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Sammanfattning 

 

Den här projektrapporten innehåller förundersökningen i projektet att tillsammans med den 

fristående gymnasieskolan Marina Läroverket i Stockholm producera ny kurslitteratur till 

kursen Marinmotorer 1 inom gymnasieskolans Marinteknikprogram.  

 

En kvalitativ undersökningsmetod användes och efter en serie öppna intervjuer kunde en kva-

litativ innehållsanalys av intervjusvaren genomföras. Genom dessa öppna respondentintervju-

er med fyra utvalda lärare på skolan besvarades frågor om vilken relevant litteratur som an-

vänds av Marina Läroverket, vad som saknas i den befintliga litteraturen, vad den nya littera-

turen bör innehålla för att motsvara kursplanen samt hur den nya litteraturen bör vara utfor-

mad för att utgöra ett bra pedagogiskt verktyg. Svaren till dessa frågeställningar ligger till 

grund för innehållsförteckningen för den nya kurslitteraturen samt de pedagogiska riktlinjer 

som ska gälla vid produktionen av litteraturen.    

 

Resultatet av denna förundersökning visade att kapitel som den nya kurslitteraturen ska inne-

hålla för att motsvara den lokala kursplanen för kursen Marinmotorer 1 är: 1. Inledning, 2. 

Motortekniska begrepp och motorkonstruktion, 3. Motorns hjälpsystem, 4. Båtens driv-

lina och framdrift, 5. Materiallära och maskinelement samt 6. Verktygslära och mättek-

nik. Vidare visade resultaten att de pedagogiska riktlinjer som bör följas vid produktionen av 

den nya kurslitteraturen framförallt handlar om urvalet av illustrationer och nivån på språket i 

boken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kurslitteratur, marinteknikprogrammet, respondentintervju, pedagogiska verktyg 



iv 

 

LINNÆUS UNIVERSITY 
 
Kalmar Maritime Academy 
 

 

Degree course:   B.Sc. in Marine Engineering 

Level:    Diploma Thesis, 10 ETC 

Title:    Taylor made course literature for the 

     upper secondary school Marine 

 Technician Programme 

Author:    Joakim Wiberg 

Supervisor:    Ulf Landgren 

 

 

Abstract 

 

This final year diploma thesis is based on a preliminary survey carried out to determine the 

contents of what will in the final phase of the project become newly developed and tailor-

made technical course literature for the upper secondary school Marine Technician Pro-

gramme at Marina Läroverket in Stockholm.  

 

The preliminary survey was conducted by performing open interviews with four teachers at 

the aforementioned upper secondary school. To analyze the transcribed interviews, a qualita-

tive content analysis was performed. The main objective when concluding the interviews was 

to find answers to the following thematic core questions: What kind of relevant technical 

course literature is used by Marina Läroverket today? What is lacking, or is not technically 

and pedagogically relevant in these currently available textbooks. What kind of content will 

have to be included in the newly devised course literature in order to comply with the existing 

syllabus at the school? How should the new course literature be written and designed, so as to 

meet the pedagogic requirements of the school and its teachers?  

 

The answers had from these thematic core questions constitute the basis from which the con-

tents of the new course literature will be further determined and developed. In addition, the 

analysis of the given answers also provided pedagogic guidelines, which will be utilized when 

finalizing the later and final phase of the project. 

 

The analysis of the themes and issues discussed during the interviews showed that the follow-

ing progressive main headings should be included when creating the final product: 1. Intro-

duction, 2. Engine Concepts and Construction, 3. Auxiliary Systems, 4. Propulsion and 

Transmission, 5. Materials and Components and 6. Tools and Measuring Techniques. 

Finally, as regards the key pedagogical issues, the analysis showed that they were primarily 

related to various choices concerning illustrative layout principles and language principles 

governing the choice of technical terminology. 

