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Sammanfattning (på svenska) 

 

Industriprogrammet är ett av gymnasieskolans nationella program. Undervisningen bedrivs 

både på skolan och under elevernas arbetsplatsförlagda utbildning (APU), som de 

genomför under 15 veckor under den treåriga utbildningen. Teori och praktik varvas så att 

eleverna kan få sina teoretiska kunskaper tillämpade praktiskt under sin praktik ute hos 

företagen. Studien som vi gjort inriktar sig på kursen Arbetsmiljö och säkerhet (ARL 

1201). 

 

Vi har intervjuat två lärare som har undervisat i den här kursen (ARL 1201), fem elever i 

årskurs tre, som genomgått utbildningen, och fem företag som har haft eleverna under 

deras arbetsplatsförlagda utbildning. 

 

Med den här studien har vi försökt få en insikt i hur företag samt lärare och elever inom 

Industriprogrammet, på de två orter som undersökningen genomförts, upplever 

utbildningen inom kursen Arbetsmiljö och säkerhet (ARL 1201). Kursen fortgår under 

elevernas treåriga utbildning på Industriprogrammet, och är en 50 poängs kurs. 

 

Företagen tycker att elevernas kunskaper är goda och relevanta, men efterlyser truck och 

traversutbildning medan några elever efterlyser upprepade hjärt- och lungräddnings 

övningar, och upplever att de inte fått den information om säkerhetsregler som ska gälla 

under deras arbetsplatsförlagda utbildning. Lärarna tycker att kursen ger eleverna en bra 

grund för det fortsatta livslånga lärandet.   
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1.Bakgrund  
 

Vi jobbar båda två som yrkeslärare inom industriprogrammet på två olika gymnasieskolor. Där 

har vi sett hur viktigt det är med arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen för eleverna. Eleverna 

genomgår en obligatorisk kurs på industriprogrammet som heter arbetsmiljö- och säkerhet som är 

på 50 timmar (poäng).  

 

”Industriprogrammet är ett program som jobbar med nyare data- och informationsteknik som 

möter handfast produktion inom exempelvis det nya området mekatronik (mekanik och elektronik 

i samverkan). Det krävs kreativitet för att hitta bästa vägen för en produkt från idé via 

tillverkning till återvinning. Man behöver känna till olika material och dess egenskaper och 

kunna planera arbeten med olika verktyg och maskiner. Det är viktigt att arbeta så att 

arbetsmiljön både är säker och stimulerande. Industriarbete kräver att man samarbetar för att 

lösa olika problem och utmaningar i produktionen. Utbildningen ger kontakter med arbetslivet 

via arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) som utformas i samverkan med näringslivet och 

spelar i Industriprogrammet en avgörande roll för kunskapen om det produktionsområde som du 

väljer. Det finns inga nationella inriktningar i Industriprogrammet. Varje skola har egna lokala 

inriktningar beroende på vilka industrier som finns i regionen. Det kan vara inom exempelvis 

kemisk processindustri, massa- och pappersindustri, stålindustri, textilindustri, träindustri, 

stenindustri eller verkstadsindustri” (utbildningsinfo.se).     

Arbetsmiljöverket (http://www.av.se/dokument/Teman/Skola/Projrap_tra.pdf) har under tiden 

2004-2006 skrivit en projektrapport om snickeriverkstäder och slöjdsalar. Inspektionerna gjordes 

på högstadieskolor och gymnasieskolor med träteknisk utbildning inom Stockholmslän, vilket 

gjorde att det blev 292 skolor. När det gäller slöjdsalar har projektrapporten visat att det inträffat 

allvarliga olycksfall vid användning av maskinerna i slöjdsalar.  Resultaten av projektet, var en 

ambition att minska antal farliga maskiner inom skolan, vilket gjordes med skydd som ska 

förhindra risk för olycksfall. På många skolor fick Arbetsmiljöverket förbjuda eleverna att 

använda pelarborrmaskiner och träsvarvar, eftersom dessa saknade skydd för maskinernas 

riskområde. Totalt meddelades 165 omedelbara förbud avseende användning av maskiner. På 

några skolor förekom det att flera maskiner inte fick användas på grund av att det saknades 

skydd. De inspektioner som gjordes på skolorna den 15 augusti till den 31 december 2006 

medförde olika krav på åtgärder, men störst antal krav på åtgärder (326 st.) var inom området 

maskiner och lyftanordningar.  

   

Utifrån våra egna erfarenheter har vi båda sett bra och dåliga exempel på utbildningen inom 

arbetsmiljö och säkerhet inom industriprogrammen. Arbetsmiljöverkets projektrapport påtalar att 

det finns stora brister inom trätekniska utbildningen då det saknas skyddsutrustningar på olika 

maskiner. Dessa maskiner som finns på träutbildningen finns också på utbildningen inom 

industriprogrammet t.ex. borrmaskinerna. Därför har vi valt att utvärdera utbildningen inom 

arbetsmiljö och säkerheten för de eleverna som går på ett industriprogram där vi har valt att få 

information från både lärare, elever och företag.     
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Vi hoppas med denna studie kunna se mer än bara på ytan inom arbetsmiljöutbildningen inom två 

industriprogram och hitta djupare reflektioner som förhoppningsvis kan leda till en utveckling av 

kursen arbetsmiljö och säkerhet inom industriprogrammen.   

 

För att kunna hitta brister inom arbetsmiljön i skolorna så är arbetsmiljöarbetet viktigt. Därför har 

vi valt att lägga vikten på att identifiera vilka skador eleverna kan få under utbildningen på skolan 

och under APU:n på ett företag. Rapporten tar även upp hur eleverna och lärarna uppfattar att 

utbildningen inom arbetsmiljö och säkerhetskursen fungerar.   

 

1.1 Syfte och Mål  

Med denna rapport vill vi hitta de dåliga och bra sidorna som idag upplevs inom Arbetsmiljö- och 

säkerhetsutbildningen för eleverna som går på ett industriprogram. Men vi vill också kunna 

utveckla Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen så att den ska ske på ett bra sätt, för att därmed 

minska riskerna för skador under utbildningen både på skolan och under APU:n.  

Vårt syfte är att utvärdera den befintliga arbetsmiljö- och säkerhetskursen som ges på 

industriprogram, där vi har valt att intervjua andra yrkeslärare, elever och företag hur deras 

uppfattningar om Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen är idag, och vilka 

utvecklingsmöjligheter det finns. Vid utvärderingen kommer vi att identifiera de olika risker som 

finns inom de två olika områden, svets och maskinsidan under utbildningen men också de skador 

som sker under elevernas APU-perioder. Av särskilt intresse är vilka instruktioner eleverna får 

inom de två olika områdena svets och maskinsidan, samt vilken information som ges. Kursmål, 

lagar och förordningar kommer vi att titta på för att utvecklingen måste följa dessa. 

1.2 Frågeställningar 

Vad tycker yrkeslärare och elever om arbetsmiljö- och säkerhetsundervisningen inom 

industriprogrammet?  

 

Vilka arbetsskador har eleverna fått på skolan och när de har varit på APU? 

 

Hur ges instruktioner till eleverna för att de ska klara av olika uppgifter inom svetsningen och 

på maskinsidan? Får eleverna instruktionerna både muntligt och skriftligt?  



Hur kan kursen arbetsmiljö och säkerhet inom skolan och på APU:n utvecklas? 

Anser företagen att eleverna saknar någon eller några speciella kunskaper inom 

arbetarskyddet/miljötänkandet, har eleverna kunskaper som behövs när det gäller att använda den 

skyddsutrustning som krävs vid olika arbetsmoment?   
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1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att studera två industriprogram på två olika orter, där vi själva är verksamma. Den ena 

skolan har totalt 40 elever och 2 lärare på en mindre ort med 2500 invånare, och den andra skolan 

är på en större ort med ca 95 000 invånare där elevantalet är ca 180 och det finns 9 lärare. Vi har 

valt dessa två skolor för att få en bra bild hur Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen ser ut inom 

Industriprogrammet. På dessa två skolor kommer vi också att titta på hur skyddsföreskrifterna 

efterföljs. 

 

Vi båda jobbar inom två olika områden, där en av oss är svetslärare och en är lärare inom 

maskinsidan på industriprogrammet. Vi har avgränsat oss till att inrikta oss på dessa två områden 

som vi är verksamma inom, alltså svets och maskindelen. Riskidentifieringen och hur 

instruktionerna ser ut till eleverna, har vi valt att titta på inom våra egna verksamheter. 

 

De företag vi har använt oss av är verksamma inom de två skolornas arbetsplatsförlagda 

utbildning (APU). Vi har valt dessa för att det finns ett bra samarbete mellan dessa företag och de 

två skolor som vi har valt att intervjua elever och lärare ifrån. Företagen har en god inblick i hur 

utbildningen sker inom Industriprogrammet då företagen används till arbetsplatsutbildningen.   
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2 Teori   

Teorikapitlet är uppdelat efter frågeställningarna. 

 

2.1 Arbetsmiljö och säkerhet 
 

Om arbetsmiljö- och säkerheten är bra eller dålig har vi valt att studera närmare på kursmål, 

läroplanen och programmålet för industriprogrammet. 

 

      2.1.1 Arbetsmiljö och säkerhetskursen (ARL 1201) 

 

I skolverkets föreskrifter om kursplaner inom kursen arbetsmiljö och säkerhet står det följande:  

 

"Kursen skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med 

inriktning mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns 

betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka 

sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man 

medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. Skolverkets mål som eleverna skall ha uppnått 

efter avslutad kurs är att eleven skall ha kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande 

och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga ha kunskap om hur fysisk 

och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle 

kunna vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och 

rehabilitering kunna utföra vissa enkla elarbeten och kunna arbeta på ett ur elsäkerhetssynpunkt 

lämpligt sätt inom valt verksamhetsområde ha grundläggande kunskaper om brand och 

brandbekämpning känna till och kunna tillämpa lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och 

säkerhet." (SKOLFS 2000:14 s.3-4, se bilaga 1)   

         

2.1.2 LPF94 
 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna säger att alla som arbetar i skolan skall gemensamt med 

eleverna ta ansvar för den fysiska skolmiljön.  

 

         2.1.3 Programmålet för industriprogrammet 

  
I skolverkets föreskrifter om särskilda programmål (SKOLFS 1999:12) står att eleven ska ha 

kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och ha kännedom om hur 

arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter, samt kan verka för en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö.  
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2.2 Elevernas skador inom skolan och APU:n 
  
När det gäller skadorna på eleverna inom industriprogrammet och under APU:n  har vi valt att 

titta på arbetsmiljöverkets enkätundersökning och en projektrapport som arbetsmiljöverket har 

skrivit för att få en bild av en säkrare arbetsmiljö i skolan. Vi har valt att undersöka riskerna för 

eleverna vid svetsning och vid maskinerna på den skärande bearbetningen. Vi har även studerat 

hur skador kan se ut hos olika företag där eleverna genomför sina APU-perioder, och också 

studerat elevskyddsombudens roll i skolan. 

 

2.2.1 Enkätundersökning våren 2002 

  

Arbetsmiljöverket genomförde våren 2002 en enkätundersökning om skolornas arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket 2002). Det deltog i undersökningen 619 gymnasieskolor och 3 540 

grundskoleområden. 85 % av skolorna hade en kommun som huvudman. Inom den fysiska 

arbetsmiljön bad arbetsmiljöverket att rektorerna skulle svara på några vanligt förekommande 

arbetsmiljöproblem som hade påtalats i samband med skyddsronder eller andra undersökningar 

av arbetsmiljöförhållanden under 2001.    

Det största arbetsmiljöproblemen under skyddsronderna var brandsäkerhetsfrågor, svarade 35 % 

av skolornas rektorer. Ett annat stort problem var att det inte fanns ergonomiska arbetsmöbler för 

eleverna, tyckte 25 % av rektorerna. Säkerhetsanordningar som bl.a. finns på industriprogram 

som ögondusch, nödstopp och utsugningsutrustning, ansåg 15 %, var bristfälliga vid 

skyddsronderna på skolorna.    

I samma undersökning så fick rektorerna bedöma de fysiska arbetsmiljöproblem som fanns på 

skolan, där rektorerna skulle ange hur angeläget det var att göra åtgärder. Svaren var indelade i 

”mycket angeläget” eller ”ganska angeläget”.  Att det var mest angeläget med ergonomiska 

arbetsmöbler för eleverna, svarade 15 % av rektorerna. ”Ganska angeläget” tyckte, 55 % av 

rektorerna.  

Säkerhetsanordningar t.ex. nödstopp, ögondusch tyckte 5 % av rektorerna var ”mycket 

angeläget” och 15 % tyckte att det var ”ganska angeläget” att åtgärda.    

Enligt rektorerna själva var det största arbetsmiljöproblemet som kom upp på skyddsronder, 

brandsäkerhetsfrågorna. Där bedömde 8 % av rektorerna att det var ”mycket angeläget” att 

åtgärda medan 32 % tyckte det var ”ganska angeläget”.  

I samma undersökning som arbetsmiljöverket har genomfört har man också tittat på hur många 

skolor som har elevskyddsombud. 63 procent av friskolorna på gymnasienivå anger att de har 

elevskyddsombud. 90 procent av de kommunala gymnasieskolorna anger att de har 

elevskyddsombud.  

 

 2.2.2 Elevskyddsombud   
 

Enligt arbetsmiljölagen ska elevskyddsombud utses från och med åk 7 i grundskolan. Det finns 

särskilda föreskrifter om elevskyddsombud i 6 kap. 17–18 § (AFS 1977:1160). 

 

Arbetsmiljöverket ställde frågor om elevskyddsombudens verksamhet och utbildning.  

Svaret blev att på gymnasienivå anger 92 procent av rektorerna att de elevskyddsombud som 

finns, deltar i skolans organiserade arbetsmiljöarbete.  

5. 



