skriver i Pedagogiskt magasin (Säljö 2009) om hur internet har påverkat vår syn på vad som 
är dagsfärsk information och att det är den digitala världen på internet som gäller.  
  

2.2 Intervjuer och möten 
När det gällde utformningen av mina intervjufrågor utgick jag från min egen erfarenhet, till att 
utforma frågorna med hjälp av vad som står i boken Forskningsmetodikens grunder av Patel 
& Davidsson (2003). Jag valde att använda mig av frågor och frågeområden som jag ville 
beröra, och frågorna ställde jag som öppna frågor, vilket medförde att personen som 
intervjuades själv kunde välja hur denna ville besvara frågan. Främst för att göra personen 
som intervjuades bekväm och för att jag skulle undvika att ställa ledande frågor. Fördelen 
med öppna frågor är bl.a. att respondenten kan svara med egna ord, svaren som lämnas kan 
vara ovanliga eller oförutsedda och något som jag inte hade kunnat föreställa mig enligt Patel 
& Davidsson (2003). 
 
Jag sökte upp en lärare som slutade att undervisa innan vi fick datorer och bad honom berätta 
om hur han blev uppdaterad. Jag tog reda på en låssmed med mästarbrev. Det skulle vara 
intressant att få veta hur de hade fått in internet i deras yrke och hur de kunde använda 
internet i ett kvalitetshöjande syfte. Här framgick att branschförbundet spelar en stor roll i 
uppdateringsprocessen.  
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2.3 Enkät och urval 
När jag skulle utforma mina enkätfrågor utgick jag ifrån vad Patel & Davidsson (2003) 
skriver. Frågorna som skulle besvaras kom att ha en uppställning av teman och frågeområden 
som var intressanta. Patel & Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att klargöra syftet med 
enkäten och hur individens bidrag kommer att användas, vilket jag gjorde genom ett 
missivbrev. Jag använde mig av slutna frågor och hade inga öppna frågor pga. att många drar 
sig för att besvara enkäter där de måste skriva kommentarer. Jag gjorde en kort enkät vilket 
ger ett lägre bortfall och enkäten delades ut på min arbetsplats till endast yrkeslärare. 
Syftet med enkäten är att om möjligt åskådliggöra att även yrkeslärare använder internet för 
att bli uppdaterade. Min enkät består av 9 huvudfrågor och 2 följdfrågor. Jag har intervjuat 
Elva yrkeslärare som jag känner och är medveten om att detta inte kan bli vetenskapligt 
korrekt med så litet urval. Men enkäten fyller här sitt syfte att åskådliggöra hur yrkeslärare 
ställer sig till internet och ifall skolorna kan tillmötesgå behoven. För att ge en ännu tydligare 
bild av svaren bifogar jag två diagram. 
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3. Resultat  
 
I följande avsnitt redovisas resultat uppdelat enligt följande: 3.1 Uppdaterade lärare ger 
uppdaterade elever, redovisas resultatet av litteraturgenomgången, i 3.2 Lärares syn på 
uppdateringar förr och nu, redovisas resultat av genomförda intervjuer och i 3.3  lärarens 
användning av Internet för uppdatering redovisas resultat av enkätstudien. 
 

3.1 Uppdaterade lärare ger uppdaterade elever 
 
Eleverna skall genom byggprogramsundervisningen på gymnasiet förberedas inför sitt 
yrkesliv som hantverkare. De bör då ha en aktuell uppfattning om sin kommande yrkesroll 
och vad den innebär i dag. Eleven bör vara förberedd på de flexibla normer och riktlinjer som 
gäller och hur denne skall inhämta samt tolka dessa. För att detta skall fungera gäller det att 
skolans undervisning är anpassad med Internet som en naturlig informationskälla, och att 
uppdaterad kompetens samt datorer finns att tillgå. Eleverna bör få en aktuell uppfattning om 
vad som ingår i deras yrkesroll som i dag är kraftigt förändrad pga. klimat och digitalisering 
av det ständigt föränderliga informationsflödet.(Härdig1995)  
 