 

Keywords: Course literature, Marine technician programme, open interviews, pedagogic 

guidelines 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Uppdragsgivaren 
 

Uppdragsgivaren är Marina Läroverket i Stocksund, Danderyd, som är en är en fristående 

skola i marin miljö. Marina Läroverket erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och 

ett antal fristående kurser.  

 

Marina Läroverket är en av verksamheterna inom Stocksundsgruppen.  Stocksundsgruppen 

består av flera bolag med anknytning till varandra. I koncernen ingår, förutom Marina Läro-

verket, Klart Skepp båtcharter samt Cedergrenska Tornet och Hamnkrogen. Klart Skepp båt-

charter är ett rederi som äger fartygen Älva, Belle Amie, Petsamo och Tranholmen. Dessa 

fartyg används både till utbildningsverksamheten och för kommersiell charter. Cedergrenska 

Tornet och Hamnkrogen driver Fest- och konferensanläggningar i Stocksund. 

 

Marina Läroverket ger bland annat gymnasieutbildningen Marinteknik. Marinteknikutbild-

ningen ger eleverna kunskaper och färdigheter för ett yrkesliv inom fritidsbåtsbranschen, men 

också möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan. Exempel på 

arbetsplatser där eleverna tar anställning efter examen är mindre båtvarv, återförsäljare av 

fritidsbåtar samt Stockholms skärgårdstrafik. Flera av eleverna studerar vidare vid Sjöfarts-

högskolan i Kalmar. I utbildningen Marinteknik ingår kursen Marinmotorer 1 om 100 gym-

nasiepoäng. Kursen skall ge grundläggande kunskap om en båts huvudkomponenter och upp-

byggnad, funktionsprinciper och användningsområden (se bilaga 7.1 Lokal tidsplan s. 24). De 

lärare på skolan som undervisar i denna kurs upplever att det saknas en enskild kursbok på 

marknaden att använda som kurslitteratur. För närvarande använder de ett lapptäcke av stenci-

ler, kurslitteratur från andra kurser och tekniska instruktionsmanualer som stöd i undervis-

ningen. Denna kombination omfattar förvisso allt som ingår i kursplanen men de berörda lä-

rarna efterfrågar ändå en enskild kursbok, för att kunna ersätta det litterära hopkoket. 

 

1.1.2 Uppdragstagaren 
 

Sommaren 2008 tog jag anställning hos rederi Klart Skepp båtcharter, en av verksamheterna 

inom Stocksundsgruppen. Sommarjobbet förmedlades genom en bekant som är anställd lärare 

på gymnasieskolan Marina Läroverket, vilken är en annan av verksamheterna inom Stock-

sundsgruppen. Under cirka tre månader var jag anställd som motorelev på M/S Symfoni, vil-

ket då var ett av rederi Klart Skepp båtcharters fartyg. På så sätt kom jag i kontakt med upp-

dragsgivaren. Under min anställning hos rederiet lärde jag känna inte bara rederiets personal, 

utan även flera av lärarna på gymnasieskolan Marina Läroverket. 

 

Sedan min anställning hos rederi Klart Skepp båtcharter tog slut har jag bibehållit kontakt 

med Stocksundsgruppen, främst genom min bekant på Marina Läroverket som förmedlade 

min anställning. När jag för denne bekant berättade att jag planerade att skriva ett examensar-

bete inom ramen för min utbildning till Sjöingenjör vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, föreslog 

denne att jag kunde hjälpa lärarna på Marina Läroverket med att producera ny kurslitteratur 

till gymnasiekursen Marinmotorer 1. 
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1.1.3 Uppdraget 
 

Uppdraget är att i samarbete med uppdragsgivaren producera nytt kursmaterial till kursen 

Marinmotorer 1 inom gymnasieutbildningen Marinteknik. De fullständiga effektmålen för 

uppdraget finns redovisade i den bifogade projektplanen (se bilaga 7.2 Projektplan s. 28). 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna del av projektet är att genomföra en förundersökning inför skrivandet av 

kursmaterial enligt uppdraget. Förundersökningen ska leda till fram till den innehållsförteck-

ning och de pedagogiska riktlinjer som kommer att ligga till grund för det nya kursmaterialet.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

För att uppnå syftet behöver följande frågor besvaras: 

 

 Vilken relevant kurslitteratur används av Marina Läroverket för närvarande? 