Tre fjärdedelar av elevskyddsombuden har enligt rektorerna fått utbildning för uppgiften, men 

andelen är endast 50 procent för friskolornas elevskyddsombud. Vanligast är att utbildningen sker 

genom elevorganisationen eller skolans egen personal och skyddsombud.                                                                                                               

Arbetsmiljöverkets egna inspektörer fick svara på en enkät om elevskyddsombudens roll i skolan 

(Arbetsmiljöverket 2002). Frågan till inspektörerna var deras uppfattning om 

elevskyddsombudens deltagande i skolans arbetsmiljöarbete det senaste decenniet och vilket stöd 

som har getts till elever i detta uppdrag. Arbetsmiljöverkets inspektörer har svårt att ge ett 

entydigt svar på denna fråga. Variationen är stor mellan kommunerna men även mellan olika 

skolor i en kommun. Vid olika inspektioner framkom det att skolledare och lärare har svårt att 

finna former för elevinflytande och samverkan. Inspektörerna tycker nog ändå att allt fler har 

elevskyddsombud, men deras roll är ofta diffus. De har inte full insyn och därmed små 

möjligheter att påverka. Det finns dock skolor där elevinflytandet fungerar bra.  

 

2.2.3 Projektrapport om snickeriverkstäder och slöjdsalar 

 

Resultatet av arbetsmiljöverkets projektrapport om snickeriverkstäder och slöjdsalar gjorde att 

man kunde minska antalet farliga maskiner inom skolan, och detta gjordes med skydd som ska 

förhindra risk för olycksfall (http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/trametall.aspx). På många 

skolor fick Arbetsmiljöverket förbjuda användning av pelarborrmaskiner och träsvarv för elever, 

eftersom det saknades skydd för maskinernas riskområde. De inspektioner som gjordes på 

skolorna den 15 augusti till den 31 december 2006 medförde olika krav på åtgärder, men störst 

antal krav på åtgärder (326 st.) var inom området maskiner och lyftanordningar.  
Efter inspektion har bl.a. en pelarborrmaskin försetts med skydd. Dessa maskiner finns inom 

industriutbildningen idag,( se bild nr 1).  
 

  
 

Bild 1: Pelarborrmaskin, försedd med skydd 

 

Skydden uppfyller kraven enligt EG:s Maskindirektiv 98/37/EG och den överföring till svensk 

lagstiftning som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:48 ”Maskiner och vissa 

andra tekniska anordningar” med ändring 2000:38.  
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2.2.4 Företag och deras arbetsmiljö  
 

Trivseln hos de mindre företagen är ofta god. Korta beslutsvägar och chefen i närheten gör att det 

är lättare att få respons och gehör av olika saker man vill ändra eller förändra. Produktionen som 

är det viktigaste kan dock göra att arbetsmiljön inte får en lika framträdande ställning som hos de 

större företagen. Kunskapen hos de mindre företagen när det gäller arbetsmiljö och 

arbetsmiljöarbete är hos en del eftersatt. Sjukfrånvaron är oftast också lägre hos småföretag än 

hos de större företagen. Arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsskador är oftast vanliga hos de 

mindre företagen, särskilt då inom vissa branscher.  
Varje bransch har sina egna specifika risker. Industrin har ofta ansträngande arbetsställningar och 

kemiska hälsorisker. Kännetecknande för företag är just arbetsställningar, tunga lyft och arbete 

med vibrerande verktyg av olika slag. Därför är lyftteknikträning viktig i undervisningen 

(http://www.ammuppsala.se/default.asp?headld=5&pageid=120).   
  

2.2.5 Risker vid bågsvetsning 

 

När man ska börja med sina svetsövningar kommer man att få använda ett svetsbås för att inte 

störa arbetskamraterna, och för att kunna svetsa på ett bekvämt och säkert sätt. Säkerheten ska 

man själv ansvara för genom att städa och hålla god ordning på sin arbetsplats, samt för att 

förhindra brand och olyckor.  
Vid bågsvetsning uppstår strålning från ljusbågen som man måste skydda sig mot, strålningen 

indelas i tre grupper: ultraviolett strålning, synlig strålning och infraröd strålning.  
                             
Det är UV- strålningen som är farligast, för både hud och ögon tar skada om man inte skyddar sig 

genom att använda svetsskärm, handskar och lämpliga kläder som inte brinner eller smälter. 

Därför har vi flamsskyddade arbetskläder i skolan.  
Strålningen från en ljusbåge är så kraftig, att även reflexer kan ge ögonskador. Ögats hornhinna 

påverkas av UV- strålningen, och det ger s. k svetsblänk, som yttrar sig efter ett par timmar som 

ögonsveda, ögonen tåras och det känns som det skaver i ögonen. Tillståndet går normalt över 

efter något dygn.  

UV- strålningen skadar även huden, då den reagerar som vid en för kraftig solbränna, dvs. huden 

blir röd och öm och flagnar. Därför är det viktigt att ha kläderna väl igenknäppta och att handskar 

används så att ingen bar hud exponeras för strålningen (Henriksson, I, Hällman, T, 1998).  
 

 2.2.5.1 Avskärmning  
 

Lika viktigt som att man använder skyddskläder och personlig skyddsutrustning, är att ens 

arbetsplats är avskärmad. Därför måste draperiet dras för, så att svetsljuset och strålningen inte 

irriterar eller skadar arbetskamraterna. Arbetar man utanför svetsbåset, så måste skärmar ställas 

upp, för att inte de som arbetar runtomkring ska skadas (Henriksson, I, Hällman, T, 1998).   
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2.2.5.2 Brandfaran  
 

Vid bågsvetsning går det inte att undvika svetsloppor och andra heta partiklar, som kan fara iväg 

flera meter när man svetsar. Därför måste man innan man börjar svetsa kontrollera omgivningen 

för att undvika att det finns möjligheter att brand kan uppstå. Brandsläckare och brandslangar 

måste man veta var de finns ifall olyckan är framme. Efter avslutat arbete skall man städa och 

kontrollera att det inte ligger och pyr någonstans, som senare kan bli en brandhärd (Henriksson, I, 

Hällman, T, 1998).   
  

2.2.5.3 Elfaran 

  

Kablar ska kontrolleras kontinuerligt så att inte skada kan uppstå. Elektrisk ström som passerar 

genom kroppen kan ge upphov till olika skador, och om inte dödsfall, så t ex brännskador, 

muskelkramp, hjärtkammarflimmer, skador på det centrala nervsystemet.    
Vilka skador som kan uppstå, beror på strömmens storlek och tiden som man utsätts för 

strömmen. Som tidigare sagts, gäller det att hålla efter sin utrustning. Trasig isolering måste 

åtgärdas genom att kapa bort den trasiga kabeln. Torra arbetskläder är naturligtvis en 

förutsättning innan man börjar använda el- utrustningen. Större ingrepp som man är osäker på hur 

de ska utföras, ska man anlita en fackman till (Henriksson, I, Hällman, T, 1998).   

 

            2.2.5.4 Magnetfält  
 

När man svetsar uppstår det ett magnetfält runt svets- och återledaren. Det finns undersökningar 

som visar att man inte ska utsätta sig för magnetfält i onödan.  

Men forskning om magnetfält pågår både i Sverige och utomlands, men kunskapen hur dessa 

magnetfält påverkar oss inom svetsningsindustrin, har hittills inte gett oss några gränsvärden.  
Så länge det råder osäkerhet om riskerna ska man förstås inte utsätta sig för magnetfält i onödan. 

Därför bör man se till att kortast möjliga del av svetsledaren befinner sig intill kroppen när man 

svetsar. Att linda kabeln runt nacke och axlar som förekommer rekommenderas alltså inte, det 

finns avlastningshjälpmedel till det (Henrikson, I, Hällman, T, 1998).  

 

  2.2.5.5 Ventilationsutsug  
 

När man svetsar bildas svetsrök som innehåller olika gaser och partiklar som är mikroskopiska. 

Svetsrökens farlighet beror på vilket material man svetsar på, och vilka elektroder som används. 

Därför är det viktigt att ventilationen är bra, särskilt inomhus och i trånga utrymmen. Punktutsug 

som tar upp röken och gaserna direkt vid ljusbågen är att rekommendera. Det utsuget ska även 

vara lätt att justera i olika lägen (Henriksson, I, Hällman, T, 1998).   
 

2.2.6 Risker vid maskinerna 

 

För att minimera riskerna vid de olika maskinerna är det viktigt att arbetsstycket ska vara 

ordentligt fastspänt, att det finns bra belysning, rent i och runt om maskinen när man ska börja 

arbeta och att det finns nödstopp på maskinen (Martinsson 1986 s.34).  

 

Vid svarvar, fräsar och borrmaskiner bildas det spånor som kan bli mycket varma, 500 – 600˚C. 

Dessa spånor är varma, vassa och kan träffa ögonen så därför måste skyddsglasögon användas 

(Carlsson m.fl. 1979 s.127).  
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För att förhindra att eleverna träffas av spånorna finns det olika skyddsutrusningar på 

maskinerna, skärmar med genomsynlig plast (a.a. s.127).   

 

Vid en svarv kan det bildas långa spånor, använd inte händerna utan en spånkrok för att ta bort 

spånorna (Martinsson 1986. s.64).  

 

 2.2.6.1 Skyddsutrustningen 

 

Eleverna måste ha på sig arbetsskor, arbetsbyxor och skyddsglasögon samt en skyddsjacka. 

Elever med långt hår måste sätta upp håret för att inte fastna i rörliga delar som t.ex. svarv 

chucken. 

 

 2.2.6.2 Skärvätskor 

 

Vid bearbetning vid maskinerna behöver man använda skärvätska till verktygen där skärvätskans 

huvuduppgift är att kyla, smörja och transportera bort spån som bildas vid skärande 

metallbearbetning (Prevent 2002 s.4.). Skärvätskor är uppdelade i två grupper. Vattenblandbar 

med eller utan mineralolja och så finns skärvätskor som består av mineralolja eller feta oljor (a.a. 

s.4). 

 

Riskerna med skärvätskorna är att det förstör hudens fettsikt vilket kan leda till att man får 

eksem, ofta kan det ta år att utveckla allergiskt eksem (a.a. s.5). Hur känslig man är beror på om 

man haft eksem som barn (a.a. s.5). Man kan även få akne på huden, främst där skärvätskan 

träffar huden. Detta beror på att oljan täpper till öppningar i huden (a.a. s.6). Vid användning av 

maskiner som är helt inkapslade och där maskinens verktyg har ett högt varvtal när skärvätskan 

används så blir det en dimma inne i maskinen. Dimman som uppstår kan vara irriterade om den 

andas in och ju mindre oljedropparna är desto längre ner i lungorna når de (a.a. s.7).   

 

Åtgärder för att minska eksem och akne görs enklast genom att undvika att använda skärvätskor.     

För att minska kontakten mellan skärvätskan och operatören kan olika stänkskydd monteras (a.a. 

s.9). När maskinerna är helt inkapslade och dimma bildas vid tillverkningen i maskinen bör man 

installera utsug på maskinen så att operatören inte får in skärvätskan i lungorna (a.a. s.9). 

 

Personliga skyddsutrusningen är viktig för att problemen med skärvätskorna ska undvikas, 

skyddsplaggen ska inte sitta för tätt mot huden (a.a. s.13). Att byta skyddskläderna när de är 

smutsiga gör att man undviker att få hudproblem (a.a. s.14). 

 

Om man använder skärvätskor som går att blanda med vatten är det viktigt att man följer 

tillverkarens råd om styrkan, alltså hur stor koncentrationen ska vara.  

 

Bakterier och svampar kan bildas i maskinernas skärvätsktankar, för att minska detta kan man 

tillsätta ett medel som kallas biocider (a.a. s.11). Men ett enkelt sätt att undvika bakterier och 

svampar i skärvätskan är att man rengör tankarna, det finns olika utrustningar som går att 

installera vid skärvätsktankarna som tar bort smutsen i skärvätskan (a.a. s.11).  
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2.3 Hur instruktioner ska ges till elever 

Här har vi valt att titta på vad arbetsmiljöverket har skrivit om slöjd- och tekniksalar. 

 

2.3.1 Arbetsmiljöverket 

 

Arbetsmiljöverket har skrivit på sin hemsida vad som gäller i slöjd- och tekniksalarna 

(http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/trametall.aspx). Här skrivs bl.a. att eleven ska ha fått 

instruktioner av läraren. Det är viktigt att lärarens instruktioner av maskinerna men även av 

skyddsutrustningen förstås och efterlevs. Viktigt är också att eleven uppmärksammar något som 

kan vara farligt, och att det tas upp med läraren eller elevskyddsombudet. Arbetsmiljöverket 

skriver att det är viktigt som lärare att kunna hantera alla maskiner som används. Läraren ska vara 

väl förtrogen med maskinernas säkerhetsinstruktioner, och det är också hans eller hennes 

skyldighet att maskinerna inte används innan eleverna fått de instruktioner som krävs.    

 

Rektorn är ansvarig för både lärarnas och elevernas arbetsmiljö. I teknikundervisningen hanteras 

olika maskiner, och rektorn är ansvarig för att läraren har den kompetens som krävs. Viktigt att 

poängtera är att kravet inte bara gäller ordinarie lärare utan även tillfälliga vikarier. Den som 

leder lektionerna ska alltid kunna hantera de maskiner som används i undervisningen och känna 

till vederbörliga säkerhetsinstruktioner. Det är möjligt att ha undervisning även om ingen utbildad 

vikarie finns att tillgå, men då får inga maskiner som kan vara farliga användas.  

2.4 Utvecklingen inom utbildningen 

Vi har valt att läsa hur lagtexten lyder och vad systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är för något. 

Sedan har vi valt att se på arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga och på andra lagar och 

förordningar, och tittat på handledarens roll i utbildningen och försökt att leta efter nyare 

läromedel. 