Yrkeslärarens arbetslivserfarenhet och kunskap om alla yrkeskoder, som omfattar material 
samt hur man använder maskiner och vilka arbetstekniker som skall användas för att få 
kvalitet i arbetet, skall förmedlas till eleven.(Härdig 1995)  
Byggnadsarbetarens yrkesroll är färgad av traditioner sen långt tillbaka som i viss form 
krockar med ett nytt synsätt vad gäller kvalitet och flexibilitet. Förr var det gesällbrev som 
garanterade kvalitet och yrkesskicklighet. I dag torde dessa vara inaktuella om inte 
hantverkaren är flexibel och uppdaterad enligt senaste normer. 
Skolan skall förbereda eleven för sitt yrke och i sin kommande yrkesroll med allt som då skall 
ingå, detta vävs samman med lärarens livserfarenhet man kan säga att det är en ”osynlig 
pedagogik som skall förmedlas till eleverna” skriver Härdig (1995 s.215)  
  
Enligt Säljö (2009) artikel i Pedagogiska magasinet är vägen till kunskap i vår tid inte via 
papper och penna:”Den som växer upp i en digital värld formas av andra erfarenheter än den 
som växte upp i en traditionell och långsam skriftkultur”, menar Säljö. I artikeln utvecklar han 
sitt resonemang och anser att ”de som producerar läromedel i dag inte tillhör ”den digitala 
världen”. Säljö (2009) framhåller vidare att den hastigt föränderliga processen är pågående i 
nuet, ”Vad vi ser är hur vår vardag förändras av den digitala tekniken, de nya medierna, 
globaliseringen och av en informationsexplosion utan motstycke”. Det är dock inte helt 
uppenbart hur den ”nya” undervisningen skulle se ut, ”en intressant fråga i denna situation är 
vilka kunskaper, insikter och färdigheter som ska prioriteras i denna miljö av teknisk, 
kulturell och social dynamik.”, funderar  Säljö (2009) 
 
I byggnadsbranschen råder tradition med inövade tekniker och lärlingsböcker. Här behövs en 
mer positiv attityd till det täta informationsflödet med nya rön och byggnormer från bl.a. den 
digitala världen. Kunskap om att inhämta information, om uppdaterade miljökrav och 
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byggnormer, skulle i sin tur höja kvalitetstänkandet i byggbranschen. De traditionella 
läromedlen skulle i så fall integreras i undervisningen tillsammans med inhämtad information 
från internetsidor från bl.a. EU och Byggbranschen. Gunilla Mattson (2005). 
Detta i sin tur kräver att man gör om avtalen för kurslitteratur och genomför större och tätare 
ändringar. I denna omdaning bör man utvärdera och skapa riktlinjer för hur information från 
Internet skall hanteras och bearbetas i undervisningen. 
Slutligen bör man väva in den gamla och den nya världen i kursplanen för maximal 
kompetens hos de blivande hantverkarna. Skolverket (rapport 284/2006). 
 
Nya riktlinjer i undervisningen bör ta hänsyn till att all information i den digitala världen inte 
är fakta. Eleven bör således guidas i hur man söker information på internet samt vilka sajter 
som säkrast levererar korrekt information. Denne bör också lära sig att kritiskt granska 
informationen och åberopa minst två oberoende källor. Mycket av informationen i 
fackböckerna eller facktidskrifter är dock användbar. Nyare infallsvinklar behövs så att 
läroplanerna speglar nuläget i det alltmer föränderliga informationssamhället vi lever i. Alltså 
bör man se över kursplaner, läromedelsavtal och anvisningar samt lärarnas datortekniska 
kompetenser enligt Gunilla Mattson (2005). 
  