 Vad saknas i den befintliga litteratur som används vid Marina Läroverket? 

 Hur bör kurslitteraturen vara utformad, och vad bör ingå för att den, ur uppdragsgiva-

rens perspektiv, skall motsvara kursplanen? 

 Hur kan textens innehåll med tillhörande illustrationer optimeras för att skapa ett så 

pedagogiskt verktyg som möjligt? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

För att begränsa projektets omfattning kommer följande avgränsningar att göras: 

 Projektet kommer inte att omfatta de praktiska moment och laborationer som utförs 

under kursen Marinmotorer 1. 

 Utfallet kommer vara anpassat för uppdragsgivaren och kommer inte nödvändigtvis att 

vara användbart i andra kurser på andra skolor. 

 Förundersökningen omfattar inte kontakter med tryckeri eller andra företag och direkta 

eller indirekta intressenter än uppdragsgivaren. 
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2. Metod 
 

Dagens forskning är av tradition uppdelad i kvantitativa och kvalitativa metoder, vilka ofta 

uttrycks som varandras motsatser. Skillnaden består i att den kvantitativa undersökningen är 

strukturerad och lämpar sig bäst för att beskriva omfattningen av ett fenomen, och den kvali-

tativa undersökningen är öppen och flexibel och lämpar sig bäst när man vill utveckla ny kun-

skap och djupare förståelse (Jacobsen 2003, ss. 15).  

 

Vad som också karaktäriserar den kvalitativa undersökningen är närhet till enheterna i under-

sökningen, vilket uppnås genom att undersökaren försöker sätta sig in i den undersöktes situa-

tion och se världen utifrån dennes perspektiv (Solvang & Holme 1997, ss. 92). Denna närhet 

kan delas upp i fysisk närhet och social närhet. Den fysiska närheten handlar om lämpligheten 

i att möta enheten ansikte mot ansikte. Om den fysiska närheten tillåts växa fram över tid ge-

nom olika yttre situationer ges goda förutsättningar för en ömsesidig tillit mellan undersöka-

ren och den undersökte, och en social närhet uppstår (Solvang & Holme 1997, ss. 93). 

 

Ett exempel på en kvalitativ undersökningsmetod är den öppna intervjun. Den öppna intervjun 

är ett samtal mellan den som blir undersökt och undersökaren, där de data som samlas in är 

ord, meningar och berättelser (Jacobsen 2003, ss. 92). 

 

Den undersökte är i den öppna intervjun antingen en informant eller en respondent. Således 

kan den öppna intervjun kategoriseras som antingen en informantintervju eller en responden-

tintervju. Skillnaden mellan dessa två varianter av den öppna intervjun är att antingen är den 

undersökte själv delaktig i den företeelse som undersökaren studerar, det vill säga en respon-

dent, eller så står den undersökte utanför den studerade företeelsen, vilket gör den undersökte 

till en informant (Solvang & Holme 1997, ss. 104). 

 

När den öppna intervjun är genomförd ska de data som samlats in analyseras. Ett vanligt sätt 

att analysera kvalitativa data är genom en kvalitativ innehållsanalys. I denna innehållsanalys 

tolkas texten som faktiska, om än subjektiva, förhållanden ifrån den undersöktes verklighet 

(Jacobsen 2003, ss. 139). I den kvalitativa innehållsanalysen delas texten in i teman och kate-

gorier för att finna likheter och olikheter emellan enheternas verklighetsuppfattningar samt 

samband mellan det beskrivna fenomenet och kategorierna.  