 

         2.4.1 Lagtexten 

 

Arbetsmiljölagen (AFS 1977:1160) skriver att alla som genomgår en utbildning likställs med 

arbetare (3 § punkt1). Elever vid alla typer av skolor omfattas således i huvudsak av 

arbetsmiljölagen från och med förskoleklasserna. I arbetsmiljöverkets lagar står det att 

arbetsplatserna ska utformas med tanke på vad som passar olika människor. Tekniska 

anordningar och kemiska produkter ska tillverkas och väljas med hänsyn till detta.  

Psykiska och sociala förutsättningar i arbetet ska beaktas. Enformighet, stress och isolering i 

arbetet ska undvikas genom att arbetsförhållandena anpassas till människorna. Efter de 

grundläggande bestämmelserna om arbetsmiljön anges översiktligt kraven beträffande olika 

arbetsmiljöfaktorer (3–6 §). Arbetslokalerna ska vara lämpliga från arbetsmiljösynpunkt (AFS 

1977:1160).  

 

I en särskild bestämmelse (7 §) slås den viktiga principen fast att personlig skyddsutrustning ska 

användas bara när betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan nås på annat sätt. När 

sådan utrustning behövs ska den tillhandahållas av arbetsgivaren. I detta ligger också att 

arbetsgivaren ska bekosta den. När personlig skyddsutrustning behövs är arbetstagarna enligt 3 

kap. 4 § skyldiga att använda den. Av 3 kap. 2 § följer dessutom att arbetsgivaren ska se till att 

arbetstagarna använder den personliga skyddsutrustning som behövs.  
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Detta betyder inte att arbetsgivaren kontinuerligt måste övervaka varje arbetstagare så att han 

eller hon inte tar av sig hjälmen eller skyddshandskarna. Däremot måste arbetsgivaren ha ett 

system för systematiska kontroller av att utrustningen används samt för ingripanden om den inte 

används.  

           2.4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att dagligen uppmärksamma och ta hänsyn till alla 

förhållanden på arbetsplatsen som kan påverka anställdas säkerhet och hälsa.     

  

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. AFS 2001:1, förklarar 

systematiskt arbetsmiljöarbete på följande sätt:   

 

"Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

(AFS 2001:1 s.5). I föreskrifterna står det att det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver 

hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i 

arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås samt att det skall finnas 

rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. (a.a. s.5). I den 8 § står 

det att arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för 

att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. I riskbedömningen skall 

anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte (a.a. s.6). Arbetsmiljöverkets syfte 

med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetarskyddsstyrelsens att regler 

är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö 

(a.a. s.10). Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga 

och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening (a.a. s.10). 

Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse” (a.a. s.12).  

 

Rektorn ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att de eventuella risker som finns 

regelbundet utvärderas och åtgärder vidtas. Skolverket skriver att vid riskbedömning måste 

ungdomarnas mognad beaktas. Det kan då vara motiverat att komplettera maskiner med extra 

skyddsutrustningar. Det är också viktigt att maskinerna underhålls regelbundet och att 

funktionerna i skyddsanordningarna kontrolleras 

(http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/trametall.aspx).  
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2.4.3 Arbetsplatsutbildningen, APU 

 

APU:n är en väldigt viktig del av utbildningen, särskilt inom arbetsmiljöområdet, och påverkar 

elevernas inställning till arbetsmiljöarbetet i deras framtida yrkesliv. 

Arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i 

arbetslivet, AFS 1996:1. 

Enligt den lagen likställs elever med arbetstagare både i skolan och då de befinner sig på en 

arbetsplats, även om de inte är anställda (Arbetsmiljöverket, 1996). 

 

Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) är inte praktik, utan den ingår i utbildningen.   

 

APU:n ska ingå i och komplettera utbildningen i skolan och betygsätts därför. 

Innan elever ska ut på sin APU, måste skolan välja APU-platser så att eleverna inte utsätts för 

risker i sin arbetsmiljö. Skolan ska ta hänsyn till elevens ålder och mognad, och ansvaret för 

eleven ligger på den som bedriver verksamheten(AFS 1996:1). Enligt gymnasieförordningen är 

det skolstyrelsen som beslutar om APU-förlagd verksamhet, och ansvarar för att platser finns. 

När det gäller APU och även inriktning och uppläggning av yrkesutbildningen, ska den ske i 

samråd med företag och fackförening från skolans sida. Oftast sker det i någon form av råd, 

program eller yrkesråd. I kommunens skolplan bör det finnas angivet på vilket sätt skolan ska 

samarbeta med arbetslivet. 

 

Vidare måste skolan informera arbetsgivarna om elevens färdigheter och kunskaper. 

Skolans ansvar är dessutom att anmäla tillbud och olycksfall enligt 2§ arbetsmiljöförordningen, 

om det mot förmodan skulle hända eleven något under praktikperioden 

(http://www.av.se/teman/minderariga/prao/). 

 

     2.4.4 Arbetstidsregler, APU 

 

Arbetstidsreglerna i föreskrifterna om minderåriga och arbetstidslagen gäller inte för den som går 

utbildning. När elever har sina APU-perioder är det inte elevens schema som styr arbetstiden utan 

då gäller den arbetstid som elevens praktikplats arbetar efter. Skolan har alltid ett ansvar att 

eleverna får raster och arbetstider som är lämpliga då de är på APU. Så långt det är möjligt ska 

arbetstiderna som gäller på APU-platsen följas om inte rektorn bestämmer annat. Möjlighet för 

eleven att kunna få ledigt från sin APU vid behov måste finnas när eleven t.ex. ska göra prov i 

skolan (http://www.arbetsmiljöverket.se/lagochratt/atl/). 
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2.4.5 Arbetsuppgifter som kan anses som riskfyllda 

 

I föreskrifterna Minderåriga (AFS 1996:1) finns en lista på arbetsuppgifter som är förbjudna för 

minderåriga, om det inte ingår i yrkesutbildningen och sker under ledning av särskilt utsedd 

instruktör, eller om eleven redan har godkänt i det yrkesmomentet. Instruktören måste själv vara 

väl förtrogen med riskerna för att på bästa sätt få eleven att förstå riskerna. Därför är det väldigt 

viktigt att instruktören/ handledaren får den tid som behövs för att på ett bra sätt, och utan stress 

få möjlighet att utbilda och lära den minderåriga hur farligt det kan vara med vissa arbetsmoment. 

 

Arbeten som aldrig får utföras av minderårig är: 

dykeriarbeten 

arbeten med risk för smitta 

arbeten i lokaler där mikroorganismer används (AFS 1992:8)  

cancerforskning med vetenskapliga försök 

arbeten och exponeringar som kräver särskilda tillstånd från Arbetsmiljöverket  

( http://www.av.se/teman/minderariga/risk/).  

           

2.4.6 Handledarutbildning  
 

För att bli en bra handledare behöver man vara intresserad och tycka att det är stimulerande att 

arbeta med ungdomar, ha goda yrkeskunskaper, och få den tid som behövs för utbildning och för 

att utöva sitt handledarskap på ett bra sätt.  

 

Handledarna måste få utbildning hur skolorna arbetar, samt skolans mål och riktlinjer och vad 

som ska ingå i elevernas utbildning på skolan. Handledare upplever ibland att de inte får den 

utbildning de behöver för att förstå innehållet i kursplanerna.  

 

Det är skolans ansvar att se till att elever placeras på arbetsplatser så att den aktuella kursplanen 

samt dess mål fullföljs (Verkstadsindustrins yrkesnämnd, 1997).  

  

Huvuduppgifterna för en handledare är:  

   

 Att ta emot och introducera eleven på arbetsplatsen 

  

     Att beskriva vad arbetet går ut på och vilka krav som ställs  

   

 Att på olika sätt underlätta för eleven att lära sig arbetet 

 

     Att se till att skydds- och säkerhetsfrågorna beaktas och följs  

   

 Att samråda med skolans lärare när APU- avsnittet är klart 

(Verkstadsindustrins Yrkesnämnd, 1997).  
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2.4.7 Elevens ansvar under APU:N 
 

Vad gäller då för eleven, vilka rättigheter och skyldigheter har man?  

Här kan det finnas regler i både avtalet mellan företag och fackförening och i avtalet mellan skola 

och arbetsgivare. Det centrala avtalet som gäller mellan Verkstadsindustrin och Metall säger: 

  

 Elev i APU är inte anställd i företaget och omfattas inte av kollektivavtalet  

 

 Eleven får inte utan skolans medgivande sysselsättas med andra uppgifter än de som anges i   

avtalet mellan skolan och industrin  

 

 Eleven ska följa arbetstider och ordningsregler på arbetsplatsen 

 

 Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om minderåriga i arbetslivet och ensamarbete gäller  

även för eleven. 

 

 Eleven har rätt till introduktion om företaget och den fackliga organisationens verksamhet  

(Verkstadsindustrins Yrkesnämnd, 1997).  

   

 2.4.8 Läromedel för arbetsmiljö och säkerhetskursen 

 

Utifrån kursplanen för arbetsmiljö och säkerhetskursen, så ska elsäkerheten ingå här och då har vi 

tittat på http://www.elsakerhetsverket.se/  där man kan spela ”Stöt-Nisse”. Där lär man sig 

grunderna inom elsäkerheten med hjälp av IKT.    
  

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv m.fl. som 

huvudmän. På deras hemsida finns det en elevwebb för industriprogrammet. Där hittar man 

fördjupningsuppgifter och faktatester till ”Fokus på arbetsmiljö och säkerhet”. (Hedlund-Aava, 

M.B. 2007). Där lärare kan välja ut de uppgifter som ska göras för att nå kursplanernas mål om 

arbetsmiljö och säkerhet. Uppgifterna är ifrån boken indelad inom olika kapitel med olika teman. 

På webben finns olika uppgifter och där man kanske behöver ha fördjupande kunskaper  finns det 

länkar t.ex. till arbetsmiljöverket, se mer på: 

http://www.prevent.se/tema/arbetsmiljo_och_sakerhet_for_skolan/elevsidor/industriprogrammet/

kapitel1.asp  

 

För att ge olika exempel hur psykosocial arbetsmiljön påverkan, finns det mycket att hämta på 

youtube inom arbetsmiljö och säkerhet bl.a. om stress: 

http://www.youtube.com/watch?v=vBT4QR1XcWo  

 

Fungerar verkligen säkerhetsanordningar?: 

http://www.youtube.com/watch?v=uLxrZBHvsNc&feature=related   
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3. Metod  

Under utvärderingen av arbetsmiljö och säkerhet inom både skolan och under APU:n har vi 

intervjuat elever som går på Industriprogrammet, i årskurs 3. Varför vi har valt åk 3- elever är att 

eleverna har fått 3 års utbildning om arbetsmiljö och säkerhet på skolan, men även har hunnit 

genomföra sina 15 veckor långa arbetsplatsförlagda utbildning (APU). Vi har även valt att 

intervjua företag som har haft elever hos sig under deras APU – perioder. Vi har intervjuat 

verksamma behöriga lärare på industriprogrammet om arbetsmiljö och säkerhetsutbildningen 

inom skolan.  

  

Vi har även använt oss av observationer för att själva se brister i arbetsmiljön och säkerheten 

inom skolan.  

 

3.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien är gjord för att få en bakgrund till kursmål, läroplan och vad lagarna säger hur 

det ska fungera inom arbetsmiljön på skolan och på företagen under APU:n.  

Litteratursökning gjordes genom Libris nationella bibliotekssystem och vi sökte efter litteratur 

som handlar om arbetsmiljö och säkerhet för gymnasieskolan. Vi använde oss av följande sökord: 

”arbetsmiljö i gymnasieskolan”, ”teknikämne”, ”säkerhet i gymnasieskolan”, ”skolans 

arbetsmiljö”, ”industriprogrammet”. Resultatet blev att vi fick fram skolverkets föreskrifter och 

arbetsmiljöverkets författningar men vi fick även fram en del användbar litteratur som Fokus på 

arbetsmiljö och säkerhet (Prevent 2007) skrivet av ett företag som jobbar med arbetsmiljön mot 

företag, men tagit fram denna bok till gymnasieungdom som går kursen arbetsmiljö och säkerhet. 

Vi har försökt att gå efter utgivningsåret på litteraturen, och få så aktuella böcker som möjligt.  

Vi har använt oss av elevernas böcker inom utbildningen om arbetsmiljö- och säkerhetskursen.  

Varför vi använde dessa böcker är för att få reda på de olika risker inom svets och maskinsidan 

som eleverna kan få möta under sin utbildning.  

Vi har även använt oss av Arbline sökmotor som är en katalog som täcker ämnesområdena 

arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsmarknad. Där använde vi oss av samma ord som till Libris och 

resultatet blev några användbara rapporter från arbetsmiljöverket, Skolans arbetsmiljö, samt 

enkätundersökning från bl.a. rektorer som genomfördes under 2002. Rapporten om 

snickeriverkstäder och slöjdsalar som genomfördes under 2004-2006 inom Stockholms län av 

arbetsmiljöverket fann vi också. Denna enkät och rapport som är gjord av arbetsmiljöverket 

används till frågeställningen att förändra arbetsmiljö och säkerhet och till avsikten att identifiera 

skador som hänt på skolan.  

Arbetsmiljöverkets olika teman som vi har tittat på är "Prao och APU", "Arbetstider" och 

"Riskfyllda arbetsuppgifter", för att få en uppfattning av vad arbetsmiljöverket ställer för krav på 

skolan och på företag/elever när APU:n genomförs.   

Vi har använt oss av Lpf 94, programmålen för industriprogrammet för att se vad dessa dokument 

säger om arbetsmiljöutbildningen i gymnasieskolan. 

För att få struktur på arbetet har vi valt att använda oss av Carlström  & Carlström-Hagman, L. 

