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Sammanfattning (på svenska) 

Denna rapport handlar om de kunskaper elever fick lära sig i årskurs ett på 

fordon/transport gällande teknik och skötsel av fordon. Att få ta del av en elevs tankar 

och upplevelser efter avslutad skolgång när denne befinner sig ute i arbetslivet är för 

oss lärare mycket intressant. Har kunskaperna kommit till användning eller har eleven 

varit tvungen att ”lära om” för att klara yrkeslivet, är vår frågeställning. 

Skolverkets kursmål ligger naturligtvis till grund för den utbildning vi genomför, men 

finns det någon lucka vi bör täppa till för att på så vis göra vår utbildning ännu mer 

kompatibel med arbetslivet och vad som där krävs, är en annan fråga som vi ställer. 

För att få fram ett resultat samt ett svar på vår frågeställning till detta arbete, 

intervjuade vi fyra avgångselever som slutade skolan för tre till fem år sedan samt deras 

arbetsgivare som har mångårig erfarenhet från branschen.  

Det resultat vi fick fram i våra intervjuer var inte riktigt vad vi hade förväntat oss 

eftersom vi förutspått att det var något praktiskt moment eller teoretisk kunskap som 

saknades hos eleverna. Istället var det den sociala kompetensen som fattades. När vi 

sammanställde intervjuerna var det för oss mycket intressant att få fram det som 

arbetsgivarna verkligen eftersökte från avgångseleverna såsom hänsyn, omdöme och 

ansvar. Arbetsgivarnas samlade omdöme av de nyanställdas kunskaper var till 

belåtenhet. De eftersökte också ett större ansvarstagande samt högre motivation hos 

de nyanställda.  
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En del andra förmågor efterlystes också. Till exempel genom erfarenheten inom yrket 

ökar känslan för att lyssna och registrera så fordonet uppträder och låter som den ska. 

Det är detta som kallas för tyst kunskap och denna förtrogenhet är något som mognar 

fram och utvecklas efter hand med erfarenheten. 

Förhållningssättet till lärandet bland eleverna som går på programmet måste hållas på 

en hög nivå. Detta för att utveckla de kunskaper den blivande chauffören behöver i sin 

dagliga gärning. Arbetsgivarna tryckte också hårt på att den sociala kompetensen borde 

utvecklas mer i skolan.  

 

Nyckelord Fordonsprogram, kunskapsbekräftelse, kunskaper, lära om, chaufförsyrke. 
 

Abstract (in English) 

This report deals with the skills students learned in year one at the Automotive 

program,  transportation branch, in technology and maintenance of vehicles. Taking 

part of a student´s thoughts and experiences after having graduated, and currently 

engaging in the working world is very interesting. Has the knowledge and skills from 

High school been useful to the student or has the student been forced to “re-learn” to 

cope with working life? 

In order to obtain the answer to our question, we interviewed four alumni-students 

that graduated three to five years ago, as well as their employers, all of which have 

several years of experience in their branches. The school plan regulated by the Swedish 

Natural Agency for Education is obviously the basis for the education we provide in 

school. It is however, possible that there are certain gaps that need to be filled in order 

to make the education even more compatible with the working life and all that it 

demands, which is another question we seek on answer to in this report. 

The results from our interviews were perhaps not quite what we had expected. We had 

predicted that there probably was some practical or theoretical elements that the 

students were lacking. Instead, it was the social competence that was missing. When 

we put together the interviews, it was very interesting, to learn what qualities the 

employers realy valued from the employees namely, consideration, discernment and 

responsibility.  
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The employers´ overall appreciation of their new employee´s knowledge was deemed 

as satisfactory. However, they would have liked a greater sense of responsibility as well 

as higher level of motivation in the newly employed. 

Several other abilities were also noted for being important. For example, work 

experience builds up ones senses so that he/´she can more easily register that the 

vehicle is working properly. This is what is known as “silent knowledge”, a skill that 

gradually matures and develops with help of experience. 

To develop the skills that the driver needs in daily work, it is critical that this particular 

approach of learning (Silent Knowledge) is maintained at a high level. Employers also 

strongly pointed out that the students’ social competence should be given more 

emphasis in school.  

 

Key Words Vehicle Program, knowledge confirmation, skills, learn about, professional 
driver 
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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om de kunskaper elever fick lära sig i årskurs ett på 

fordon/transport gällande teknik och skötsel av fordon. Att få ta del av en elevs tankar 

och upplevelser efter avslutad skolgång när denne befinner sig ute i arbetslivet är för 

oss lärare mycket intressant. Har kunskaperna kommit till användning eller har eleven 

varit tvungen att ”lära om” för att klara yrkeslivet, är vår frågeställning. 

Skolverkets kursmål ligger naturligtvis till grund för den utbildning vi genomför, men 

finns det någon lucka vi bör täppa till för att på så vis göra vår utbildning ännu mer 

kompatibel med arbetslivet och vad som där krävs, är en annan fråga som vi ställer. 

För att få fram ett resultat samt ett svar på vår frågeställning till detta arbete, 

intervjuade vi fyra avgångselever som slutade skolan för tre till fem år sedan samt deras 

arbetsgivare som har mångårig erfarenhet från branschen.  

Det resultat vi fick fram i våra intervjuer var inte riktigt vad vi hade förväntat oss 

eftersom vi förutspått att det var något praktiskt moment eller teoretisk kunskap som 

saknades hos eleverna. Istället var det den sociala kompetensen som fattades. När vi 

sammanställde intervjuerna var det för oss mycket intressant att få fram det som 

arbetsgivarna verkligen eftersökte från avgångseleverna såsom hänsyn, omdöme och 

ansvar. Arbetsgivarnas samlade omdöme av de nyanställdas kunskaper var till 

belåtenhet. De eftersökte också ett större ansvarstagande samt högre motivation hos 

de nyanställda. En del andra förmågor efterlystes också. Till exempel genom 

erfarenheten inom yrket ökar känslan för att lyssna och registrera så fordonet 

uppträder och låter som den ska. Det är detta som kallas för tyst kunskap och denna 

förtrogenhet är något som mognar fram och utvecklas efter hand med erfarenheten 

Förhållningssättet till lärandet bland eleverna som går på programmet måste hållas på 

en hög nivå. Detta för att utveckla de kunskaper den blivande chauffören behöver i sin 

dagliga gärning. Arbetsgivarna tryckte också hårt på att den sociala kompetensen borde 

utvecklas mer i skolan.  
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Abstract 

This report deals with the skills students learned in year one at the Automotive 

Program, transportation branch, in technology and maintenance of vehicles. Taking 

part of a student´s thoughts and experiences after having graduated, and currently 

engaging in the working world is very interesting. Has the knowledge and skills from 

High school been useful to the student or has the student been forced to “re-learn” to 

cope with working life? 