 

Undersökningen i detta projektarbete är av kvalitativ art med den öppna intervjun som verk-

tyg. De öppna intervjuerna i denna undersökning är fyra till antalet och genomförda som en-

skilda respondentintervjuer vilka analyserats enligt konceptet kvalitativ innehållsanalys. Mo-

tiveringen av metod följer nedan under rubriken 2.1 Metodval och undersökningsdesign. 

 

2.1 Metodval och undersökningsdesign 
 

För att kunna göra en öppen och flexibel, det vill säga hypotessökande, analys av något slag 

krävs en datamängd, och därför blir den logiska ordningsföljden att i denna undersökning 

först välja datainsamlingsmetod och sedan analysmetod. Undersökningsdesignen finns bifo-

gad som bilaga (se bilaga 7.3 Undersökningsdesign, s. 35). Undersökningsdesignen är presen-

terad som ett flödesschema och beskriver ordningsföljden över alla metodrelaterade ställ-

ningstaganden som gjorts under projektets gång. 
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När det gäller datainsamlingen har ställningstaganden i första hand utgjorts av frågorna: 

Kvantitativ eller kvalitativ metod? Öppna intervjuer, observationer eller källstudier? Respon-

dentintervjuer eller informantintervjuer? Enskilda intervjuer eller gruppintervjuer?  

    

2.1.1 Datainsamling 
 

Eftersom syftet med detta projekt är att tillsammans med en uppdragsgivare producera något 

ännu icke existerande, behöver metoden vara sådan att den lämpar sig för att utveckla ny kun-

skap. Frågeställningarna som används för att problematisera syftet är hypotessökande, det vill 

säga av explorerande karaktär och därför är en kvalitativ metod användbar (Jacobsen 2003, ss. 

49). Frågeställningarna låter sig inte besvaras med en kvantifiering och därmed kan den kvan-

titativa metoden uteslutas som ett tänkbart alternativ. Ytterligare ett argument för den kvalita-

tiva metoden är den relation som undersökaren redan innan undersökningen hade till upp-

dragsgivaren och vissa av de personer som uppdragsgivaren föreslog skulle vara engagerade i 

projektet (se kapitel 1 Bakgrund s. 1). Genom att en relation redan existerade mellan undersö-

karen och de potentiella enheterna fanns grunden till den sociala närhet som är så viktig för 

den kvalitativa undersökningen.  

 

Uppdragsgivaren förfogar över en organisation där antalet individer uppgår till knappt 15 per-

soner. Av dessa personer har uppdragsgivaren rekommenderat två till fyra individer som kan 

tänkas tillföra kunskap för att uppnå syftet. Om varje person betraktas som en enhet ska alltså 

undersökningen omfatta två till fyra enheter, vilket kan betraktas som relativt få. Dessa indi-

vider uppges besitta tillräcklig kunskap om ämnet kurslitteratur för att deras beskrivning av 

fenomenet besvarar frågeställningarna. Dessa två faktorer, relativt få enheter och ett intresse 

för hur enheterna förstår ett fenomen, utgör motiveringen till varför den öppna intervjun är en 

lämplig metod för datainsamling (Jacobsen 2003, ss. 93). 

 

För att undvika att gruppdynamiska förhållanden påverkar enheternas svar på intervjufrågorna 

genomförs enskilda intervjuer. Eftersom enheterna ska utnyttjas som sakkunskap och expertis 

vore det olyckligt om fokus förskjuts från individernas åsikter till utbytet av åsikter mellan 

individerna, vilket kan bli en konsekvens av gruppintervjuer (Jacobsen 2003, ss. 95). Ett annat 

argument för enskilda intervjuer är av administrativ karaktär och ligger i svårigheten att samla 

fyra lärare med individuella scheman för en gruppintervju under deras gemensamma arbetstid.    