(2007). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, Kvale, S. (1997). Den kvalitativa 

forskningsintervjun, Brymna, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder och  

Holme, M.I. & Solvang, K.B. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativ och kvantitativa metoder.  
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3.2 Observationer 

Observation kan generellt sägas vara en datainsamlingsmetod där den fysiska verkligheten 

studeras direkt, (Carlström & Carlström- Hagman, 2006, s.255). Information via observation kan 

användas för att beskriva och ge ökad förståelse för människors handlingar och beteenden samt 

olika slags verksamheter (a.a. s.255). Under våra verksamma år som lärare, men särskilt under de 

sista 6 månaderna när vi har undervisat eleverna, har vi försökt att se de risker och fel eleverna 

gör under utbildningen. 

 

Observationen gjorde vi för att få svar på om de skador som har hänt på skolan. Detta är gjort för 

att vi själva ska kunna se hur ofta skadorna i utbildningen sker och hur allvarliga skadorna är eller 

kan bli, vilket kan vara svårt att få vid intervjuer av enbart elever. Observationerna har 

genomförts när vi har haft verkstadslektioner, men också när vi inte undervisat, men under vår 

VFU, för att hinna med att både se och höra vad som händer vilket kan vara svårt när vi har 

undervisning. Observationerna har hållits på respektive två skolor som observatörerna känner till, 

och har anställning på. Observationen har gjorts på dessa skolor för att undvika "reaktiv effekt" 

det vill säga att människor ändrar sitt beteende för att de vet om att de observeras (Bryman, 2001, 

s.184).  

 

3.3 Intervjuer  

Intervjuer har vi genomfört för att få reda på följande frågeställningar:  

"Vad tycker yrkeslärare, elever och företag om arbetsmiljön och säkerhet". ”Vilka skador har 

hänt på skolan och under APU:n", "Hur ges instruktioner till eleverna från lärarna".  

 

Att vi har valt den kvalitativa metoden, intervjuer, på våra elever och är just den anledningen att 

då kan man följa upp med följdfrågor, istället för att ge dem en enkät. Vi har använt den halv- 

(semi-) strukturerade intervjuformen, av Carlström & Carlström- Hagman (2006, s.189). Denna 

form passade bra till vår studie av eleverna då vi hade en s.k. frågeguide till vår hjälp. Intervju är 

en metod som har den fördelen att vi får en djupare förståelse för elevernas erfarenheter och 

inställning till kursen Arbetsmiljö och säkerhet. Kvale (1997) skriver att fördelen med korta 

intervjufrågor är att eleverna då kan lämna långa svar, och få ett större utrymme.   

Till de intervjuer som skett med företagen och lärarna har vi använt oss av strukturerad 

intervjuform. Där vi utformat bestämda frågor med öppna frågor och fritt formulerade svar 

(Carlström & Carlström- Hagman, 2006, s.189). Vi valde den strukturerade formen för att 

tidsåtgången inte skulle bli lika lång för företagarna och lärarna samt att vi ville se om det finns 

några liknande svar eller skillnader på frågorna. Denna intervjuform går inte lika djup ner i 

frågorna, men för att få reda på om företagen och lärarna tycker om utbildningen på skolan så ges 

det bra svar med strukturerade intervjuer.  
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3.4 Urval  

Vid vissa problemställningar går det att bestämma redan vid planeringen vilka personer som kan 

tänkas ha värdefull information att ge (Carlström & Carlström- Hagman, 2006, s.293). För de 

intervjufrågor som var avsedda till elever har vi valt att ta med elever som går på ett 

industriprogram. Eleverna skall ha avslutat kursen arbetsmiljö och säkerhet, alltså gå i årskurs 3.  

Urvalet av lärarna var att de själva har undervisat i ämnet, och har jobbat minst fem år som lärare 

för att de ska kunna dela med sig av sin erfarenhet via svaren. På dessa två skolor finns det 

sammanlagt tio lärare och intervjuer har gjorts med en lärare som kommer från en större ort och 

en som kommer från en mindre ort.  

Urvalet av företagen gjordes bland de företag som genomför den arbetsplatsförlagda utbildning 

för elever som går på industriprogrammet. Där vi valde ut företag med 5 anställda till 50 anställda 

varav två från den större orten. Urvalet har gjorts också på att två av fem företag som intervjuats 

har anställda som genomgått en handledarutbildning från skolan. 

Urvalet av elever är gjort bland elever som går i åk.3, där vi har valt att intervjua tre pojkar och 

två flickor. Två elever kommer från storstad och tre elever från en småstad. På dessa två skolor 

går det sammanlagt 220 elever varav 20 är flickor. Urvalet är slumpmässigt gjort inom uppfyllda 

urvalskriterierna.  
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3.5 Reliabilitet  

Alan Bryman (2001) skriver om reliabilitet att stabilitet är viktigt över tid är så pass stabil att man 

kan vara övertygad om att de resultat som gäller för ett urval av intervjupersoner inte fluktuerar. 

Det betyder att intervjupersonernas svar mäts två gånger efter varandra ska inte resultatet avvika 

(Alan, 2001 s.86). Kvale (1997 s.124) menar att intervjuernas tillförlitlighet är avgörande av den 

person som intervjuar, det vill säga att det är viktigt att intervjuaren ställer "uppföljningsfrågor", 

kontrollerar och följer upp att intervjuaren har förstått respondentens svar rätt. Kvale (1997) 

skriver att utfallet av intervjuerna inte kan ses som att det är så här över hela landet.  

Idar Magne Holm m.fl. menar att det är viktig att före en undersökning få en hög reliabilitet. 

Författarna skriver att det gör man bäst genom att använda olika mätredskap för viktiga variabler 

i undersökningen. Vi har gett tre av våra respondenter en del påståenden som de ska ta ställning 

till. Holme & Solvang (1997) skriver att om sambandet mellan dessa svar är högt, tar man det 

som ett tecken på hög reliabilitet. Vårt mätredskap finns i bilaga 8, där vi gett respondenterna 

olika påståenden att ta ställning till. Där kan vi se att med de olika påståenden och med vanliga 

intervjufrågor och följdfrågor så är sambanden mellan svaren tillräckligt högt. Två utav tre har 

svarat som de andra respondenterna. Elevernas intervjufrågor, se bilaga 5.  

Observation som genomförts är en ”deltagande observation” där Alan Bryman (2001) skriver att 

denna observation anses som kvalitativ forskning och innebär att forskaren under förhållandevis 

lång tid engagerar sig i en social miljö (s.176). Observationerna som genomförts är när 

observatörerna är lärare inom praktiska lektionerna. Observationerna har genomförts under 6 

månader och vi har använt oss av observationsschema, (se bilaga 7). 
  

För att försäkra oss att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt, spelades intervjuer in på 

bandspelare. Efteråt transkriberades banden till text för att på detta sätt se att inget fel återgivits i 

texten. Carlström m.fl. (2006) skriver att om bearbetningen av det auditiva materialet ska kunna 

förklaras som seriös bearbetning, bör intervjuerna skrivas ut, (se bilagorna 4, 6 och 10).  
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3.6 Validitet  

Validitet är beroende av vad vi mäter, och detta är klargjort i frågeställningen (Holme & Solvang, 

1997, s.163). Kvale (1997) skriver att nivån av validitet hos en viss metod har att göra med hur 

väl mätningar överensstämmer med det sanna värdet. För att trygga validiteten i vår 

undersökning sammanställde vi frågorna med stor omsorg. Vår avsikt med frågeställningen har 

varit att hålla oss till vårt syfte. Vi omformulerade frågorna några gånger innan vi ansåg oss 

nöjda.  

Enligt Kvale (1997) beror antalet intervjupersoner på hur pass detaljerat man vill gå in i 

problemställningen. Allmänt kan sägas att kvaliteten på den genomförda intervjun är viktigare än 

hur många som blir intervjuade (Carlström & Carlström- Hagman, 2006, s.295). 

Alan Bryman (2001) skriver att ytvaliditet är ett mått som speglar att innehållet är relevant i 

förhållanden till rapportens syfte och mål. Här har högskolans olika mentorer hjälp oss att få den 

röda tråden i rapporten. 

Utifrån frågeställningarna har intervjupersonerna i förväg fått information via följebrev, (bilaga 

2). Intervjuerna var frivilliga och fick avbrytas när som helst och vi följde etiska 

ställningstaganden, se rubrik 3.6.2.  

Med intervjufrågorna till eleverna om eleven skadat sig under skoltid, har vi även använt oss av 

observationer för att få en så stor validitet som möjligt på denna fråga.  

Utifrån intervjuerna med företagen, lärarna och eleverna bedömer vi att validiteten är stor. 

Eftersom vår bakgrund är att vi själva arbetat inom industrin och arbetar nu som yrkeslärare inom 

industriprogrammet, och därmed känner till de rutiner som finns på skolorna och på företagen.    

 

3.6.1 Kritik till vald metod  

 

Att intervjumetoden användes var för att vi kunde intervjua företag och elever på plats och även 

se deras ansiktsutryck och kroppsspråk. I boken Lära till lärare, av Jörgen Dimenäs (2007) 

rekommenderas även videoinspelning för att ytterligare få till ett bra resultat när personer 

intervjuas. Vidare skriver han att man inte ska skriva av dem inspelade intervjuerna ordagrant, 

utan få till en egen berättelse, annars är det inget resultat. Vi har därför illustrerat intervjusvaren 

med citat från respondenterna. Det har varit vi två som gjort den här studien som också analyserat 

resultatet. Slutsatsen och resultatet som framkommit är detsamma.  

  

Våra erfarenheter från skolan är att den ene av oss Mattias, har jobbat 3 år som yrkeslärare vilket 

gör att han hunnit undervisa i en elevklass inom kursen arbetsmiljö och säkerhet. Han har jobbat 

inom industrin i 9 år och varit handledare åt elever som gått på industriprogrammet i 5 år. Den 

andre av oss Kent, har jobbat som yrkeslärare i 4 år vilket gör att han har hunnit undervisa i en 

elevklass i arbetsmiljö och säkerhetskursen. Kent har jobbat i 28 år inom industrin. Båda har viss 

erfarenhet av intervjuer sedan tidigare projektarbete om elever inom yrkeslärarutbildningen vi 

genomfört. 
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3.6.2 Etiska ställningstagande 

 
Här har vi valt att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet: De 

berörda personerna i våra undersökningar informerades om syftet med vår studie. De upplystes 

om att deltagandet är frivilligt, Carlström I. och Hagman L. (2006, s.172). Samtyckeskravet: 

Deltagarna kan avbryta sin intervju när de vill, utan att det har några negativa konsekvenser (a.a. 

s.172). Deltagarna får inte utsättas för påtryckningar eller påverkan (a.a.). Det får inte heller 

finnas något beroendeförhållande (a.a.). Alla som intervjuades var myndiga, och utsattes inte för 

några påtryckningar eller beroendeförhållande. Konfidentialitetskrav: Uppgifter om de personer 

som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (a.a. s.173). Vi 

kommer att använda konfigurerade namn. Ort eller skola kommer heller inte att nämnas. 

Nyttjandekrav: De uppgifter som samlats in om enskilda personer ska endast användas till 

undersökningen (a.a.).  
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 4. Genomförandet  

Den nackdel som intervjuer innebär är att det tar en ganska lång tid att sammanställa och 

analysera. Vi har valt att både spela in på bandspelare och skriva ner respondenternas svar, för att 

på så sätt ha en garanti för att inte materialet går till spillo av någon anledning. Intervju är en 

metod som har den fördelen att vi får en djupare förståelse för elevernas erfarenheter och 

inställning till kursen arbetsmiljö och säkerhet. Kvale (1997) skriver att fördelen med korta 

intervjufrågor är att eleverna då kan lämna långa svar, och få ett större utrymme. Kvale (1997) 

framhåller frågorna vad, varför och hur. Där vi har ställt följdfrågor utifrån våra öppna frågor 

från frågeguiden. I följdfrågorna använde vi dessa tre ord som utgångsläge, vad, varför och hur 

(Kvale 1997 s.164). Kvale (1997) skriver att i tillförlitligheten hos intervjupersonens kvalité bör 

det ingå att ifrågasätta meningen som sägs och ständigt kontrollera den erhållna informationen, 

vilket gjordes under intervjuerna med eleverna, (se intervjufrågorna i bilaga 5). 

 

Till de intervjuer som skett med företagen och till lärarna har vi använt oss av strukturerad 

intervjuform. Vi har utformat frågorna som öppna för att ge utrymme för de intervjuade att fritt 

formulera sina svar (Carlström & Carlström- Hagman, 2006, s.189). Vi valde den strukturerade 

formen för att tidsåtgången inte skulle bli lika lång för företagarna och lärarna samt att vi ville se 

om det finns några liknande svar eller skillnader på frågorna. Denna intervjuform går inte lika 

djupt ner i frågorna, men för att få reda på om företagen och lärarna är nöjda med utbildningen på 

skolan så ges det bra svar med strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer av företagen och lärare 

har vi valt att kategorisera de korta fritt formulerade svaren för att ge en enkel översikt (a.a. 

s.311). Översikt på intervjufrågorna, (se bilaga 3 och bilaga 9). 

 

Intervjuerna spelades in på bandspelare och efteråt transkriberades de inspelade banden till text 

för att på detta sätt se att inget blev fel återgivet i texten. Intervjuerna har sedan sammanställts 

och skrivits ut, (se bilaga 4, bilaga 6 och bilaga 10). Intervjuerna genomfördes i skolor och på 

företag så att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med intervjun.   

 

Observationerna har genomförts när det har varit verkstadslektioner, men också när vi inte 

undervisat, men under vår VFU, för att hinna med att både se och höra vad som händer vilket kan 

vara svårt när vi har undervisning. Observatörerna har haft rollen som handledare under 

lektionerna. Det har genomförts ca: 5 timmar i veckan under våra VFU-perioder. Observatörerna 

har också varit lärare för de praktiska ämnena, och även då har det observerats det som står i 

observationsschemat. Det har varit ca: 10 timmar i veckan. Vi har under dessa månader 

noterat vilken maskin, datum, skada, varför och om det varit en stor eller en liten skola (se 

bilaga7). 
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5. Resultat  

Först kommer en kort information om intervjupersonerna i tabellform, där namnen på elever, 

lärare och företag är fingerade. 