In order to obtain the answer to our question, we interviewed four alumni-students 

that graduated three to five years ago, as well as their employers, all of which have 

several years of experience in their branches. 

The school plan regulated by the Swedish Natural Agency for Education is obviously 

the basis for the education we provide in school. It is however, possible that there are 

certain gaps that need to be filled in order to make the education even more 

compatible with the working life and all that it demands, which is another question we 

seek on answer to in this report. 

The results from our interviews were perhaps not quite what we had expected. We had 

predicted that there probably was some practical or theoretical elements that the 

students were lacking. Instead, it was the social competence that was missing. When 

we put together the interviews, it was very interesting, to learn what qualities the 

employers really valued from the employees namely, consideration, discernment and 

responsibility. The employers´ overall appreciation of their new employee´s knowledge 

was deemed as satisfactory. However, they would have liked a greater sense of 

responsibility as well as higher level of motivation in the newly employed. 

Several other abilities were also noted for being important. For example, work 

experience builds up ones senses so that he/´she can more easily register that the 

vehicle is working properly. This is what is known as “silent knowledge”, a skill that 

gradually matures and develops with help of experience. 

To develop the skills that the driver needs in daily work, it is critical that this particular 

approach of learning (Silent Knowledge) is maintained at a high level. Employers also 

strongly pointed out that the students’ social competence should be given more 

emphasis in school.  
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Förord 

Denna rapport är skriven som ett examensarbete inom ramen för 

yrkeslärarutbildningen av två yrkesarbetande studenter, verksamma som lärare på 

fordon/transport utbildningen i Oskarshamn. Vår målsättning med detta arbete är att 

göra en bra utbildning bättre och gjuta kraft och mod i våra lärarkollegor med hjälp av 

frågan och svaret på frågeställningen. Är det rätt kunskap som eleverna lär sig i skolan 

eller måste de lära om när de kommer ut i arbetslivet? 

Med hjälp av intervjuer från tidigare avgångselever och deras nuvarande arbetsgivare 

har vi erhållit ett underlag för detta forskningsarbete. 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till familj och vänner för att de haft förståelse och 

visat sympati i vår strävan att utföra ett bra examensarbete. Ett stort tack också till våra 

intervjupersoner samt vår eminenta handledare. 
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1. Introduktion 

Vi är två lärarstudenter som bedriver undervisning för 40 elever per år i 

karaktärsämnet fordon/transport årskurs ett. Björn har ett förflutet som mekaniker, 

bilplåtslagare och reservdelsman på Karlbergs bil i Oskarshamn där han arbetade i 23 

år. Nils-Gunnar har arbetat som mekaniker och kundmottagare på Smålands 

Motorcentrum i Oskarshamn i 25 år. Det som är lite kul med detta var att vi inte visste 

om varandra förrän vi träffades som obehöriga lärare på skolan 2007. Ändå var 

avståndet mellan våra tidigare verkstäder Volvo och Saab endast 100 meter. Vi har 

båda ett genuint motorintresse och det har vi haft sedan vi var små, vi tror att det hela 

började med ”flärpen” i våra cykelhjul vilken lät som en motor och sedan har det 

fortsatt. Efter ett stort antal år i branschen så ville vi nog båda prova på någonting 

nytt, så vi började som lärare inom vårt stora intresse fordon.  

Fordon/transportprogrammet är av utrymmesskäl placerat en bit från den ordinarie 

skolan, nära hamnen i lokaler som Oscarsgymnasiet i Oskarshamn hyr av 

batteritillverkaren SAFT-NIFE. Detta program fordon/transport har många olika 

grenar man kan välja bland. Det kan vara inriktningen mot transport, gräv, 

lastbilsmekaniker eller att arbeta i hamn.  Detta val gör eleverna i årskurs två. Under 

årskurs ett som vi undervisar i får samtliga elever lära sig teknik, skötsel och funktion 

av fordon. Detta är knutet till de olika kriterier som Skolverket satt upp som mål för 

årskurs ett. 

Med vår gemensamma mångåriga erfarenhet tror vi att arbetsgivarna efterfrågar kunnig 

personal, som har utbildning på det senaste inom tekniken.  Transporterna sker idag 

med stor intensitet vilket gör att lastbilarna som rullar på våra vägar körs av både två 

och tre chaufförer för bästa ekonomi. Detta gör att materialet slits ut väldigt fort efter 

många och snabba mil. Därför byts fordonen ut efter bara några år.  De fordon våra 

avgångselever möter när de kommer ut i arbetslivet är därför många gånger av senaste 

modell och har ny modern teknik. Med utgångspunkt från detta tror vi att vi snarast 

bör byta ut vårt utbildningsmaterial för att på så sätt lättare möta branschens önskemål 

om mer uppdaterad personal vid nyrekrytering. 
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Det som har fångat vårt intresse, är frågan om det vi lär ut i årskurs ett kommer till 

nytta senare när eleven väl börjar arbeta inom valt yrke. Har avgångseleven haft nytta 

av det som han eller hon lärde sig under årskurs ett på gymnasiet? Vi tror att vår 

undersökning kommer att vara intressant för våra lärarkollegor för att vi lär ut det som 

står i kursplanerna, men det kanske ändå är så att många av våra elever måste lära om 

när de väl är ute i förvärvslivet. Vi känner att vi vill söka en bekräftelse på det vi lär ut.  