 

2.1.2 Analys 
 

Projektets frågeställningar är formulerade på ett sådant sätt att de på förhand innehåller exem-

pel på teman och kategorier, och därför är den kvalitativa innehållsanalysen ett rationellt till-

vägagångssätt när datamängden ska analyseras.  

 

2.2 Datainsamling i praktiken 
 

För att främja den fysiska och sociala närheten till enheterna i undersökningen, vilket är själva 

principen för kunskapsutvecklingen i en kvalitativ metod (Solvang & Holme 1997, ss. 92), 

har följande aspekter beaktats när intervjuerna planerades: urval av enheter, strukturering av 

intervjuerna samt genomförandet av intervjuerna. 

 

2.2.1 Urval av enheter och variabler 
 

För att motivera urvalet av enheter behöver uppdragsgivarens organisation beskrivas. Upp-

dragsgivaren personifierad är rektorn vid Marina läroverket. Rektorn ansvarar för skolans 

olika arbetslag. Ett av dessa arbetslag är Marinteknik. Detta arbetslag undervisar inom och 
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utvecklar gymnasieutbildningen i vilken kursen Marinmotorer 1 som det ska produceras kurs-

litteratur till ingår. I det arbetslaget är cirka 15 personer verksamma. Två av dessa 15 lärare 

ger ovan nämnda kurs, varav den ena är ansvarig och dessutom uppdragsgivarens representant 

i projektet. Enheterna i undersökningen utgörs av dessa två lärare, samt två av de lärare som 

ger fortsättningskurserna till kursen Marinmotorer 1.  

 

Urvalet av dessa fyra enheter har gjorts i samråd med uppdragsgivaren, det vill säga rektorn, 

som ansåg att dessa lärare själva är ansvariga för att välja ut det material som de använder i 

sin undervisning, vilket innebär att de är delaktiga i den företeelse som studeras. Eftersom det 

är just dessa fyra lärares uppfattning om fenomenet kurslitteratur som, enligt uppdragsgivaren, 

är relevant för uppdraget blir enheterna respondenter och intervjuerna respondentintervjuer. 

 

De variabler som använts som instrument när enheterna beskrivit fenomenet kurslitteratur är 

ett antal böcker som respondenterna själva använder i olika kurser på gymnasieutbildningen 

Marinteknik. Dessa böcker finns presenterade under kapitel 3, Nuvarande relevant kurslittera-

tur hos Marina Läroverket. 

 

2.2.2 Strukturering av intervjuerna 
 

Intervjuerna är strukturerade till en viss grad, med förslag på frågor som kan användas för att 

få enheterna att beskriva sin situation och prata om fenomenet kurslitteratur. Intervjuguiden 

finns bifogad som bilaga (se bilaga 7.4 Intervjuguide, s. 37). 

 

2.2.3 Genomförande 
 

Inför varje intervju hade tid och plats avtalats mellan intervjuaren och den intervjuade och 

därmed är intervjuerna av planlagd natur vilket borde generera genomtänkta synpunkter sna-

rare än spontana åsikter.  

 

För att komma närmre inpå lärarens naturliga situation och främja närhet till respondenterna 

har intervjuerna genomförts i klassrum på skolan, dock utan inverkan av andra lärare eller 

elever. Forskning har visat att den kontext, det vill säga det sammanhang, som intervjun 

genomförs i påverkar innehållet i intervjun (Jacobsen 2003, ss. 97). Därför genomförs inter-

vjuerna i Marina Läroverkets lokaler så att lärarna kan bli inspirerade av sin arbetsmiljö under 

själva samtalet och därmed ge naturliga svar på frågorna.  

 

Ljudupptagning av intervjuerna genomfördes med hjälp av en bandspelare. Risken att re-

spondenterna, på grund av den närvarande bandspelaren, känner sig onaturliga och levererar 

konstlade och mindre ärliga svar är värd att ta, till förmån för att få ett fullständigt samtal ned-

tecknat. Att anteckna så pass flitigt att anteckningarna motsvarar mängden data från en ljud-

upptagning avbryter dialogen och minskar ögonkontakten vilket försämrar närheten till re-

spondenten. Samtalet transkriberades i efterhand.  