 

Vi har valt att illustrera de sammanhållna fallbeskrivningarna med en kronologisk och 

temamässig strukturerad berättelse, Nylén U. (2005 s.93). Resultatet redovisas av intervjuerna 

efter frågeställningarna.  

 

Vid redovisningen av studien har vi valt att använda redigerade svar, dvs. alltför inkorrekt 

talspråk, felsägningar/upprepningar och ”hummanden” har rensats bort, ”onödig” information, 

dvs. utvikningar och överflödig information som enbart skulle skapa förvirring hos läsaren och 

därigenom fördunkla vägen mot budskapet har också raderats (a.a. s.93).  

 

5.1 Lärare  

Intervjuade lärare    

   
Lärare 1, Göran   Lärare 2, Klas   

Stor ort X     
Mindre ort     X  
Antal år inom yrket  

10 år    15 år  

Antal kurser inom                          
arbetsmiljön.  

Ca: 10 kurser om  
arbetsmiljö.   

Ca: 5 kurser om  
arbetsmiljö.  

 Antal elever inom industriprogram.         Ca: 180 st.                                       40 st.     
      

                                                                                                                               Tabell nr.1 

 

Två behöriga lärare har intervjuats där vi har fiktiva namn. Lärare 1 kallas för Göran. Han jobbar 

på ett stort industriprogram. Han har varit verksam som yrkeslärare i 10 år och han uppskattar att 

han har genomfört ca.10 kurser om arbetsmiljö- och säkerhet för elever inom 

industriprogrammet.     

Den andra läraren har fått namnet Klas som jobbar på en liten industriutbildning med 40-talet 

elever. Skolan ligger i en småstad och Klas har jobbat på samma skola i 15 år och har genomfört 

ca. fem kurser om arbetsmiljö- och säkerhet för eleverna. Klassernas storlek är mellan 12- och 16 

elever.    
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5.2 Elever  

 Intervjuade elever 

      Klara  Pia  Niklas  Pär  Lars  

Stor ort       X  X     

Mindre ort X  X        X  

                                                                                        Tabell nr.2  

 

Vi har intervjuat två flickor och tre pojkar där två av pojkarna kommer från storstaden. 

 

5.3 Företag 

Intervjuade företag  

     

   

Företag A  Företag B  Företag C  Företag D  Företag E  

Antal anställda  40  30  50  45            6  

Mindre ort   X  X  X        

Stor ort           X  X  

Företaget har  

utbildade  

handledare.  

X            X     

             Tabell nr.3  

Vi har intervjuat fem olika företag från 6 till 50 anställda varav två från en mindre ort. Sedan har 

vi valt ut två företag som har anställda som genomgått en handledarutbildning från skolan.  
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5.4 Arbetsmiljö- och säkerhetsundervisningen 

Lärarna svarar: 

På frågan till lärarna om vad de försöker att förmedla av kursen när eleverna går i årskurs 1, så 

svarar Göran att man går igenom elsäkerheten och sedan lägger man tid på hur man ska handskas 

med maskinerna. Klas svarar: "Lägga ner mycket tid på vad eleverna ska tänka på när de arbetar 

i maskinerna, förklara riskmomenten, och givetvis förklara maskinernas funktioner....".  
 

På frågan till lärarna om vilka kursmoment eleverna i årskurs 2 och 3 ska arbeta med svarade 

Göran att skolan ger eleverna teoridelar om ”Buller, luft ljus, lyftteknik, livräddning(HLR) ingår."  

Klas säger att lärarna går igenom olika lagar och föreskrifter som handlar om ämnet. 

 

”Heta arbeten Certifikat” erbjuder båda skolorna till eleverna som behöver detta när de ska 

genomför APU:n. 

 

Inom utbildningen på yrkessidan är det viktigt att lärarna/skolan ska kunna jobba ihop med 

företagen. Frågan var formulerad på detta sätt: Hur skulle ni (lärarna) kunna jobba med företagen 

och diskrimineringen?  
Göran säger att företag som tar hand om APU-elever där får handledaren utbildning om 

värdegrund och likabehandlingsplanen. Klas säger att han åker runt på APU-besök och då ser 

man hur olika företag jobbar med detta, där eleverna kommer att vara på olika företag får att 

kunna se skillnader på arbetsmiljöer. 

 

Eleverna svarar: 

 

Niklas och Pär som kommer från storstaden har inte fått någon kunskap från någon annan kurs, 

som de kan komma ihåg. 

    

På frågan till eleverna om vilka deras uppfattning om kursen arbetsmiljö och säkerhetskursen är 

tycker alla att den varit bra. Pia säger: ”lärarna har bra kännedom om vad de pratar om.”  

Vi ställde en fråga om hur eleverna upplevt hela kursen arbetsmiljö och säkerhet och om eleven 

skulle vilja förbättra något. Alla är överens om att kursen arbetsmiljö och säkerhetsutbildningen 

är bra.  
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5.5 Identifiera skador    

För att identifiera vilka skador som eventuellt händer inom utbildningen är det intressant att veta 

om eleverna använder den skyddsutrustning som finns.  

 

Lärarna svarar: 

 

Göran svarade att eleverna är tvungna att använda skyddsutrustningen annars får de inte vara på 

verkstadsgolvet. Göran sa följande: ” följer eleverna inte reglerna, så riskerar de att inte få det 

sommarjobb skolan erbjuder.”  
 

Klas svarade att när eleverna går i åk 1 så använder eleverna skyddsutrustningen. Klas svarade 

sedan att ”eleverna blir slarvigare och man får ”tjata” mer, men jag tror det är viktigt att man 

har riktlinjer/regler som man ska följa när man är i maskinerna”.  Sedan har Klas och hans 

kollegor samma riktlinjer och använder eleverna inte kläder, skor och skyddsglasögon får de inte 

vara i lokalerna.  
 

 Eleverna svarar: 

 

En av frågorna till eleverna handlar om ifall de har skadat sig under skoltiden på 

industriprogrammet. Alla fem eleverna har skadat sig. Skadorna är att de har bränt, klämt eller 

skurit sig. Niklas säger: ”Bränt och skurit mig för att jag tog i en nysvetsad bit som var varmare 

än vad jag trodde.”  
 

På nästa fråga till eleverna om de skadat sig under APU:n och vilka skador de då drabbats 

av. Alla elever ska ha minst 15 veckors APU under tre år. Klara har inte under sin 15 veckor 

skadat sig alls. Pia säger: ”Fick en blå tumme för att jag råkade slå mig med en hammare, sedan 

fick jag några konstiga prickar på händerna när jag var på ett företag som jobbade med plåt.” 
Niklas säger: ”klämde mig då jag tappade en plåtbit på mina fingrar.”  
 

För att veta vilka skador som uppstår under elevernas APU så är det intressant att veta vilken 

information om säkerhet de får av företagen. Frågan som ställdes till eleverna var, hur företagen 

informerar dem när de kommer till en ny arbetsplats när det gäller arbetsmiljö och säkerhet?  
 

Klara säger: ”Ett företag jag har varit på informerade inget alls, men nu på det sista stället jag 

var på så gick de runt och förklarande vad man skulle tänka på, alltså olika skyddsutrustningar.”  
 

Pia säger: ”Min uppfattning är att det nämns lite kort om det är någon visst man ska tänka på för 

skyddsutrustning, annars brukar företagen vilja presentera vad företaget gör och hur bra dom 

är.”  
 

Lars säger: ”Det är mest praktiska saker som omklädningsrummet och vad plåster och 

öronproppar finns.”  
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En annan viktig aspekt inom säkerheten under APU:n är om eleverna fått något påpekande av de 

anställda/handledaren om de har glömt någon skyddsutrustning.  
Niklas och Pär säger att de aldrig fått några påpekanden.  

Klara säger: ”Man glömmer ibland bort skyddsglasögon, öronproppar, svetshjälmen för att man 

vill visa att man kan och då går det lite för fort ibland, så det är därför man glömmer.”  

Pia säger: ”Glömmer då man får gå mellan olika maskiner t.ex. öronproppar och 

skyddsglasögon.”  
Pär säger ” Ögonskydd och skyddsglasögon.”  

 

 Företagen svarar: 

 

Till företagen ställdes en fråga om eleverna följer skyddsföreskrifterna, eller slarvar med dem. 
Företagen svarar att de är duktiga och att det inte är något problem. Företag C och E svarar: 

"Eleverna följer skyddsföreskrifterna bra, glömmer eleverna skyddsglasögonen så tar de på sig 

det efter att någon av oss anställda sagt till."  
 
5.6 Hur ges instruktioner till eleverna  
 

Vi har valt att fråga lärarna vad eleverna tycker om lektionerna och om timmarna och det 

eleverna lär sig räcker till?  
 

Lärarna svarar: 

 

Göran säger att eleverna får 40 timmar lärarledda. Göran säger:"...mycket kunskap om hur 

verkligheten fungerar under sin praktiktid ute hos företagen. Men instruktionerna får man hela 

tiden upprepa tills de lärt sig använda utrustningen som ingår i de olika momenten".  
 

Klas säger att det är svårt att veta om alla elever har förstått det man har sagt och visat. Klas 

säger: "det blir några instruktioner vid de olika maskinerna, där vi försöker att vara max 5 elever 

i varje grupp. Men det brukar ibland vara någon som inte är observant och lyssnat. Så man får 

upprepa sig under minst en termin framåt så att man verkligen vet att eleverna fått till sig 

kunskaperna om maskinerna."  
 

På en följdfråga till lärarna om varför inte eleverna lyssnar så svarar lärarna att eleverna kan vara 

omogna och inte inse vilka konsekvenser lek och ouppmärksamhet kan leda till. Göran säger: 

"Tydligen måste det hända någon liten olycka eller tillbud för att de ska förstå konsekvensen av 

sitt handlande."  
 

På frågan hur instruktionerna ges på maskinerna svarar Göran att inom svetssidan:  
  "...går igenom alla maskiner.... Svetsmaskiner får dem en introduktion i om hur den fungerar. 

...nödstopp som finns ute på verkstaden introduceras och testas.  

 

Klas säger att inom maskinsidan ges instruktioner "Utifrån att det finns risker inom maskinerna 

på industriprogrammet lägger vi lärare stor vikt på att informera om säkerheten.  
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På frågan till eleverna om vilka instruktioner de har fått på maskinerna 

 

svarade Klara:  

 ”Personliga utrustningen som skor, skyddsglasögon, hörselskydd, håret, kläderna. Vid 

svetsningen är inställningen viktig men lärarna har gått igenom hur farlig röken, strålningen och 

gasen är. Sedan kanske man glömt något säger läraren till, annars så kan man fråga lärarna om 

praktiska frågor om utrustningen.”  

 

Pia säger: ”Vid maskinen är det viktigt med skyddsglasögon och skyddskor, vid svetsningen att 

man tänker på röken, så man startar fläkten och man har jacka och handskar.”  

 

Niklas säger: ”Akta fingrarna och sätta upp håret vid maskinerna. Vid svetsningen har fått 

information om brännrisk och strömrisken.”  

 

Pär säger: ”Att inte ha hängande hår och lös sittande kläder vid maskinerna. Om svetsningen har 

jag fått information om brännrisk och om ögonskador.”  

 

Lars säger: ”Vid maskinerna skyddsglasögon och skyddsskor, Vid svetsningen att använda 

svetshjälm men det är ju självklart, samt att tänka på röken att få på fläkten men också fått 

information om gas och strålning.”  

 

Företagen svarar: 

 

På frågan till företag vad de skulle vilja att eleverna får för kunskaper inom säkerhetstänkandet 

innan eleverna kommer ut på APU så tror två företag att kunskapen är tillräcklig men det gäller 

för eleverna att förstå och respektera de regler som finns. Två andra företag säger att det är viktigt 

att eleverna får använda maskinerna på skolan innan de kommer ut på APU:n. 

 
5.7 Observation  

Vi har genom observationerna noterat vilka skador som är vanligast förekommande på eleverna 

under de praktiska kurserna på skolan.  

 

Den skadan som uppkommit flest gånger är skärsår från spånor, vassa detaljer, plåtar, smärre 

brännskador, och när eleverna ska göra verktygsbyte i de olika maskinerna.  

 

Vid svetsningen har det uppkommit lättare brännskador från elevernas arbetsdetaljer.  

 

Det allvarligaste som har hänt vid maskinsidan är att eleverna glömt kvar chucknyckeln till en 

svarv, vilket gör att vid starten av maskinen flyger nyckeln iväg och i värsta fall träffar någon 

annan elev.  

 

Det framkom då att vi inte nått fram till eleven, så att det är naturligt och självklart att man ska 

använda sig av den skyddsutrustning som tillhandahålls. Informationen har nått eleven men vi 

som lärare har inte lyckats få det till att handla spontant och automatiskt, när det gäller att 

använda den utrustning som dem har. 
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5.8 Utveckla arbetsmiljö- och säkerhetskursen  
 

Lärarna svarar: 

 

Vad lärarna tyckte att de saknar i utbildningen inom arbetsmiljö- och säkerhet som de har den 

idag så svarar Göran, att eleverna får det viktigaste i arbetsmiljö och säkerhet. Göran säger att 

”Mycket lär de sig under sin praktik hos företagen, men det är ett livslångt lärande, maskiner 

och lagar och regler förändras ständigt, men grunden får de hos oss."  
 

Klas säger att man skulle använda mer diskussioner om ortens företag, och vilka risker som finns 

där. Klas säger också: ”Men att vi lärare som jobbar inom industriprogrammet har samma 

riktlinjer är viktigt tror jag för säkerheten för eleverna."  