Den digitala världen är i dag den mest uppdaterade källan för dagsfärsk information. Den 
eftersläpande anpassningen av kursplan och kurslitteratur resulterar i att eleverna inte får 
vetskap om de föränderliga normer – ISO-certifierningar (standardliseringsnorm) – med andra 
ord byggnormer, som gäller för tillfället. De får inte heller en realistisk bild av den framtida 
yrkesrollen. Eleverna bör tränas i att alltid reflektera över nya normer och ändra sitt arbetssätt 
kontinuerligt gentemot kvalitetssäkringar och samhällets miljökrav. 
 
Gunilla Mattson (2005) framhåller i sin IPD  Rapport (Institutionen för pedagogik och 
didaktik, Göteborgs Universitet Nr: 2 005:12, s. 113, 1: a stycket) Att ”Lärare med 
teknikdidaktisk kompetens strukturerade undervisningen mer medvetet mot målen med 
undervisningen, vilket också innebar att eleverna visste varför de arbetade med 
teknikinnehållet.” Detta kan tolkas som att uppdaterade lärare och läromedel ger uppdaterade 
och intresserade elever som därmed känner verklighetsanknytning till utbildningen. Hur skall 
då läraren hålla sig uppdaterad? Genom engagemang för ämnet och intresse för nyheter. En 
ny attityd till kursmaterial där man prioriterar aktuella rön och riktlinjer och tränar eleven i ett 
aktivt miljötänk skulle resultera i en miljö- och klimatmedveten yrkesarbetare som leder till 
en uppdaterad byggbransch.  
 
I dag har man lärt att den nya generationen växer upp med ett helt annat förhållande till att 
inhämta information. Det är då ytterst angeläget att utbildningarna är anpassade till ett nytt 
inläsningsbeteende som nu är allmänt utbrett. 
Jan Härdig (2009) skriver, på s. 58 i sin bok ”Att utbilda till arbetare” ”yrkeslärarens 
kunskaper är så pass unika för yrkesundervisningen och för yrkesutbildningen som helhet, att 
han önskar flytta fram lärarens positioner”. Härdig (2009, s.58). Här kan universitetet spela en 
roll; Hur skall vi ta tillvara den tysta kunskap som en yrkesarbetare har med sig in i sin nya 
roll som lärare? I ett moment i yrkeslärarutbildningen samlade BoGöranzon och Lars 
Mouwitz in berättelser om tyst kunskap från oss som går på kursen. Ett ämne som exempelvis 
universitetet kunde bedriva forskning inom så att man kan synliggöra den tysta kunskapen i 
olika yrken och belysa vilken fördel det är att ha en sådan lärare på en gymnasieskola. Bo 
Göranzon (1988).  Man kan även använda sig av personer med yrkesbakgrund i olika 
forskningsprojekt. Utbildningen på universitetet är ett bra tillfälle att samla in fakta om 
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yrkeslärare. Det som är viktigt är att en yrkeslärare inte hamnar i en återvändsgränd när det 
gäller kunskapsinhämtning. 
 
På en yrkesskola skall man kunna se hur våra branscher hanterar den nya 
informationstekniken. Byggföretagen, till exempel, gör alla ritningar digitalt via en digital 
projektplats och det kan vara flera olika konstruktörer inne samtidigt och rita och sedan läggs 
det tillsammans för att överföras till arbetsplatsen ex via cad vyer. Fördelen med detta är att 
jag kan visa alla ritningar från grunden och uppåt, för hela klassen samtidigt. Skulle jag få 
dessa ritningar i pappersform så kan inte mer Än 4-5 personer se på dem åt gången. Eleverna 
har dessutom ofta större erfarenhet av att söka information på Internet. 
 
Något som det inte är så stor diskussion om är internationellt utbyte. Sverige är med i EU och 
det finns pengar att få för att åka och besöka andra länder inom EU både för lärare eller 
tillsammans med elever. Här kan man få många nya idéer hur man skall lägga upp 
undervisningen. Detta skulle vara en nyttig erfarenhet för eleverna att besöka andra länder och 
även kunna göra sin praktik i ett annat land. Hantverksföreningen i Lübeck har ett nätverk i 
olika EU-länder där yrkesskolor kan ansluta sig till.  
Det skulle öka förståelsen för övriga EU länder och man får insikt om den nya fria 
arbetsmarknaden. Dessutom kan man bygga kontaktnät för framtiden. Det skulle bli mer 
direktkontakt mot olika branscher och ett kunskapsinhämtande som gör att lärarna blir 
uppgraderade och det skall inte vara någon mellanhand som filtrerar informationen neråt.  
               