Har du som lärare själv aldrig funderat på om det du lär ut verkligen kommer till nytta 

i det framtida yrket för de elever som du har undervisat genom åren? 
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2. Bakgrund 

När vi började som lärare på skolan, och då kom från yrkeslivet, så tänkte vi på hur 

mycket vi ville lära våra elever. I ett uttalande sa före detta skolminister Ibrahim Baylan 

”En grundläggande yrkesutbildning med hög kvalitet är nödvändig för att möta såväl 

individernas som samhällets behov. Traditionell yrkeskunskap måste integreras med 

generella kompetenser och goda baskunskaper för att svara mot de krav som ett 

modernt arbetsliv ställer. Detta är ståndpunkter som jag är övertygad om att jag delar 

med såväl arbetslivets företrädare som med er yrkeslärare.” (Baylan, 2005) 

Som yrkeslärare tycker vi att tiden som eleverna går i skolan är mycket kort för alla de 

kunskaper de bör ha med sig ut i arbetslivet. Vår ambition är att eleverna ska kunna så 

mycket som möjligt om fordonen inom vårt program. Vi använder oss av ett 

stationsbaserat lärande där eleven både teoretiskt och praktiskt utför ett arbete enligt 

instruktion för momentet. Vi arbetar efter den pedagogiska grundidén learning by doing 

skapad av Dewey, J. Där säger han ”Learning by doing återspeglar en syn på 

människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för 

människan. I utbildningen måste då eleven ges möjligheter att aktivt pröva och 

experimentera.” (Hartman m.fl., 2004, s. 17). 

För en del elever fungerar denna metod bra, men som lärare på utbildningen har vi 

sedan vi började arbeta där märkt att ett flertal elever på utbildningen har problem 

med både läsning och skrivning. Därför har vi infört ett samarbete med Svenskan för 

att möjliggöra infärgning av kärnämnet i karaktärsämnet. Med detta vill vi uppnå ett 

överbryggande samarbete för att underlätta läs och skrivprocessen, till att på ett 

naturligt och korrekt sätt, infinna sig i undervisningen på programmet. Vi infärgar 

också karaktärsämnet i kärnämnet vilket då underlättar undervisningen där, då 

Svenskalektionen automatiskt får ett mer intressant innehåll som eleven känner igen 

och kan se nyttan av att lära. ”För att lärarna skall kunna få en helhetsbild av eleverna 

och eleverna en helhetsbild av undervisningen har det därför blivit angeläget för 

många lärare att samverka mer aktivt än förr.”( Skolverket. Vägar till lärande 2002, s.22)  

Elevernas inlärningsprocesser varierar mycket beroende på vad de sedan tidigare 

skolgång varit vana vid. Olga Dysthe m.fl. menar att ”skrivandet tar vara på tanken 

och gör det möjligt att hitta den igen och följa dess utveckling. Genom att gå tillbaka 

till det som är nerskrivet kan man nysta upp sin egen tankeutveckling och upptäcka 

nya associationskedjor.” (Dysthe m.fl. Skriva för att lära 2002, s. 65) 
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Ett bra och nära samarbete med branschen är också en mycket viktig framgångsfaktor 

för att bli ett förstklassigt yrkesförberedande program inom gymnasieskolan. Vår 

strategi är att genom ett nära samarbete med arbetslivet gemensamt forma skolans 

verksamhet så att branschens och näringslivets krav ges möjlighet till större inflytande i 

undervisningen och viktiga kompetenser kan vävas in. Detta åstadkoms genom vårt 

branschråd som genomförs två gånger per år i skolan, då med representanter från 

elever, lärare, rektor, studievägledare, åkerinäring samt fackliga representanter. Alla 

involverade i branschrådet tror på ett gemensamt samarbete för att utveckla 

utbildningen och lägga grunden för en bra relation mellan skola och arbetsliv. I Lpf 94 

kan detta också läsas om: ”Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som 

eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska 

skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället 

och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det 

arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan.” (Lpf 94, s.6) 

 

2.1 Kurser och innehåll 

Utbildningen omfattar kurserna Fordonsteknik grundkurs, Fordonsvård och service, 

Tunga fordon, Fordonskännedom, Fordonsel A samt Hydraulik/Pneumatik. Målen 

för samtliga dessa kurser är att ge grundläggande kunskap om konstruktion och 

funktion av fordon inom vårt område fordon/transport. 

 Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är kunskapsbegrepp som vi lärare ska 

förmedla till eleverna. (Lpf 94, s.6) Livslångt lärande är att som elev få ta till sig 

innehållet i utbildningen och utveckla sin kunskap inom området.  

Vår utbildning under årskurs ett innebär att eleverna skall lära sig hur fordonen ska 

skötas, hur de fungerar och är uppbyggda. Vår uppgift som lärare är att förmedla så 

mycket kunskap som möjligt till våra elever. Där innefattas både vår mångåriga 

erfarenhet och vår tysta kunskap från branschen. Den tekniska utvecklingen inom 

motorbranschen går framåt i ett rasande tempo. Det ställer krav på att skolan hänger 

med i de förändrade kraven från arbetslivet. Skolan har då med sina begränsade 
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ekonomiska resurser inte möjlighet att införskaffa den allra senaste tekniken och 

utrustningen för att möta dessa krav. 

Det fanns sedan tidigare ett upplägg som var knutet till kursplan och kursmål som vi 

fortsatte att arbeta med i undervisningen när vi började arbeta som lärare på 

programmet. Detta material har använts ett antal år, och så även den tillhörande 

utrustningen för ändamålet. Detta föråldrade men för ändamålet funktionella 

utbildningsmaterial är efter så många år av elevers framfart slitet och nergånget. 

Materialet fyller ändå sin uppgift för att på ett enkelt sätt för eleverna åskådliggöra 

konstruktion och funktion. Med hjälp av äskade pengar från skolledningen är vår 

målsättning att utveckla programmet genom att förnya vår utrusning och uppdatera 

materialet inom de närmaste åren. 

 

2.2 Tidigare forskning/studier 

Vi har studerat en artikel om samverkan mellan skola och arbetsliv på 

Fordonsprogrammet på Varbergs gymnasieskola Almer. (Myndigheten för 

skolutveckling Arbetsplats för lärande 2004) På den skolans initiativ inleddes en ökad 

samverkan med arbetslivet för att möta den efterfrågade kompetensen från företagen. 