 

Läraren Klas viktigaste saker att tänka på är: Ergonomi... Sedan...den psykosociala och tekniska 

miljön är för något. Sedan ...olika arbetsställningar och arbetsteknik, där vi tränar rent praktisk 

på lyft teknik, men även hur man ska sitta ergonomiskt framför sin bärbara dator. Sedan ...vikten 

av att eleverna ska använda skyddsglasögonen, arbetsskor och skyddskläder.  

Om en olycka händer är det viktigt att eleverna vet var första hjälpen finns. Nödstoppet som finns 

på varje maskin ska eleverna veta hur/ när det ska användas. På en del arbetsplatser finns det 

extra skyddsutrustning som brandsäkra kläder, hörselskydd, handskar m.m.   

 

Läraren Görans viktigaste saker att tänka på är: ”Ögonduschar visas hur de fungerar samt 

nödduschar som finns på verkstaden visar vi funktionen på. ...genomgång i hur viktigt det är att 

använda skyddsglasögon och hörselskydd, antingen ska dem använda hörselproppar eller 

hörselkåpor. Handskar måste dem använda när dem ska bära och klippa plåt, samt under 

svetsningen.... Men däremot får dem inte använda handskar när dem rundbockar eller borrar i 

pelarborrmaskinen. Det är av den anledningen att risken för att fastna med handskarna är större 

än risken för skärskador, i början övervakar vi den som ska borra eller rundbocka.” 

 

Inom skolan anser skolverket att samarbete inom olika ämnen är viktigt för att eleverna ska få en 

helhet hur allt hänger ihop, därför frågade vi lärarna om de har samarbete med några andra 

ämnen/infärgning?  

Göran säger att det finns inom svenska för att eleverna skriver en rapport om sin APU-praktik.  

Göran säger: ”Jag anser att de allra flesta ämnena kan ingå, eftersom arbetsmiljö finns ständigt 

runtomkring oss. Båda skolorna framhäver idrotten och att det ingår livräddning, 

hjärtlungräddning samt lyftteknik. Men på den mindre skolan (Klas skola) finns det inget 

samarbete runt detta.  

 
 Företagarna svarar: 

Frågan till företagen om de upplever att eleverna saknar någon eller några speciella kunskaper 

inom arbetarskyddet/ miljötänkandet? Svarar alla företag Nej.  
 

Vad skulle företagen vilja ha ut av arbetsmiljöutbildningen så svarar företag A och D: "Vi anser 

att följande skulle vara obligatoriskt på utbildningen, Truckförarutbildning, Travers- och 

lyftutbildning och Heta arbeten."   
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Eleverna svarar: 

 

På frågan om förbättringar av kursen så skulle Pia och Klara vilja ha lite mer teorikunskaper 

inom svetsningen.   

 

På frågan om eleverna har fått information om arbetsmiljö och säkerhet vid några andra kurser 

eleverna har gått svarade Pia, Klara och Lars att de fått kunskap om ergonomi, hjärtlungräddning 

och stabiltläge på kursen idrott A. De har också deltagit och genomfört heta arbeten- utbildning 

som räddningstjänsten står för.  
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6. Diskussion  

I den här studien har fem elever som går på Industriprogrammet intervjuats för att vi vill försöka 

få reda på elevers upplevelse hur arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen genomförs under deras 

tre år långa utbildning.  
 

På vår första fråga vad elever, lärare och företag anser om utbildningen inom arbetsmiljö och 

säkerhet så intervjuades två lärare som i stort sett är nöjda med den undervisningen som eleverna 

får idag, men en lärare har planer på att göra om arbetsmiljökursen så att eleverna kan använda 

sig av de bärbara datorer som årskurs 1 elever får vid skolstart. Det är ett bra sätt att inkludera 

IKT i undervisningen, så att de själva kan söka information i ämnet. Enligt eleverna är det ganska 

gamla teoriböcker och filmer de får använda sig av för närvarande.    
Lärarna har haft lite problem under tiden den här studien gjordes. Arbetsmarknaden och 

lågkonjunkturen har försvårat att anskaffa antalet APU-platser, men man har fått ut alla elever 

men några av dem under en begränsad tid.  
   
Eleverna är nöjda med kursinnehållet och eleverna från den lilla skolan anser att de även får 

kunskap från kursen idrott och hälsa om ergonomi bl.a. Alla elever tycker utbildningen "Heta 

arbeten" som ges av räddningstjänsten är bra. "Heta arbeten utbildning”, de får ett certifikat som 

gäller i fem år, vilket gör att de kan delta i arbeten som innebär temperaturer på 500 grader C och 

högre, t ex varmluftspistol, svetsning och gasollåga. Enligt skolverkets mål för arbetsmiljö- och 

säkerhetskursen, samt programmålet för industriprogrammet står det att eleven ska ha kunskaper 

om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och ha kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras 

inom berörda verksamheter, samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Detta 

tycker vi uppnås bra på dessa två skolor, men att det är viktigt att kunna samarbeta med företagen 

runt APU:n, och att lärarna är uppdaterade inom området och där är läromedlen viktiga att dem är 

nya.    
 

På frågan till företagen vad de tycker att utbildningen borde innehålla så svarade företagen att de 

inte saknar något speciellt moment i arbetsmiljöutbildningen, men skulle gärna vilja integrera 

truck- och traversförarutbildning i undervisningen. Fördelen med den utbildningen är att eleverna 

kan flytta tunga detaljer utan att riskera skador som kan uppkomma vid tunga lyft. Det är i högsta 

grad en ekonomisk fråga som skolorna i dagens kärva tider knappast har råd med, men det är bra 

att företagen har önskemål på utbildningen.    
   
Vi frågade om de skador som eventuellt har hänt på skolan och när eleverna har varit på APU- 

utbildning inom ett företag. Inom de båda skolorna ser lärarna till att eleverna har och använder 

sin personliga skyddsutrustning. I lagtexten (7 §) slås det fast att personlig skyddsutrustning ska 

användas bara när betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan nås på annat sätt. Det 

kan vara svårt att ha skydd mot alla elevens olika uppgifter inom olika maskiner i skolan, det är 

bra att eleverna bär egna skyddsutrustningar och att reglerna efterlevs. Här har handledaren en 

stor roll att fylla genom att introducera eleven på arbetsplatsen.  Det finns företag som 

intervjuades som inte har utbildade handledare och som försöker få eleverna in i produktionen, 

men så är inte tanken för APU-perioderna. Utan eleverna är där för att observera och lära sig, 

förbereda sig, innan de själva ska börja arbeta och försörja sig. Handledarna har också en viktig 

funktion för att göra elevens introduktion i arbetslivet så positiv som möjlig.  
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Genom att handledarna oftast ger eleverna respons, genom positiv kritik, får eleverna ett större 

självförtroende, som gör att eleverna vågar mer. Eleven måste känna sig välkommen och känna 

att han fyller någon funktion, för att utvecklas. Om utvecklingen sker med det rätta stödet av både 

lärare och handledare så hjälper det eleven att utveckla sin kunskap, och att lyckas, (Korp 2003).  
Eleverna svarar på intervjuerna att de flesta skadorna inom skolan är att de har bränt, klämt eller 

skurit sig.  
 

Inom APU:n undrar vi om eleverna får någon introduktion om säkerheten av företagen. Tre 

elever säger att de fått det och en att det mest handlar om praktiska saker och en annan att de inte 

fått det på den sista APU-perioden. Här har handledaren en stor roll att fylla att introducera 

eleven på arbetsplatsen. Skolor, som har ett skriftligt avtal om APU-plats mellan ett företag och 

skolan har skrivningen att eleverna har rätt till introduktion om företaget och den fackliga 

organisationens verksamhet. Vi tycker att det viktigt att företaget tar sig tid att gå igenom 

verksamheten och förklara säkerhetsriskerna och att företaget har utbildade handledare som också 

kan förklara men också se till att säkerhetsreglerna följs.  

 

Vi frågade eleverna om de någon gång fått några påpekande att de glömt någon 

säkerhetsutrustning. Då svarade nästan alla elever att det har man. Nästan alla elever säger att 

man glömmer skyddsutrustningen, och att det ibland kan bero på att det ska gå fort. När vi frågar 

företagen om eleverna följer företagens olika skyddsföreskrifter så svarar företagen att det inte är 

några problem men ibland får personalen säga till elever att de glömt skyddsglasögon eller 

hörselskydd. Enligt handledarutbildningen så ska en handledare se till att säkerhetsfrågor beaktas 

och efterföljs. Ska eleverna få en förståelse för de risker som finns och att det kan hända 

olycksfall är det viktigt att företaget har en hög säkerhetspolicy och att medarbetarna efterlever 

detta. Eleverna måste få det förklarat för sig och handledarna ska se till att eleverna följer detta. I 

AFS 1996:1 står det att instruktören/handledaren ska få den tid som behövs för att på ett bra sätt, 

och utan stress få möjlighet att utbilda och lära den minderåriga hur farligt det kan vara med vissa 

arbetsmoment, vilket vi tror kan vara svårt ibland då de anställda inom industrin måste producera. 

 
På frågan hur instruktioner ges till eleverna för att klara av olika uppgifter inom svetsningen och 

maskinsidan så frågade vi om timmarna räcker vilket lärarna tycker att de gör men att det är 

mycket svårare att veta om eller när eleverna har förstått instruktionerna. Här beror det på hur 

omogna eleverna är anser de intervjuade lärarna. Lärarna anser att det ibland är tvunget att hända 

någon olycka för att förstå riskerna. Skolverket har gett ut tillsammans med arbetsmiljöverket en 

skrift om arbetsmiljön i slöjd- och tekniksalar där det bl.a. står att eleven ska ha fått instruktioner 

av läraren. Där det är viktigt att läraren instruerar om maskinernas användningsområde, men även 

att skyddsutrustningen förstås, och efterlevs. Här har nog alla lärare problem med att veta när 

eleverna verkligen förstått instruktionerna och skyddsanvändningen. Skolverket skriver att det är 

viktigt att man som lärare och vikarie kan hantera alla maskiner som används. Läraren ska vara 

väl förtrogen med maskinernas säkerhetsinstruktioner. Läraren ansvarar för att maskinerna inte 

används innan eleverna fått de instruktioner som krävs. Lärarna som vi intervjuat har många års 

erfarenhet som lärare och är förtrogna med maskinerna men detta är viktigt om man ska kunna 

hålla en säker arbetsmiljö inom skolan. 
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Under våra observationer och intervjuer med eleverna har resultatet visat att de skador som 

uppstår är ofta skärsår och brännskador. En gång har en chucknyckel flugit i luften vilket kan 

undvikas tack vare olika skydd. Arbetsmiljöverkets projektrapport om snickeriverkstäder och 

slöjdsalar som genomfördes 2002 blev resultatet av projektet att man kunde minska antalet farliga 

maskiner inom skolan, och detta gjordes med skydd som ska förhindra risk för olycksfall.  

Det är nog en investeringsfråga för skolorna med arbetsmiljö men samtidigt har lärarna många 

års erfarenhet inom både skolan och industrin, vilket gör att de är väl förtrogna både med 

maskinerna och också riskerna inom skolan. Så länge lärarna hindrar större olyckor kommer nog 

inte skolorna att lägga pengar på bättre skydd till maskinerna.  
 
För att lärarna ska kunna hålla ner olyckorna i undervisningen är det viktigt att det finns 

utrustning som är till att skydda både eleven och läraren vid utbildningen. Arbetsmiljöverket 

genomförde våren 2002 en enkätundersökning om skolornas arbetsmiljö. Det deltog 4159 skolor i 

undersökningen. Inom den fysiska arbetsmiljön bad arbetsmiljöverket att rektorerna skulle svara 

på några vanligt förekommande arbetsmiljöproblem som hade påtalats i samband med 

skyddsronder eller andra undersökningar av arbetsmiljöförhållanden under 2001. Här kommer 

man fram till att bl.a. att nödstopp/ögondusch och utsugningsanordningar saknas i tekniksalar. 

Det var ca: 600 skolor som fått påtalan om detta i samband med skyddsronden.  

Sedan fick rektorn frågan om att bedöma de fysiska arbetsmiljöproblem som fanns på skolan, där 

rektorerna skulle ange hur angeläget det var att göra åtgärder. Ögondusch, nödstopp och 

utsugningsutrustning anser 10 % av rektorerna att det är mycket angeläget att ordna, medan var 

tredje rektor tyckte att det var ganska angeläget att ordna.  

 

Rektorn har ett stort ansvar att ordna och se till att undervisningen kan ske på ett säkert sätt. 

Skolverket skriver att rektorn är ansvarig för både lärarnas och elevernas arbetsmiljö. Rektorn 

ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att de eventuella risker som finns 

regelbundet utvärderas och åtgärder eventuellt vidtas. Det är viktigt, som skolverket skriver, att 

vid riskbedömning måste ungdomarnas mognad beaktas. Det kan då vara motiverat att 

komplettera maskiner med extra skyddsutrustningar 

(http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/trametall.aspx).  

Det är också viktigt att maskinerna underhålls regelbundet och att funktionerna i 

skyddsanordningarna kontrolleras. Vi båda ser från våra två skolor att det inte sker någon större 

riskbedömning av maskinerna eller om ungdomars mognad. 

Det är viktigt att lärarna kan påtala risker och olyckor inom skolan. För att kunna förebygga 

olyckorna är det viktigt att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom skolan. Här skriver 

arbetsmiljöverket i sina föreskrifter att bl.a. genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

(AFS 2001:1 s.5). Varför det kan finnas en negativ utveckling på skolmiljön beror på att 

systematiskt arbetsmiljöarbete inte uppfattas som en naturlig del av den traditionella lärarrollen. 

Det förklaras även till viss del av att ”utbrända” lärare uppfattar en breddad lärarroll som en 

svårighet i arbetet (Servais 2001).  