3.2 Lärares syn på uppdateringar förr och nu 
 
Jag har intervjuat en låssmede som har mästarbrev, vilket är ovanligt i dag. Låssmedsyrket är 
ett gammalt yrke med traditioner långt tillbaka i historien. Det var intressant att höra hur yrket 
hade anpassat sig till den digitala världen där internet är den främsta informationskällan. Man 
överför även teknisk information från låsfabriken till låssmeden. Det finns en 
branschorganisation, Sveriges Låssmeders Riksförbund, som också kan förmedla information 
till låssmederna. Branschorganisationen ger hantverkarna en helhetslösning och man förklarar 
vilka regler som gäller, även Europanormer. Låssmederna verkar således ha lyckats kunna få 
sitt yrkeskunnande att bli integrerad med tekniköverföring. Se appendix 1. 
 
Jag har frågat en pensionerad lärare hur det var förr med uppdateringen. Han började som 
lärare 1948 och slutade 1991 och han berättade när de skulle hämta nya böcker så blev de 
inbjudna till Liber som hade ett informationsmöte om vad som stod i böckerna. På detta sätt 
blev de uppdaterade. Han anser att det viktigaste ämnet är matematik. När man började med 
mängdlära exempelvis, visade det sig att eleverna inte klarade standardproven så de bytte 
tillbaka till de fyra vanliga räknesätten igen. Matematik är ju ett viktigt kärnämne så det är 
viktigt att eleverna kan anamma undervisningen eftersom de behöver kunskapen med sig för 
att klara sitt yrkesliv och även det vardagliga livet.  
Se appendix 2.  
Av samtalet framgick att det var det som stod i böckerna som gällde och att de blev 
informerade om uppdateringar av Liber som tryckte deras undervisningsmaterial. Han har sett 
hur hans yrke har förändrats och konstaterat att nu ställs det helt andra krav på att vara 
uppdaterad, inte minst från olika myndigheter. 
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3.3 Lärarens användning av Internet för uppdatering 
Jag valde att göra en enkät bland elva yrkeslärare såsom bygglärare, bagare, en konditor, 
verktygsmakare, plåt och svetslärare samt lärare inom fordonsteknik. Det framkom att nästan 
alla använder internet i undervisningen. Vidare ansåg alla att det var för få datorer på 
yrkesprogrammen och lärarna ville ha fler datorer nära sina undervisningslokaler. Drygt 
hälften uppdaterade sitt undervisningsmaterial via internet och av dessa var det endast en som 
gjorde det varje vecka eller oftare. Samtliga var dock övertygade om att internet är en bra 
idékälla i undervisningen. Åtta stycken svarade att det inte fanns tillräckligt med datorer i 
skolan. Av elva lärare ansåg fem att information från internet är mer uppdaterad än den i 
böckerna. 
             
 
             Fråga 1. Använder Du internet i Din undervisning? 
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              Svar: Av elva lärare använder nio stycken internet i sin undervisning. 
 
 
 
 
               Fråga 8. Använder Du internet för att uppdatera Dig som lärare? 
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 Svar: Av elva lärare använder sju stycken internet för sin egen uppgradering och tre gör det 
endast sporadiskt, en lärare använder inte internet  
Sju stycken använde internet för att uppdatera sig som lärare och majoriteten tyckte att 
internet var ett bra sätt att uppdatera sig som lärare och majoriteten tyckte att internet var ett 
bra sätt att uppdatera sig på. I enkäten som är gjord, kan man tydligt se, i bifogade diagram, 



   13 
 
 

en tendens till att fler är positivt inställda och använder internet i undervisningen samt i 
fortbildningen. Se appendix 3. 
 