Både lärare i karaktärsämnet som i kärnämnena var i kontakt med företagen. Detta 

ledde till en mycket bra start för kommunikationen mellan dem. Även rektor var 

involverad vilket ökade påverkan på samarbetet. Deras framgångsfaktorer från detta 

samarbete var att de ”lyckas knyta och upprätthålla goda kontakter med arbetslivet” 

samt att de ”har en skolledning som leder och aktivt deltar i utvecklingsarbetet.” 

(Myndigheten för skolutveckling Arbetsplats för lärande 2004, s.28) Ett fördjupat 

samarbete med arbetslivet är något mycket värdefullt för utvecklande av ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram, vilket Sundqvist skriver om: ”Man kan betrakta 

problematiken skola arbetsliv som en fråga om två verksamheter. Dessa skall förenas i 

ett verksamhetssystem som har ett motiv, nämligen att ta fram personer som har 

förutsättningar att bli goda yrkesmän eller yrkeskvinnor.” (Sundqvist, 2008) 

Det som skapade vårt intresse för det här arbetet var att få klarhet i om våra 

avgångselever verkligen har de kvalifikationer som branschen kräver. Kan de det som 

åkerinäringen efterfrågar inom konstruktion och funktion? Vi har av den anledningen 

eftersökt tidigare forskning inom detta område och funnit ett uttalande från Leif 



15 

 

Berglund ” Branschen ger ofta uttryck för att vara missnöjda med de gymnasialt 

utbildade ungdomarnas utbildningsnivå. Allt detta är något som man både lokalt i 

åkerierna men också på riksplanet inom branschorganisationerna diskuterar och ser 

som ett problem som behöver få en lösning. Det finns också ett uttalat önskemål från 

branschen om att få medverka vid utformningen av transportutbildningarna ute i 

landets olika utbildningsenheter.” (Berglund, 2006) Vi är därför som lärare, mycket 

intresserade och nyfikna, av att få ta del av det våra tidigare avgångselever lärt sig. Hur 

utbildningen från vår skola fungerat i praktiken. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Att få en bekräftelse på att man gör någonting rätt och riktigt är något som varje 

människa med självbevarelsedrift upplever som något mycket viktigt. Det vi strävar för 

att nå är helt enkelt en bekräftelse på att den kunskap vi förmedlar kommer till 

användning ute på arbetsplatserna efter avslutad utbildning. I vår dagliga gärning på 

våra arbetsplatser får vi en mycket positiv känsla när vi har gjort någonting bra, ett 

lyckat och välplanerat undervisningstillfälle. Det är viktigt att skapa en bra 

undervisning, därför är vårt syfte med denna undersökning också att förhoppningsvis 

stärka självkänslan hos flertalet medarbetare inom vårt område. Syftet är att undersöka 

om eleverna får med sig användbara och aktuella kunskaper från skolan eller om de 

måste lära om när de kommer ut i arbetslivet? En annan fråga vi söker svar på är hur 

arbetsgivare inom fordonsbranschen ser på nyutbildades kunskaper inom teknik och 

skötsel av fordon? Hur förhåller sig då arbetsgivarnas respektive arbetstagarnas syn till 

varandra? Finns det någon lucka vi bör täppa till för att på så vis göra vår utbildning 

ännu mer kompatibel med arbetslivet och vad som där krävs? Med hjälp av intervjuer 

eftersträvar vi att komma till förståelse med vårt syfte. 

3.1 Avgränsningar 

Inom vår utbildning vi bedriver på fordon/transport i Oskarshamn har vi fyra 

inriktningar: Transport, Gräv och anläggning, Hamn och Terminal samt Reparatör på 

tunga fordon, då som lärling. Den inriktningen vi valde att avgränsa oss inom i denna 

undersökning var transport då det är den största delen elever som bestämmer sig för 

den. Chaufförsyrket är det arbete som mest är i fokus då våra elever väljer inriktning 

inför årskurs två och där får de läror om att hantera och framföra lastbil och släp. Våra 

intervjuer kommer således att enbart riktas till utvalda inom åkerinäringen och gäller 

då endast funktion och skötsel av fordonet.  
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4. Metod 

Vår målsättning är att bringa klarhet i frågeställningen: är det rätt kunskap som 

eleverna lär sig i skolan eller måste de, lära om, när de kommer ut i arbetslivet? Vi, två 

yrkesarbetande lärare i årskurs ett på fordon/transport i Oskarshamn har efter noga 

övervägande gemensamt sammanställt ett antal intressanta frågor som förhoppningsvis 

ska belysa frågan gällande ämnet. Vi frågade bland annat efter de före detta elevernas 

baskunskaper när de började sin anställning som chaufförer. Vi frågade också deras 

arbetsgivare hur de upplevde den nyanställdes baskunskaper efter anställningen. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

En kvalitativ intervjumetod har använts där ämnet är bestämt på förhand men med 

fritt besvarade frågor. ”Människors uppfattningar blir här intressanta genom den 

riktighet, de nyanser och den variation de uppvisar.” (Carlström, Carlström Hagman 

2006, s. 125). Med hjälp av denna metod hoppas vi få information för besvarande av 

vår huvudfråga. Under ”bilagor” finns samtliga intervjufrågor för eftersyn.      

 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

Då vi två lärare arbetat 3 respektive 2,5 år i årskurs ett på fordon/transport och 

undervisat i ämnet om skötsel och funktion av ett fordon så har ett antal elever 

passerat hos oss. Att få ta del av deras erfarenheter när de först kommer ut på 

arbetsmarknaden och att få inblick i hur det kan vara att som nyutexaminerad elev 

börja arbeta är för oss väldigt intressant. Fyra slumpvis utvalda, tidigare avgångselever 

samt deras arbetsgivare från åkeribranschen tillfrågades om medverkan i rapporten och 

till vår glädje så tackade samtliga tillfrågade direkt ja på frågan om deltagande och 

medverkan i en intervju. 