 

I föreskrifterna står det att det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 

arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet 

skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås samt att det skall finnas rutiner som 

beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. (a.a. s.5). I den 8 § står det att 

arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon 

kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.   
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7. Slutsatser      

Det resultat som har framkommit när intervjuerna sammanställts och analyserats, visar att 

utbildningen i arbetsmiljö- och säkerhet inte har några större brister. Men naturligtvis kan alltid 

utbildningen förbättras, och det är därför bra om också eleverna kan komma med förslag inom 

ramen för kursmålet. Läraren Klar sa: ” Jag tror man skulle kunna diskutera mer om 

diskriminering eller mobbning inom skolan/företag finns, där det viktigt att belysa detta, här tror 

jag det finns bättre kursmateriel än det vi använder idag.”  

 

Naturligtvis måste denna utbildning, som all annan utbildning, uppgraderas eftersom det sker en 

utveckling i den allt mer konkurrensutsatta industrin, och med högre arbetstakt och 

prestationskrav finns alltid en risk att uppmärksamheten inte alltid är på topp, och då kan olyckan 

vara framme. Vidare måste också industrin fortlöpande anordna utbildning för sina anställda så 

att de på ett godtagbart sätt följer med i den utveckling inom arbetarskydd som förändras, och 

förbättras.    

 

Resultatet visar att eleverna upplever sin arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning på skolan som bra, 

Pia och Klara från den mindre orten skulle vilja ha mer teorikunskaper inom svetssidan. Förslag 

till förändring är en hjärt- och lungräddningsövning vid fler tillfällen än nu.  

 

Den information de får när de kommer ut till företagen för att göra sin arbetsplatsförlagda 

utbildning, upplevs av samtliga intervjuade elever som bristfällig. De upplever att företagen mer 

vill visa sina produkter och tillverkningsprocesser, istället för att berätta var nödutgångar, 

brandsläckare, brandslangar finns, och ge övrig nödvändig information som kan vara 

livsavgörande för dem.  
 

Företagen upplever att eleverna har tillräcklig utbildning inom området när de kommer till dem. 

Två av företagen vill också ha obligatorisk utbildning till truckförare och traversförare samt heta 

arbeten utbildning, samt lyftteknik. Med det vi har fått fram är början av en förändring och 

utvecklingen av arbetsmiljö- och säkerhetskursen inom dessa två skolor där intervjuer och 

observationer har gjorts. 

 

Att vi som lärare kanske anses av eleverna som att vi tjatar om säkerhet, är något vi får acceptera. 

Det är viktigare att förhindra att tillbud och olyckor inträffar, när det i skolans arbetsmiljö inte 

finns något krav på att producera. Utan bara lära sig hantera maskiner och utrustning på ett säkert 

sätt. När eleverna senare ska in i processindustrin är det viktigt att utbildningen de fått, används 

naturligt och självklart för dem, samt känns naturligt och används automatiskt.  

 

Viktiga punkter som ska kunna användas för att undervisningen inom industriprogrammen om 

arbetsmiljön och säkerhetsutbildningen ska hålla en hög nivå och kvalité är: 

 

 Fortbildning för lärare inom skyddsföreskrifter gällande arbetsmiljö- och säkerhet. 

 

 Eleven ska kunna få en del av kursen av andra ”experter” på olika områden t.ex. heta 

arbeten, truck- och travers utbildning. 
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Viktiga punkter som ska kunna användas för att arbetsmiljön och säkerheten inom 

industriprogrammen och under APU:n ska hålla en hög nivå och kvalité är: 

 

 Vidareutbildning för handledare, så att de uppdateras med programmål och betygskriterier.        

Handledarna behöver utbildas för att förstå skyddsföreskrifter gällande arbetsmiljö- och 

säkerhet. 

 

 Alla tar sitt ansvar för arbetsmiljö och säkerheten på skolan skall vara bra. Här spelar alla en 

viktig roll: rektorer, lärare och elever. 
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Bilaga 1, Kursmål för Arbetsmiljö och säkerhet, ARL 1201 
(SKOLFS: 2000:14) 

Mål för kursen 

Kursen skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med 

inriktning mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns 

betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka 

sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man 

medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

ha kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar 

människors hälsa och arbetsförmåga 

ha kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för 

individ, företag och samhälle  

kunna vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och 

rehabilitering 

kunna utföra vissa enkla elarbeten och kunna arbeta på ett ur elsäkerhetssynpunkt lämpligt sätt 

inom valt verksamhetsområde 

ha grundläggande kunskaper om brand och brandbekämpning 

känna till och kunna tillämpa lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven ger exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa samt tillämpar lagar och 

bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet i sitt arbete. 

Eleven bedömer risker för olycksfall, brand och arbetsskador samt medverkar aktivt till god och 

säker arbetsmiljö. 

Eleven utför med handledning vissa enkla elarbeten och tillämpar regler om elsäkerhet.  

Eleven utför första hjälpen vid ett fingerat olycksfall. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven beskriver arbetsmiljöns betydelse för hälsa och arbetsförmåga och diskuterar olika förslag 

på hur arbetsmiljö och säkerhet kan förbättras.  

Eleven medverkar aktivt till att skapa och utveckla goda arbetsförhållanden. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven beskriver och bedömer en fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt föreslår förbättringar 

och motiverar sina ställningstaganden. 

Eleven beskriver samband mellan arbetsorganisation och psykisk hälsa samt bedömer en fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö och föreslår förbättringar. 

1. 

 



 

Bilaga 2, Följebrev till företagen och eleverna. 
 090428 

Arbetsmiljö & säkerhet. 
 
Vi är två studenter som går på lärarhögskolan, Akademi sydost. Vi har valt att göra vårt 

examensarbete utifrån arbetsmiljökursen som eleverna får när de går på industriprogrammet.  

 

Målet med examensarbete är att belysa vilka krav ni elever/företag ställer på Arbetsmiljö - och 

säkerhetsutbildningen som ges på industriprogrammet. Samt att vi kommer att försöka utveckla 

kursen eller kursmoment.   

 

Vi ska studera hur våra två olika skolor jobbar med denna kurs, och om det finns vissa moment 

som eleverna kan få genom undervisning i andra kurser, och ta tillvara på det som är positivt och 

bra. Eleverna/ företagen kommer att vid intervjuer få tillfälle att tala om hur ni ser på 

arbetsmiljön och säkerheten som ges av skolan och hur det ser ut på APU-perioderna. 

 

Du som elev/ företagare har rättighet att bestämma över din medverkan vilket kommer att beaktas 

av oss. Uppgifter om dig som person eller företag som deltar kommer att behandlas med största 

möjliga anonymitet, person- och företagsuppgifter kommer inte att namnges. Uppgifterna som 

samlats in kommer endast att användas för denna undersökning. Vi kommer därför att skydda dig 

som uppgiftslämnare.  

 

Vi vill redan nu på förhand tacka dig för att du tog dig tid att läsa denna information om vårt 

examensarbete. Hoppas att du ställer upp på en intervju. Om du behöver ytterligare information 

är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Namn: Mattias Henriksson    Kent Fredlund 

Tel.mobil: 070-2067800                                       070-3424164 

E-post: mattias.henriksson@edu.hultsfred.se   kent.fredlund2@eskilstuna.se 
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Bilaga 3, Frågor till företagen. 
090428 

Frågor om arbetsmiljö & säkerhet 

 

 
Vad finns det för risker inom er verksamhet? 

 

 

       

Upplever ni att eleverna saknar någon eller några speciella kunskaper inom 

arbetarskyddet/miljötänkandet? 

 

 

 

Följer dem skyddsföreskrifterna, eller slarvar dem? 

Om så är fallet, kan ni ge något exempel.  

 

 

 

Vad skulle ni vilja att eleverna får för kunskaper inom säkerhetstänkandet innan  

de kommer till er? 

 

 

 

Är det något i arbetsmiljöutbildningen ni vill att skolan förbättrar? 
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Bilaga 4,  
Sammanställning av  
Intervjusvaren från företagen. 

 

Intervjufrågor :                

 

 

Företag A+D  

 

 
 
 
 
Företag B  

 
 
 
 
Företag C+E  

Vad finns det för risker inom er verksamhet?  

 
   

klämskada, Sårskada,  
hörselskada,  
förslitningsskada.  
Brännskador  

   Tunga lyft, 

spånor/grader i 

ögonen.  
   

Ögonskada, spånor och 

grader. Skador vid 

handmaskiner t.ex. 

vinkelslip.  
Brännskador  

Upplever ni att eleverna saknar någon eller 

några speciella kunskaper inom 

arbetarskyddet/ miljötänkandet?  

Nej Nej Nej 

Följer eleverna skyddsföreskrifterna, eller 

slarvar dem?  Om så är fallet, kan ni ge 

något exempel.  
   

Vi ser inte detta som ett 

stort problem eftersom 

det i vårt 

introduktionsprogram 

ingår en punkt som 

handlar om arbetsmiljö 

och säkerhet. I tillägg 

utses även handledare 

som bevakar att våra 

regler följs.  
   

Vi tycker de är 

duktiga på att tänka 

på de eventuella faror 

som finns.  
   

Eleverna följer 

skyddsföreskrifterna 

bra, glömmer eleverna 

skyddsglasögonen så 

tar de på sig det efter 

att någon av oss 

anställda sagt till.  

    
   
   
Vad skulle ni vilja att eleverna får för 

kunskaper inom säkerhetstänkandet innan 

dem kommer till er?  
   

Spontant tror jag att 

kunskaperna är 

tillräckliga dock gäller 

det att få alla att 

respektera och förstå de 

regelverk som finns och 

att dessa är framtagna för 

deras egen säkerhets 

skull.  
   

 Viktigt att belysa 

risken med 

spånor/grader vid 

gradning av detaljer 

och att man använder 

lyfthjälpmedel vid 

tunga lyft samt 

använder skyddsskor. 

Vore bra att varje 

elev tänker på var 

första förband, 

brandsläckare mm 

finns på 

arbetsplatsen, dels för 

sig själva men också 

för att ev kunna 

hjälpa andra. Detta är 

något som jag tror 

alla arbetsplaster är 

dåliga på att 

informera om.  

Viktigt att eleverna får 

träna på att använda 

maskinerna på skolan 

innan praktiken. 

Framför allt 

handmaskiner som 

vinkelslipen. 

 

 

 

 

 

 

  

Är det något i arbetsmiljö- utbildningen ni 

vill att skolan förbättrar?  
   

Vi anser att följande skall 

vara obligatoriskt på 

utbildningen:  
Truckförarutbildning,  
travers- och 

lyftutbildning,  
heta arbeten  

Vet inte! Truckkort är bra om 

eleverna kunde få inom 

sin utbildning på 3 år.  
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Bilaga 5, Frågor till eleverna. 

 
Har du skadat dig här i skolan under utbildningen?  

Vilka skador?  

Hur? 

 

 

Har du skadat dig under APU:n?  

Vilka skador?  

Hur? 

 

 

Under APU:n har du fått information om arbetsmiljö och säkerhet? 

Vad för information? 

Varför? 

 

 

Har någon sagt till dig under APU:n, om du glömt någon skyddsutrustning?  

Varför? 

 

 

Vilken slags information har du fått i skolan om säkerhet vid maskinerna och vid svetsningen? 

Hur? 

Varför? 

 

 

Tycker du den informationen var bra som skolan har gett dig? 

Varför? 

 

 

Har du fått information om arbetsmiljön/säkerhet vid några andra kurser du gått?  

Vilka? 

Vilken kunskap då?  

Varför?  

 

 

Hur tycker du arbetsmiljö och säkerhetskursen har varit? 

Varför? 

 

 

Är det något du saknar eller skulle vilja förbättra inom arbetsmiljö och säkerhetskursen? 

Varför? 
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Bilaga 6, Sammanställning av intervjusvaren från eleverna. 

 

Skador under skoltiden 

Första gemensamma frågan (huvudfrågan) till samtliga intervjupersoner handlade om de har 

skadat sig under skoltiden på industriprogrammet. 

Alla fem eleverna har skadat sig, skadorna är att de har bränt, klämt eller skurit sig. 

Niklas säger: 

”Bränt och skurit mig för att jag tog en nysvetsad bit som var varmare än vad jag trodde.” 

 

  Skador under APU:n 

Andra frågan som vi ställde är om eleverna skadat sig under APU:n. Alla elever ska ha minst 15 

veckors APU under tre år. 

Klara har inte under sin 15 veckor skadat sig under arbetsplatsutbildningen.  

Pia säger: ”Fick en blå tumme för att jag råkade slå mig med en hammare, sedan fick jag några 

konstiga prickar på händerna när jag var på ett företag som jobbade med plåt.” 

Niklas säger: ”klämde mig då jag tappade en plåtbit på mina fingrar.” 

Pär säger: ”Bränt mig och skärt mig förmodligen för att man glömmer handskarna.” 

  

Informationen under APU:n 

Tredje frågan vi undrade över är hur företagen informerar eleverna när de kommer till en ny 

arbetsplats när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. 

Klara säger: ”Ett företag jag har varit på informerade inget alls, men nu på det sista stället jag 

var på så gick vi runt och han förklarade vad man skulle tänka på, alltså olika 

skyddsutrustningar.” 

Pia säger: ”Min uppfattning är att det nämns lite kort om det är någon visst man ska tänka på för 

skyddsutrustning, annars brukar företagen vilja pressentera vad företaget gör och hur bra dom 

är.”  

Niklas säger: ”Jag har fått information om säkerheten på företagen men nu kommer jag inte ihåg 

precis vad det vad.”  

Pär säger: ”Företagen brukar informera om vilka säkerhetsutrustningar man ska använda.”  

Lars säger: ”Det är mest praktiska saker som omklädningsrummet och vad plåster och 

öronproppar finns.” 

  

Vilken Skyddsutrustning vid APU:n 

Fjärde frågan är om eleverna någon gång har fått påpekande av de anställda att de har glömt 

någon skyddsutrustning. 

Klara säger: ”Man glömmer ibland bort skyddsglasögon, öronproppar, svetshjälmen för att man 

vill visa att man kan och då går det lite för fort ibland, så det är därför man glömmer.”  