 
 
 
 
4. Genomgripande förändringar – analys och 
diskussion av resultaten 
 
Klimatförändringarna gör att vi måste använda internets information som en del i 
undervisningen i stället för tryckta böcker. 
 
En yrkesutbildning som följer tidens anda skulle kräva förändring i avtal om kurslitteratur och 
riktlinjer. Hur ser kursplanen ut i dag och vad kan och bör man göra för lärarna för att 
integrera internet i undervisningen? På vilket sätt skall man utreda och anvisa hur man 
pedagogiskt och kritiskt skall handskas med information från internet? Hur kostsamt blir det 
att anpassa skolbyggnader och förändra kursplaner mm? Det är många frågor att ta ställning 
till och man får samtidigt inte glömma bort etablerad erfarenhet och kunskap.  
Byggnadsprogrammets kurslitteratur har inte genomgått några uppenbara ändringar, sedan 
Liber Hermods övertog verksamheten. Böckerna nytrycks men är inte i takt med de 
förändringar som pågår i vårt samhälle.  
 
Under de senaste 30 åren har man noterat förändringar i klimatet som har påverkat 
byggnationstekniken. Nu för tiden är till exempel en krypgrund, som förr inte har haft några 
problem med fukt och mögel, i stor riskzon. Denna och många andra tendenser har man 
konstaterat. I och med att klimatförändringar blir mer påtagliga kommer ständigt nya rön med 
nya byggansvisningar och kvalitetssäkringar. Det tryckta ordet i en lärobokstext motsvarar 
därför inte dagens aktuella miljö- och kvalitetskrav från samhället.  Den senaste 
informationen finns på ”nätet”. Vi måste ta klimatfrågorna på allvar och informera eleverna 
om att det här är den här verkligheten de kommer att möta i ett kommande yrkesliv. Här slog 
det mig att skolan var byggd på 1960-talet och att det var innan det fanns datorer och internet.   
 
Nu finns det inte plats att datautrusta lektionssalar som ligger nära undervisningsplatsen. 
Den eftersläpande anpassningen av kursplan och kurslitteratur resulterar i att eleverna inte får 
vetskap om de föränderliga normer – ISO-certifierningar – med andra ord byggnormer, som 
gäller för tillfället. De får inte heller en realistisk bild av den framtida yrkesrollen. Eleverna 
bör tränas i att alltid reflektera över nya normer och ändra sitt arbetssätt kontinuerligt 
gentemot kvalitetssäkringar och miljökrav. Frågan är dock om vi skall invänta vad olika 
branscher tycker att det skall stå i läroböckerna? 
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4.1. Förslag till förändringar för en mer uppdaterad undervisning 
Att kunna utnyttja det digitala utbudet som finns mellan konstruktörerna och en 
byggarbetsplats, att visa teknikutveckling som finns i branschen. 
 
I Skolverkets rapport nr 284 2006 kan man läsa att ”Läromedlen utgjorde då, som många 
gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen”. Dessa läromedel detaljstyrde undervisningen 
och gav även instruktioner om hur materialet skulle används.   
 
I dag är det läraren som väljer hur han skall nå målen. En lärare med traditionell 
hantverksbakgrund kan dock ofrivilligt följa invanda mönster. Om läraren har varit aktiv 
nyligen, i sin yrkesroll, är denne troligen redan introducerad till de pågående 
uppdateringsprocesserna i byggbranschen vilka ger en kvalitetsökning av utförandet. 
Bland konstruktörer och arkitekter bl.a. har jag observerat att det redan förekommer ett 
etablerat samarbete mellan olika arbetsplatser. Via en server, som är förlagd på en firma, 
uppdateras ritningar med ändringar, från olika aktörer, så att samtliga inblandade, även 
byggnadsarbetarna, löpande kan få tillgång till de senaste ritningarna i byggnadsprojektet. 
Dessa kan underrättas med sms eller mail ex cad vyer.  
 