 De före detta avgångseleverna vi intervjuade är nu i en ålder av 21, 22, 23 och 25 år. 

Gemensamt för de intervjuade var deras genuina motorintresse som var en bidragande 

orsak till val av utbildning. 



18 

 

De arbetsgivare vi intervjuade är i en ålder av 35, 42, 49 respektive 62 år gamla och har 

i och med det en bra spännvidd åldersmässigt på 27 år. Först blev samtliga 

arbetsgivare tillfrågade varför de valde åkeribranschen och där rådde ingen tvekan utan 

allesammans svarade att det var det stora intresset som drev dem till att starta åkeri. 

Våra arbetsgivare har bedrivit åkeri mellan 7 och 42 år och har tillsammans en 

erfarenhet från branschen på hela 87 år.  

Dessa åtta stycken intervjuer genomfördes av oss under sommaren 2010. Samtliga 

tillfrågade är bosatta i Småland.  

 

4.3 Genomförande av undersökning 

För att genomföra intervjuerna, använde vi oss av en inspelningsbar diktafon. Detta 

medförde att vi var tvungna att sätta oss in i dess funktion och handhavande. Det tog 

oss många timmar i anspråk innan vi kom igång med våra intervjuer. Det var för oss 

mycket viktigt att med säkerhet kunna hantera utrustningen för en korrekt återgivning 

av våra inspelade samtal. Detta för att inga viktiga fakta skulle gå förlorade och då 

påverka intervjuresultatet negativt. Intervjuvalet gjorde att ännu ett lärande skett, då vi 

nu med enkelhet kan hantera denna avancerade ljudåtergivningsutrustning.  

Vi har valt att i en avslappnad miljö på respondentens eller informantens hemmaplan, 

genomföra våra intervjuer med fyra manliga arbetsgivare och fyra manliga före detta 

elever från fordon/transport. Dessa elever är numera verksamma ute i yrkeslivet och 

tjänar egna pengar på sitt inlärda yrke sedan några år tillbaka. Arbetsgivarna är nu 

dessa före detta elevers chefer eller arbetsledare, med god insikt i personlig utveckling 

och kompetens hos dessa, vad gäller arbetet. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt 

och spelades in. 

Att våra intervjuer fungerade bra, var vi båda lärare överens om efter genomförandet, 

även om det i ett fall hade glömts bort pga. att en av arbetsgivarna missat den avtalade 

tiden. Arbetsgivarna delade entusiastiskt med sig av sina samlade åsikter rörande vår 

studie inom deras genre. De var dessutom mycket positiva till att medverka och senare 

också få ta del av det färdiga resultatet. Arbetstagarna tyckte det var kul att träffa lärare 

från programmet där de själva tidigare har gått. Vi möttes av stor nyfikenhet och glädje 

av att få komma till tals vad gäller deras avslutade utbildning. 
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Alla berättade för oss att de hade trivts mycket bra på programmet och valet av 

utbildning, som senare ledde till ett välbetalt arbete. Efter bearbetning och förädling 

kunde även vårt resultat av intervjuerna ses som något mycket positivt. 

Vi upplevde att vi fick en mycket positiv respons från samtliga tillfrågade när våra 

frågor gällande ämnet ventilerades och med stor inlevelse och personliga åsikter 

framkom mycket matnyttigt stoff. Således tackades alla ordentligt av oss efter avslutad 

intervju och vi bad om att få återkomma med den färdiga rapporten. Alla verkade 

mycket glada för att få bidra med sina personliga åsikter och hade förhoppningar om 

en fortsatt bra utbildning till åkerinäringen som kommer att behöva många nya 

chaufförer under de närmsta åren framöver. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt de etiska regler som gäller var vi mycket noga med att informanterna var på det 

klara med att all information de lämnade ifrån sig är konfidentiell, och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun. Därför får bland annat ett samtycke till att delta i 

forskning när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. ”Det är 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer som utgör grunden för den forskningsetiska 

granskningen.” (www.codex.vr.se. 100809). Informationen ska inte heller på något vis 

kunna härledas tillbaka till dem, likaså efter bearbetning och genomförande av 

rapporten kommer samtlig inspelad information att raderas. Detta ligger till grund för 

att vi senare ska kunna publicera våra vetenskapliga resultat som är en grundläggande 

del av vårt arbete. 

 

4.5 Databearbetning 

De inspelade intervjuerna har renskrivits ordagrant och bearbetats för utvinnande av 

information rörande vår huvudfråga. Samtliga intervjuer i vardera gruppen, 

arbetsgivare och arbetstagare har sedan inbördes granskats och jämförts, fråga för 

fråga, för utrönande av information. 

http://www.codex.vr.se/
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4.6 Metodkritik 

En fundering och oro som infann sig hos oss, var att det kanske kunde komma upp 

något ofördelaktigt från arbetsgivare eller arbetstagare gällande den andra parten. I 

händelse av detta scenario så hade vi på förhand bestämt oss för att ta avstånd från 

inblandning och att inte publicera något kränkande uttalande. För vi anser att detta bör 

lösas internt mellan parterna och utan vår medverkan. Det visade sig senare vara en 

helt obefogad tanke. Ett annat scenario som vi funderade över var om våra före detta 

avgångselever befann sig i en form av beroendeställning till sina arbetsgivare och på så 

vis inte tordes vara riktigt sanningsenliga vad det gäller uttalanden om sin arbetsgivare i 

intervjun. Vi upplevde intervjuerna som sanningsenliga och märkte inte av några 

restriktiva svar från arbetstagarnas sida. 

I vår genomförda intervju med arbetsgivaren som missbedömt den avtalade 

intervjutiden och därmed var försenad med nästan en timma så fanns det en viss risk 

för att det uppkom ett moment av stress. Hinner intervjun genomföras ändå eller blir 

det härmed ett stressmoment? I Metodik för utvecklingsarbete läste vi att ”En respondent 

kan känna sig stressad av många orsaker, t.ex. kan svaren få negativa konsekvenser för 

situationen på jobbet? Om en respondent känner sig stressad i en intervjusituation 

kommer intervjusituationen i centrum och blir något obehagligt.” (Carlström, 

Carlström Hagman 2006, s. 202) Risken med en stressad informant är att svaren ej blir 

relevanta för studien. Det visade sig att informanten hade gott om tid och upplevdes 

inte alls som stressad, utan tog väldigt lugnt på situationen och bad om ursäkt för sin 

sena ankomst.       