Pia säger: ”Glömmer då man får gå mellan olika maskiner t.ex. öronproppar och 

skyddsglasögon.” 

Niklas säger: ”Nej.” 

Pär säger ” Ögonskydd och skyddsglasögon.” 

Lars säger: ”Nej, för jag försöker komma ihåg att använda skyddsutrustningen.” 

 ’ 
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Informationen från skolan 

Denna fråga har vi för att få redan på vilken information eleverna har fått inom säkerheten vid 

maskinerna.  Vilken slags information har du fått i skolan om säkerheten vid maskinerna och vid 

svetsningen? 

 

Klara säger: ”Personliga utrustningen som skor, skyddsglasögon, hörselskydd, håret, kläderna. 

Vid svetsningen är inställningen viktig men lärarna har gått igenom hur farlig röken, strålningen 

och gasen är. Sedan kanske man glömt något säger läraren till, annars så kan man fråga lärarna 

om praktiska frågor om utrustningen.”  

 

Pia säger: ”Vid maskinen är det viktigt med skyddsglasögon och skyddskor, vid svetsningen att 

man tänker på röken, så man startar utsugsfläkten och man har jacka och handskar.” 

 

Niklas säger: ”Akta fingrarna och sätta upp håret vid maskinerna. Vid svetsningen har jag fått 

information om brännrisk och strömrisken.” 

 

Pär säger: ”Att inte ha hängande hår och lös sittande kläder vid maskinerna. Om svetsningen har 

jag fått information om brännrisk och om ögonskador.” 

 

Lars säger: ”Vid maskinerna skyddsglasögon och skyddsskor, Vid svetsningen att använda 

svetshjälm men det är ju självklart, samt att tänka på röken att få på fläkten men också fått 

information om gas och strålning.”  

 

  Informationen bra 

Den sjunde frågan är om eleverna är nöjda med informationen de har fått från skolan om maskin 

och svetsdelen. Alla tycker den varit bra,  

Pia säger: ”lärarna har bra kännedom om vad de pratar om.” 

  

Information från andra kurser 

Här har vi frågat om eleverna har fått information om arbetsmiljö och säkerhet vid några andra 

kurser eleven har gått. 

Här svarade Pia, Klara och Lars att de fått kunskap om ergonomi, hjärtlungräddning och 

stabiltläge på kursen idrott A. Varför så svarade de att det ingår nog i kursmålen. Samt att de 

deltagit på Heta arbeten utbildning som räddningstjänsten står för och att skolan betalar denna 

kurs. 

 

Niklas och Pär som kommer från den större orten har inte fått någon kunskap från någon annan 

kurs, som kan kommas ihåg. 

  

Arbetsmiljö och säkerhetskursen 

Här undrar vi hur eleverna har upplevt hela kursen arbetsmiljö och säkerhet och om eleverna 

skulle vilja förbättra något. 

Alla är överens om att kursen arbetsmiljö och säkerhetsutbildningen är bra.  

På frågan om förbättringar av kursen så skulle Pia och Klara vilja ha lite mer fakta kunskaper 

inom svetsningen.   
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Bilaga 7, Observationen. 

Observation ska ge svar på vilka skador som eventuellt har hänt på skolan samt om eleverna 

handskas med utrustningen på ett säkert sätt under utbildningen.  

Eleverna har observerats när vi har varit lärare för de praktiska ämnena.  

Vi har under dessa månader noterat vilka skador som skett, och varför de har skett.  

Vi har noterat vilken maskin, datum, skada, varför och om det varit en stor eller liten skola.  

MASKIN SKADA VARFÖR STORLEK på 

skola.  

DATUM 

  Svetsmaskin    Brännskada  Bär plåtar utan 

att använda 

tång  

  Stor    2009-05-04  

  Gradsax    Skärskada  Bär plåtar utan 

handskar  

  Stor    2009-05-20  

  Svarv          Personskada, träffad av      

 nyckeln.             

Chucknyckeln 

flyger i lyften 

p.g.a. att 

nyckeln är kvar 

vid starten av 

spindeln.  

  Liten    2009-01-26  

  Fräs              Skärsår  Skurit sig vid 

verktygsbyte av 

pinnfräs.  

  Liten    2009-03-16  

  2009-04-23  

  Svarv/Fräs            Skärsår  Skurit sig 

på spånor och 

på detaljen.  

  Liten    2009-05-29  

  2009-04-27  

  Svetsmaskin        Brännskador  Bränt sig på 

plåtar som 

eleven har 

svetsat på.  

  Liten    2009-06-02  

  Borrmaskin           Skärsår  För att detaljen 

inte var 

fastspänd i 

skruvstycket.  

  Liten    2009-02-05  

  Borrmaskin           Brännskador  Varm borr 

p.g.a. eleven ej 

använt 

kylvätska.  

  Liten        2009-01-30  

  2009-03-04  
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BILAGA 8, Mätredskap. 

  

Om du skadat dig här i skolan under utbildningen, beror det på?       

1.      Utrustningen  

2.      Läraren  

3.      Andra  

4.      Dig  

5.      Annat, vad?…………………………..  

Eleven                                                                                                                        Skolan  

   

Påstående 4                         Påstående 3                         Påstående 2                     Påstående 1    
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Bilaga 9, Frågor till lärarna. 

 

Hur är timplanen fördelad mellan årskurserna och ev. APU? 

 

 

Vad försöker ni förmedla av kursen när de går i årskurs 1? 

 

 

Använder eleverna den skyddsutrustning som finns? 

 

 

Tycker du som lärare att timmarna och det eleverna lär sig räcker till? 

 

 

Varför lyssnar inte eleverna? 

 

 

Vad gör ni i kursen under årskurs 2 och 3? 

 

 

Tycker du att ni saknar något i utbildningen som ni har den idag? 

 

 

Hur skulle ni kunna jobba med företagen och diskrimineringen? 

 

 

Har ni något samarbete med några andra ämnen/infärgning? 
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Bilaga 10, Sammanställning av intervjusvaren från lärarna. 
 
Hur är timplanen fördelad mellan årskurserna och ev. APU? 

Lärare Göran: ”Eleverna får 10 timmar i årskurs 1, elsäkerhet. I årskurs två får de 20 timmar 

lärarledd tid, och de får också en del som tillgodoräknas under deras första APU-period i 

årskurs 2. De sista 10 timmarna får de under årskurs 3, då de ska skriva en rapport från deras 

APU-period som handlar om arbetsmiljö.” 

Lärare Klas: ”Alla 50 timmar som denna kurs är, ligger fördelad på alla tre åren, 15 timmar i 

ettan, 25 timmar i tvåan och 10 timmar i trean. Alla timmar ligger in på skolan d.v.s. ingen på 

APU:n.” 

Vad försöker ni förmedla av kursen när de går i årskurs 1? 

Lärare Göran: ”Själva kursen som den står på schemat är till för den grundläggande 

elsäkerheten, de får se film om vad som kan hända när man handskas med el. Enkla el-arbeten 

som hur man skruvar ihop en sladd med kontakter, vad en propp är och hur man byter ut den. 

Mycket av utbildningen införlivas under verkstadstiden för eleverna, när de handskas med 

maskinerna som dem ska använda under de närmaste åren.”  

Lärare Klas: ”Lägga ner mycket tid på vad eleverna ska tänka på när de arbetar i maskinerna, 

förklara riskmomenten, och givetvis förklara maskinernas funktioner och vad nödstoppet finns 

och när det ska användas. Sedan använder vi Libers studieböcker om arbetsmiljö där vi går 

igenom några sidor i åk ettan. Ergonomi, lyftteknik, brännskador, Skärsår (Vilka olika 

arbetsmoment eleven kan skära sig.) Sedan är den personliga utrustningen viktig, att eleverna 

bär skyddskor, kläder, använder skyddsglasögonen vid maskinerna.” 

Använder eleverna den skyddsutrustning som finns? 

Läraren Göran: ”Ja, annars får dem inte vistas på verkstaden, den linjen håller alla lärare fast 

vid. Är det så att dem inte följer reglerna, så riskerar dem att inte få det sommarjobb skolan 

erbjuder.” 

 

Lärare Klas: ”Ja i åk1 går det bra, Jag om mina kollegor måste hålla samma linje så går det 

ganska bra! Har de inte kläder och skor får de inte komma in i lokalerna. Skyddsglasögonen 

används bra i åk 1 men sedan blir eleverna slarvigare och man får ”tjata” mer, men jag tror det 

är viktigt att man har riktlinjer/ regler som man ska följa när man är i maskinerna.” 

 

Tycker du som lärare att timmarna och det eleverna lär sig räcker till? 

Läraren Göran: ”Det är den tid som finns för dem, 40 timmar lärarledda och sen får dem mycket 

kunskap om hur verkligheten fungerar under sin praktiktid ute hos företagen. Men 

instruktionerna får man hela tiden upprepa tills de lärt sig använda utrustningen som ingår i de 

olika momenten.” 

Lärare Klas: ”Det är allt svårt att vet om alla elever har förstått det man har sagt och visat, det 

blir några instruktioner vid de olika maskinerna, där vi försöker att vara max 5 elever i varje 

grupp. Men det brukar ibland vara någon som inte varit observant och lyssnat. Så man får 

upprepa sig under minst en termin framåt så att man verkligen vet att eleverna fått till sig 

kunskaperna om maskinerna.  Man kanske skulle lägga mer tid på teorin, och diskutera ur det ser 

ut på olika företag runt omkring. Vad som krävs av personalen för skyddsutrustningar.”  
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Varför lyssnar inte eleverna? 

Läraren Göran: ”Jag anser att många av eleverna är så pass omogna och inte förstår vad för 

allvarliga konsekvenser lek och ouppmärksamhet kan leda till. Tydligen måste det hända någon 

liten olycka eller tillbud för att dem ska förstå konsekvensen av sitt handlande.” 

Lärare Klas: ”När eleverna går i ettan så i starten inser de inte vilka risker som finns vid 

maskinerna och jag tror eleverna inte förstår allvaret med detta! Det brukar allt hända klassen 

något under dessa tre åren så eleverna får en större insikt. Sedan hoppas jag att apu:n på olika 

företag har bra säkerhetsföreskrifter vad som krävs för personlig utrustning vid olika maskiner.” 

Vad gör ni i kursen under årskurs 2och 3? 

Lärare Göran: ”Vi ger dem Heta Arbeten utbildning och certifikat. Inför sina APU-perioder 

behöver de elever som går svetsutbildningen den utbildningen, annars får dem inte följa med ut 

och praktisera. Buller, luft, ljus, miljötänkande, lyftteknik, livräddning, hjärtlungräddning etc. 

ingår också.” 

Lärare Klas: ” Då går vi igenom mer om teorin och om olika lagar och föreskrifter som kan vara 

bra att man känner till. Sedan har vi alltid erbjudit eleverna att gå på Hetaarbeten utbildning på 

brandstationen varje år, där eleverna får ett certifikat som gäller i 5 år. Där man går igenom 

olika brandsläckare och vad man ska tänka på om man svetsar, vinkelslip m.m. Vad som kan 

hända. Denna utbildning är en heldag som är omtyckt av eleverna som har gått den hittills.”    

Tycker du att ni saknar något i utbildningen som ni har den idag? 

Lärare Göran: ”Eleverna får dem viktigaste grundmomenten i arbetsmiljö och 

säkerhetsutbildningen. Mycket lär dem sig under sin praktik hos företagen, men det är ett 

livslångt lärande, maskiner och lagar och regler förändras ständigt, men grunden får dem hos 

oss.” 

Lärare Klas: ”Nä, men man skulle kunna använda mer diskussioner hur företagen ser ut, vilka 

risker som finns där och hur företagen jobbar med att minimera riskerna. Men även om 

diskriminering inom skolan och inom ett företag kan se ut är nog viktigt. Men att vi lärare som 

jobbar inom industriprogrammet har samma riklinjer är viktigt tror jag för säkerheten för 

eleverna.” 

Hur skulle ni kunna jobba med företagen och diskrimineringen? 

Lärare Göran: ”Innan vi skriver kontrakt med företagen som tar emot APU-elever, så får 

handledarna en utbildning som inkluderar värdegrunden och likabehandlingsplanen. Vi försöker 

också få elever på så många olika företag som möjligt för att de ska få så bred erfarenhet från 

hur vuxna på arbetsplatser uppför sig.” 

Lärare Klas: ” Jag som lärare åker runt på apu besök då ser man hur olika företagen jobbar med 

detta och även eleverna kommer att få vara på olika företag så även eleverna kommer att kunna 

jämföra och se skillnader på arbetsmiljöer och säkerhetstänkandet på företaget. Jag tror man 

skulle kunna diskutera detta mer, diskriminering eller mobbning inom skolan/företag finns, där 

är det viktigt att belysa detta, här tror jag det finns bättre kursmateriel än det vi använder idag. 

Man blir nog lite ”lat” med åren också, fastnar i samma hjulspår.” 
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Har ni något samarbete med några andra ämnen/infärgning? 

Lärare Göran: ”Ja, svenskan är med eftersom den rapport de får skriva redovisas där. Idrotten 

inkluderas och de lärarna erbjuder livräddning, hjärtlungräddning samt lyftteknik. Jag anser att 

de allra flesta ämnen kan ingå, eftersom arbetsmiljö finns ständigt runtomkring oss. Kulturella 

och sociala skillnader finns, men även religiösa aspekter ingår.”  

Lärare Klas: ”Vi har haft det med idrotten om ergonomi hur man ska lyfta. Samt arbetsmiljön 

runt en bärbardator som eleverna får.”  

               Varför har ni inte det nu? 

Lärare Klas: ”Det beror mycket på vilken rektor man har, nu har vi fått en ny och han driver inte 

denna fråga så mycket, utan rektorn är mer eller mindre omtyckt av oss. Så får man inget tillbaka 

så tappar man lusten lite, man kör sitt spår!!” 
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