Vill någon ha en ritning storlek A: 1 så beställdes den via datorn, det ger en stor tidsvinst som 
alla kan dra nytta av, att kunna rita på samma ritning men från olika platser. Ett sådant här 
nätverk skulle en skola kunna utnyttja i undervisningen, till exempel om man skall studera 
ritningar inför ett studiebesök eller i klassrummet. Det måste finnas många sådana här nätverk 
i Sverige och därför borde det vara möjligt att kunna logga in och leta efter intressanta 
undervisningsobjekt. Man skulle också kunna studera ritningar på stora byggen såsom 
Öresundsbron och Högakustenbron i Hälsingsland. På detta sätt skulle man synliggöra 
teknikutvecklingen som är i branschen och även kunna visa att det pågår en konstant teknisk 
utveckling i byggprocessen. Skolan skulle i så fall alltid ha tillgång till uppdaterade ritningar. 
Förutom en tydlig tendens i enkätsvaren och i intervjuerna, där man kan utläsa att fler 
anpassar sig till den nya digitala världen, bör man också fundera över vilken roll rektorerna 
har på yrkesskolorna och vilken yrkesbakgrund de har. Det skulle vara önskvärt att rektorn för 
en yrkesutbildning har någon form av erfarenhet från något hantyrkesverksyrke. Detta skulle 
öka motiveringen för uppdaterade undervisningsformer samt förståelsen mellan lärare och 
rektor då båda skulle ha en adekvat syn på hur branschen förändras. Man bör därför utarbeta 
metoder för att minska glappet mellan kursplan, läromedel, lärare och elever så att 
undervisningen är i fas med samhället i dag. 
 
Av min undersökning kan man också utläsa att åldriga skolbyggnader utgör ett rent logistiskt 
problem för integrering av datorsystem som är lättillgängligt för lärare och elever. Ekonomin 
spelar ju självklart också en stor roll men det handlar då om att omfördela budgeten och 
prioritera anpassningen till internet i undervisningen. 
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5. Minska glappet – slutsatser av studien 
 
När jag läser Jan Härdigs bok, ”Att utbilda till arbetare”, så slås jag av hur många 
komponenter som skall samverka i skolans utbildningssystem. Gymnasieprogrammet skall 
utbilda elever så att de skall få sina timmar i skolan inskrivna i lärlingsböckerna, allt enligt 
byggnadsarbetarnas avtal, och sen har vi byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) som skall 
vara med och bestämma innehållet i undervisningsmaterialet. När det är dessa krav på 
utbildningen så måste läraren komma från branschen och ett krav är att man har 20-30 år i 
yrket, allt detta skall passa in med de olika regler som finns i skollagen, läroplanen, 
programmål och kursplaner. Det system som vi har i dag är det som bestämdes när det blev 
treårigt gymnasium. Detta var innan vi fick internet och ett helt nytt sätt att inhämta 
information på. I egenskap av lärare inom byggsektorn kan jag till exempel förbereda ett 
studiebesök av ett byggnadsprojekt genom att fråga efter digitala ritningar och få dem 
översända till mig. 
 
Trots att datoriseringen pågått i flera decennier ser man än i dag en tydlig tendens till att inte 
vilja satsa på datorer till praktiska hantverksutbildningar, då man kanske fortfarande anser att 
datorn är ett kontorshjälpmedel. Man bör därför utarbeta metoder för att minska glappet 
mellan kursplan, läromedel, lärare och elever så att undervisningen är i fas med samhället i 
dag 
 
I dag kan man i yrkesutbildningarna prioritera pedagogiska föredrag i stället för att satsa på  
att anpassa undervisningen, i byggnadsprocessen, till invasionen av information som finns på 
internet. Detta synsätt, från rektorernas sida, kan grunda sig i att eleverna skulle förberedas för 
högre studier då yrkesutbildningen blev treårig. 
 