Ett större antal informanter kunde möjligtvis använts för ökad bredd och då även 

geografiskt sett för ett större omfång av upptagningsområdet. 
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5. Resultat 

Med hänvisning till ett resultat så förväntar man sig kanske att något är rätt eller fel, 

svart eller vitt. Det är inte alls säkert att det behöver vara så. Mitt i allt detta finns alltid 

en gråzon som kanske kan vinkla och spegla resultatet en aning för betraktaren. Vi har 

här i det följande, tolkat våra intervjuer som vi inbördes i grupperna arbetstagare, 

arbetsgivare jämfört med varandra. Detta ligger till grund för svaret på vår fråga, är det 

rätt kunskap som eleverna lär sig i skolan, eller måste de ”lära om” när de kommer ut i 

arbetslivet? 

 

 

5.1 Arbetsgivarnas syn på de nyanställdas kunskaper     

Några gemensamma utlåtanden från arbetsgivarna om arbetstagarna var att påtala 

vikten av att vara noggrann i den dagliga verksamheten, samt passa tiderna och 

därmed vara punktlig.  Att visa på ansvarstagande gentemot arbetskamrater, maskiner 

och utrustning var också något som arbetsgivarna tryckte hårt på. När vi tillfrågade 

arbetsgivarna hur kunskaperna var gällande skötsel och funktion av fordonen så 

framkom det att de nyanställda kunde sköta fordonen direkt. Att kontrollera oljor och 

vätskor var inga problem för de nyanställda. Numera har dagens moderna bilar visning 

i displayen inne i hytten och sådant underlättar. Beroende på intresse för fordonet kan 

den nyanställde olika mycket tekniskt sett säger en arbetsgivare. 

 När vi då närmar oss vår huvudfråga, om den nyanställde behöver läras om ute på 

arbetsplatsen vad gäller funktion och skötsel av fordonet svarar samtliga arbetsgivare, 

nej. En av arbetsgivarna uttryckte sig med orden att prova på ett annat sätt så kanske 

det går lättare. Det var inte fel, men det kan finnas många olika sätt att lösa ett 

problem på. En av arbetsgivarna tar upp ett önskemål om en ökad utbildning på den 

digitala färdskrivaren. Denna finns i två olika versioner och blandas ibland lätt ihop 

med varandra. 

Ansvaret att lämna ifrån sig ett fordon välskött till en annan chaufför som ska ta vid är 

också en viktig egenskap. Så lite mera fokus på att hålla snyggt omkring sig i och med 

att det är fler som använder lastbilen, vore bra att ha med i utbildningen. Alla individer 

mår inte lika bra varje dag utan man måste få en ökad förståelse för detta, lära sig visa 
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respekt och hänsyn för andra människor. En av de intervjuade arbetsgivarna tycker att 

det borde finnas en kurs för eleverna i gruppdynamik där man trycker på vikten av att 

kunna samarbeta i en mindre grupp av människor. 

Det är viktigt att vara noggrann och punktlig vid handhavandet med lastbilen samt att 

ha känsla för att lyssna och registrera så det låter okej. En ökad förståelse för sådant 

som krånglar när det inte är några varningslampor som lyser. Att använda syn och 

hörsel lite mer helt enkelt, det ska kännas bra. Arbetstagaren ska ha den tanken att när 

de använder lastbilen ska det kännas som om den vore deras egen. Sköta den och 

använda den som om de ägde den.  

En av arbetsgivarna tar upp säkerheten när det gäller att framföra en lastbil.  Kontroll 

före, under och efter körning är viktiga bitar för att förhindra olyckor i trafiken. Vid 

temperaturskillnader på vintern är det extra viktigt att efterdra hjulbultarna så att inte 

hjulen lossnar och utsätter medtrafikanter för onödiga risker.   

 

5.2 Arbetstagarnas syn på sina kunskaper 

I denna grupp arbetstagare var det tre som tyckte intresset var det drivande när det 

gällde val av yrke.  Den fjärde tyckte det var lite av en slump som hade avgjort hans val 

av arbetsplats, men han säger också att han trivts från första dagen på jobbet och gör 

så fortfarande.  

Alla i gruppen tyckte också att grunderna de fick lära sig om konstruktion och 

funktion på fordonen i årskurs ett kommit väl till pass i yrket som chaufför. De flesta 

tycker att de fått en mycket bra grund att stå på, som de uttrycker sig. Kan lite om 

mycket helt enkelt. De behöver inte själva meka med lastbilen på grund av den 

avancerade tekniken. Men genom utbildningen har det erhållits en bra grund om 

fordonets tekniska konstruktion och funktion. Detta hjälper dem att via telefon kunna 

vägleda verkstaden till att ställa rätt feldiagnos när något har gått sönder. En av dem 

säger, ”vi fick lära oss grunderna och det är inget man lär sig på en körskola, utan här 

får man baskunskaperna, vad det är som rullar inunder dig när du kör”. 

När vi då närmar oss vår huvudfråga, om arbetstagaren har varit nödsakad att behöva 

lära om ute på arbetsplatsen vad gäller funktion och skötsel av fordonet svarar de 

samtliga nej på frågan. 
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En av de intervjuade tycker det är inställningen till att vilja lära sig detta yrke som 

behöver ändras. ”Man tänkte inte så mycket på det i ettan utan man ville ju egentligen 

bara åka hem”, var en kommentar. ”Bara klara dagen, man tog inte in så mycket 

information, för det kom man på efteråt, att man borde ha varit lite mer noggrann när 

man gick i årskurs ett på utbildningen”, var en annan kommentar. Den äldste av de 

intervjuade arbetstagarna säger att man måste sköta sig och vara att lita på. Att man 

visar sig från den rätta sidan med ödmjukhet osv. 

En annan arbetstagare tycker att: ” har man bara kunskaperna, och är om sig och kring 

sig och visar framfötterna då har man ett jobb om man vill. Det är inte svårt att få ett 

jobb inom den här branschen om man är intresserad, det är bara vad man vill hålla på 

med. Jobb finns alltid inom det här om man bara visar vad man kan. Alla utbildningar 

som man går är ju till nytta om det är så att man lyssnar och vill lära sig, absolut.” 

En av de intervjuade anser att utbildningen under årskurs ett borde inrikta sig mer på 

de fordon som finns på fordon/transport och lite mindre av det personbilsbaserade 

lärandet. En ökad bredd på de tyngre fordonen, men ser senare den problematik som 

finns i att lära sig dessa utan att först ha fått den grund som personbilstekniken utgör. 

 

5.3 Jämförelse mellan arbetsgivarnas och  

      arbetstagarnas syn 

De likheter vi har funnit från samtliga intervjuade är intresset för det valda yrket inom 

transportnäringen. Det har för alla intervjuade antingen berott på det genuina 

motorintresset eller av att tidigare haft åkeriverksamhet i släkten. Kunskaperna 

gällande funktion och skötsel tyckte samtliga intervjuade var bra och var något som 

inte behövdes läras om. 

Det som arbetsgivarna efterfrågade var förståelse för medmänniskan, olika sinnen och 

känslotillstånd som kan äventyra situationen på arbetsplatsen. Det är viktigt att känna 

av sina arbetskamrater, alla mår inte bra varje dag, och det kan bero på flera orsaker.  

Men att visa hänsyn, omdöme och ansvar är goda ledord som bör genomsyra dagen.  

Det är detta som efterfrågas i branschen. Någon kanske kallar det för social 

kompetens medan en annan arbetsgivare kallar det för ”sunt bondförnuft” men det är 

fortfarande samma företeelser.  
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Att vara trevlig och en god arbetskamrat är nog något som alla önskar att ha omkring 

sig. En arbetsgivare nämner vikten av att fungera i grupp, han kallar detta för 

gruppdynamik. En kurs där elever får lära sig att fungera i en mindre grupp borde vara 

ett obligatoriskt inslag i skolan, för att på så sätt visa på styrka inom social kompetens.  
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6. Diskussion 

Vi ska nu föra ett resonemang kring denna undersökning som vi har arbetat med 

under en ganska lång tid. Vi var inte riktigt säkra någon av oss av vad vi skulle få fram 

i resultatet. Men efter att intervjuerna var klara så kom vi fram till att det inte är så illa 

som vi först trodde det kunde bli. De tidigare eleverna har en bra grund att stå på som 

chaufförer. Arbetsgivarna tycker att kunskaperna räcker till för att arbeta som 

chaufförer. Detta är för oss det viktigaste att de har de baskunskaper som krävs i och 

med att det är ett yrkesförberedande program.  

När vi nu tittar tillbaka på resultatet så har intresset för att köra lastbil respektive att 

bedriva åkerinäring varit en bidragande orsak till att alla de intervjuade idag arbetar 

inom denna näring. Att då välja ett program som fordon/transport har till stor del 

med intresset för denna typ av fordon att göra. När vi då tittar på frågan som ställdes, 

är det rätt det som eleverna lär sig i skolan, eller måste de ”lära om” när de kommer ut 

i arbetslivet så är svaret klart. De tidigare eleverna har goda baskunskaper med sig från 

utbildningen när det gäller funktion och skötsel av fordonet. De behöver inte ”lära 

om” några tidigare inlärda kunskaper som varit fel från utbildningen. 

Vår utveckling av den utbildningsvetenskapliga inriktningen inom programmet har 

uppkommit från intervjuerna i detta arbete. Vi har genom dessa intervjuer fått en ökad 

insikt och förståelse för en ökad bredd på undervisningsmaterialet.  

En utökad integrering av vår undervisning erhålls genom ett utökat samarbete med 

kärnämneslärarna där fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ligger som grund. Vi 

arbetar för ett nära samarbete, för att på så sätt göra undervisningen intressantare, och 

nyttan kommer i fokus för eleven. Den pedagogiska grundidén vi arbetar efter i vår 

utbildning är learning by doing och där tycker vi att de fyra F:en väl faller in. 

”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor”( Lpf 

94, s.5) Får man inte lära sig att vara rädd om sina saker i hemmet så fortsätter det ut i 

arbetslivet många gånger. Vi tog i bakgrunden upp att tiden eleverna gick i skolan var 

kort, och vi lärare har inte den tiden på oss att fostra eleverna i den omfattning som de 

sedan tidigare borde ha med sig från hemmet. Så en framtida forskning gällande om 

det finns en differens mellan hur ett barn fostras med tanke på hänsyn och respekt i ett 

särboförhållande kontra att barnet fostras i en kärnfamilj vore en intressant studie även 

om uppslaget inte härstammar från vår undersökning. 
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6.1 Didaktiska aspekter av undersökningens resultat 

Det som behöver förbättras och jobbas med i skolan är respekt för andra människor 

och att vara rädd om fordonen. Detta område med att visa respekt och hänsyn för 

andra människor är något som vi lärare tydligt märker av i vår dagliga gärning. Vi är 

som lärare förebilder för våra elever i skolan och får där många gånger verka som 

föräldrar för dem. ”Alla människors lika värde” (Lpf 94, s.3) Vad har hänt? Är det 

avsaknad av den ena föräldern i hemmet som gör detta? Det har blivit färre och färre 

kärnfamiljer för eleverna inom vårt program. Föräldrarna bor på skilda håll och eleven 

bor med antingen mamma eller pappa och eleven kan där rumstera lite som den vill. 

Det blir kanske inte det där rätta trycket på eleven när det gäller att visa respekt och 

hänsyn för andra människor när inte båda föräldrarna kan hjälpas åt samtidigt. I detta 

så viktiga område återfinns även det som alla arbetsgivarna talade om, att vara rädd om 

fordonen och handskas med dem på ett ansvarsfullt sätt.  