Företagen utnyttjar internet för att sprida sin information och det är fritt att hämta. Detta 
innebär att det öppnar upp helt andra möjligheter att hämta information till sin undervisning. 
Nu kan en lärare bli uppgraderad med det senaste från internet. Detta gör att uppgraderingen 
är mer aktuell än det tryckta ordet. Hur skall den tryckta texten komma ifatt den digitala? 
Lärarnas anvisningar är oftast utarbetade med hänsyn till traditionell kurslitteratur: böcker. 
Böcker, som oftast är flera år efter sin tid.  Ett stort glapp har således uppstått mellan 
kursplan, läromedel, lärare och elever.  
 
Som erfaren byggnadsarbetare och numera lärare på byggprogrammet i gymnasieskolan, 
reflekterar jag över att den tryckta formen, med dagens tidsmått mätt, snabbt blir föråldrad. 
Eftersom kurslitteraturen styrs av avtal, där man är hänvisad till tryckta böcker, blir 
utbildningen begränsad och omodern. 
 
I Byggprogrammet (programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer, skolverket 
och Fritzes 2000, s. 11, 2: a stycket) kan man läsa bl.a.: ”Byggprogrammet utbildar för ett 
föränderligt samhälle och utbildningen ger en bred orientering om byggprocessen.” Detta är i 
dag svårt att efterleva då utbildningarna oftast är hänvisade till ouppdaterade böcker samt 
bristande tillgång på datorer. 
 
Med en ny och uppdaterad attityd, och med flexibelt utarbetade läromedel samt pedagogiken 
som anpassats till dagsläget, skulle undervisningen bli mer effektiv och realistisk.  
För att på ett snabbare sätt kunna höja kunskaps nivå och kvalitén i hantverks- yrkerna så 
skall den digitala informationen bli en självklar del i att lära ut ett yrke och samtidigt kunna 
höja kvaliteten i utförandet.   
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     Appendix1 
         Intervju med en låssmed som har mästarbrev. 2009-03-15 
Berätta om dig själv 
Du säger att du är låsmästare hur blir man det 
Vilket regelverk har ni at följa  
Kan man säga att det är det som står i bygg ama som gäller 
Detta med certifiering vad är det som gäller 
Vilka regler finns det om kassaskåp 
Finns det en bransch org. 
Har eu regler påverkat er 
Vem uppgradera er 
Vad är kvalitet 
Hur får ni era kunder att tänka på kvalitet 
Är det helhetslösningen som är kvalitet 
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Appendix 2 
Intervju med en lärare som började undervisa 1948 och slutade 1991. 2009-03-22 
Frågor 
Berätta om dig själv 
Hur blev ni uppgraderade 
Hur blev ni kontrollerade och av vem 
Vilket ämne anser du är viktgast 
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Appendix 3 

 
 Enkätfrågor 

1. Använder ni Internet i undervisningen? 
2.  

 Ja 9st    Nej 2st 
 
2a  Uppdateras ert undervisningsmaterial med Internet? 
 

 Ja 6st    Nej 5st 
 
2b Om ja, hur ofta? 
 

 Varje  vecka eller oftare  Varje månad  Varje termin/mer sällan  
    
1st                                        2st                                      3st 
 

3 Är Internet ett bra ställe att hämta nya undervisningsidéer ifrån? 
4  

 Ja 10st    Nej 1st 
 

5 Anser du att det finns tillräckligt med datorer i er skola? 
6  

 Ja 3st    Nej 8st 
5 Är information på internet mer uppdaterad än information i era läroböcker? 
6  

 Ja    Nej    Lika uppdaterade  Vet ej 
 
      5st                                1st                                    2st                            3st 
 

7 Har elevernas framtida yrken förändrats märkbart i och med Internet? 
8  

 Ja 6st    Nej 5st   Vet ej  
 

9 Använder du Internet för att uppdatera dig som lärare? 
10  

 Ja 7st     Nej 1st   Sporadiskt 3st 
  
9a  Är Internet ett bra sätt att bli uppdaterad på? 
 

 Ja 10st   Nej 1st 
 
9b Om nej, vilket sätt föredrar du? 
 
  Böcker    Föreläsningar   Radio, TV,  1 
 
 
 
 