Ett praktiskt uppslag som framkom från en av arbetstagarna var att i en realistisk 

situation, ute på gården, byta ett av lastbilens hjul med hjälp av lastbilens 

originalverktyg. Detta för att förstå den skillnad som är mot dagens praktiska uppgift 

av samma slag, som utförs inomhus i 20-gradig värme. Detta arbetsmoment ger vid ett 

ogynnsamt väder en mer realistisk bild av vad en yrkeschaufför kan möta i vardagen. 

Den tysta kunskapen som erfordras vid åtdragning av ett hjul kommer här av oss 

lärare att visualiseras genom vår gemensamma mångåriga erfarenhet från branschen.  

Ett annat uppslag som efterfrågades från en tidigare avgångselev var att lära sig svetsa 

med elsvets. Han hade märkt att han i sin nuvarande yrkesutövning ej hade de 

kvalifikationer som behövdes för just elsvets. Denna svetsmetod erfordras för att 

erhålla en hållbar svetsfog vid konstruktion och reparationssvetsning. I vår 

undervisning ingår för tillfället inte denna svetsmetod utan enbart gassvets (Acetylen/ 

Oxygen) och Mig/Mag svetsning (Aluminium/Rostfritt/Kolstål). Dessa förslag ska 

förhoppningsvis leda till att eleverna på programmet kommer att få ta del av detta i 

kommande undervisning. Den tysta kunskapen kommer även här att förmedlas av oss 

lärare, när det gäller hur länge svetselektroden kan bränna mot materialet innan den 

bränner igenom. Sett ur den ekonomiska synvinkeln för åkeriet är denna lärdom en 

vinst för företaget då den nyanställde besitter denna kunskap. Härigenom kan han själv 

utföra reparationen på lastbilen utan fördyrande omkostnader för företaget. En 
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välutbildad och ansvarsfull chaufför med gott omdöme är något som hela åkeriet 

tjänar på ekonomiskt.  

En annan tanke som har uppkommit i samband med detta arbete är att bjuda in en 

tidigare avgångselev, som arbetat några år inom yrket. Att få ta del av kunskaper 

genom en föreläsning tror vi är något som våra elever bättre kan förstå. Inställningen 

till att vilja lära sig detta yrke med noggrannhet, punktlighet och ansvar tar eleverna 

bättre till sig när de får detta förmedlat genom en nästan jämngammal chaufför som 

idag är verksam i yrkeslivet. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till arbetstagare 

Bilaga 2: Intervjufrågor till arbetsgivare 
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BILAGA 1  

Intervjufrågor till arbetstagare 

För att den intervjuade arbetstagaren skall förstå och kan svara så måste ett 

förtydligande göras gällande de kunskaper vi efterfrågar. Det gäller de 

kunskaper den nyanställde har gällande teknik och hur lastbil/släp fungerar 

och vad som kan vara fel på ekipaget. Teknik och skötsel. För att den anställde 

skall förstå så gäller frågorna karaktärsämnet fordon/transport årskurs 1. 

1. Hur gammal är du? 

2. Varför valde du chaufförsyrket? 

3. Berätta om dina framtidsplaner? 

4. Nämn något som spelade väldigt stor roll för dig i början av din yrkeskarriär som 

chaufför? 

5. Vad var det viktigaste du fick lära dig i årskurs ett på fordon/transport tycker du? 

6. Hur tycker du att de kunskaper du fick lära dig under årskurs ett har varit i relation 

till vad du har haft behov av? 

7. Tycker du att du har haft nytta av det du lärde dig under årskurs ett i din dagliga 

gärning? 

8. Om du skulle klassificera dina baskunskaper du fått med dig från fordon/transport 

när du först började din anställning på åkeriet, sett ur dagens perspektiv. Var på en 

skala mellan ett och tio befann du dig då? 

9. Var på en skala mellan ett och tio befinner du dig idag? 

10. Har du varit tvungen att lära om dina kunskaper från årskurs ett för att klara ditt 

arbete? 

11. Om du nu med facit i hand skulle vilja ändra eller tillföra något under årskurs ett. 

Vad skulle det då vara? 
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12.  Finns det något område i årskurs ett som du tycker nu med facit i hand att du 

borde ha fått lära dig? 

13.  Beskriv utbildningen fordon/transport vad tycker du om den? 

14. Om något skulle behöva ändras, nämn vad? 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor till arbetsgivare 

För att den intervjuade arbetsgivaren skall förstå och kan svara så måste ett 

förtydligande göras gällande de kunskaper vi efterfrågar. Det gäller de 

kunskaper den nyanställde har gällande teknik och hur lastbil/släp fungerar 

och vad som kan vara fel på ekipaget. Teknik och skötsel. För att arbetsgivaren 

skall förstå så gäller frågorna karaktärsämnet fordon/transport årskurs 1. 

1. Hur gammal är du? 

2. Varför valde du åkeribranschen? 

3. Hur länge har du bedrivit åkeri? 

4. Nämn något som spelade väldigt stor roll för dig i början av din yrkeskarriär? 

5. Vad tycker du är den viktigaste kunskapen som den nyanställde chauffören bör ha 

med sig från fordon/transport utbildningen? 

6. Hur tycker du att den nyanställdes kunskaper har varit i relation till vad han/hon har 

haft behov av? 

7. Märkte du att den nyanställde haft nytta av de kunskaper han/hon behövt för sin 

dagliga gärning som erhållits under årskurs ett? 

8. Om du skulle klassificera den anställdes baskunskaper han eller hon fått med sig 

från fordon/transport när anställningen först började på åkeriet, sett ur dagens 

perspektiv. Var på en skala mellan ett och tio befann sig den anställde då? 

9. Var på en skala mellan ett och tio befinner han/hon sig idag? 

10. Har du som arbetsgivare varit tvungen eller nödsakad att ”lära om” den nyanställde 

för att denne ska klara av sitt arbete? 

11. Om du fick möjlighet att ändra eller tillföra något under årskurs ett. Vad skulle det 

då kunna vara? 

12. Finns det något område i årskurs ett som du tycker saknas i utbildningen? 
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13. Om du har någon åsikt, beskriv utbildningen fordon/transport vad du tycker om 

den? 

14. Om något skulle behöva ändras, nämn vad 
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