 

Intervjuerna genomfördes enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanis-

tisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990). Utgångspunkten för forsknings-

etiska överväganden enligt Vetenskapsrådet är individskyddskravet, vilket innebär att indivi-

der inte får utsättas för psykisk eller fysiska skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav 

delas upp i fyra så kallade huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet bygger på att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Information om projektets och undersökningens syfte 

tillhandahölls respondenterna under en presentation i december 2010.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Undersökaren frågade samtliga respondenter innan intervjuerna om de var intres-

serade av att medverka. Samtliga fyra svarade ja på denna fråga och därmed uppfylldes sam-

tyckeskravet.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Undersökaren är den enda person som har tillgång till 

dessa uppgifter och vet var de förvaras, därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt.  

 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Detta krav uppnås genom att de insamlade uppgifterna enbart används i 

denna undersökning och destrueras efter att projektet är avslutat. 

 

2.3 Analys i praktiken 
 

Analysen av datamängden som ligger till grund för resultaten och därmed slutsatserna är in-

spirerad av en mall för kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman 2004). Denna analys 

genomförs i flera steg genom att dela upp den transkriberade texten i teman, skriva om de 

intervjuades citat till koder och sedan placera in dessa koder under kategorier för respektive 

tema. Anledningarna till varför denna metod är lämplig att använda i just denna undersökning 

är att frågeställningarna som sådana innehåller tänkbara teman, samt att alla intervjuerna finns 

transkriberade. 

 

2.3.1 Teman 
 

Frågeställningen delades upp i två teman, innehåll och pedagogik. Frågorna ” Vad saknas i 

den befintliga litteraturen som finns ute på marknaden?” och ” Hur bör kurslitteraturen vara 

utformad, och vad bör ingå för att den, ur uppdragsgivarens perspektiv, motsvarar kurs-

planen?” besvarades genom en analys på temat Innehåll. Frågan ”Hur kan textens innehåll 

med tillhörande illustrationer optimeras för att skapa ett så pedagogiskt verktyg som möjligt?” 

besvarades genom en analys på temat Pedagogik. 
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2.3.2 Meningskoncentration 
 

För att ur de transkriberade intervjuerna sortera ut det essentiella ur respondenternas svar an-

vändes ett vetenskapligt tillvägagångssätt som benämns meningskoncentration. En mening, 

det vill säga ett citat, står i första kolumnen, detta skrivs om till en så kallad kondenserad me-

ning där budskapet sorterats ut. Detta skrivs sedan om igen till en kod. Nedan följer ett exem-

pel ur en av intervjuerna. Den fullständiga meningskoncentrationen för de fyra intervjuerna 

finns bifogad som bilaga (se bilaga 7.5 Meningskoncentration och Analystabeller s. 39). 

 

 

Mening 

 

Kondenserad mening 

 

Kod 

 

Ja det är det ju, jag brukar alltid säga att på en kolv i 

en bensinmotor står en elefant och på en dieselmotor 

står det åtta elefanter. Den finns nästan i all litteratur, 

den tycker jag man ska ha med. Den säger ju väldigt 

mycket.  

 

Tryck i motor motsvarar 

elefanters tyngd 

 

Liknelser 

 

Ja det tror jag nog för den är väldigt modern det är 

den, den är ju uppdaterad mer än dom andra för elever 

som vill gå djupare. 

 

Modern och uppdaterad 

för elever som vill gå 

djupare 

 

Modern och 

uppdaterad 

 

2.3.3 Kategorier och koder 
 

De koder som uppstår genom det vetenskapliga tillvägagångssättet meningskoncentration 

sorteras in under olika kategorier för respektive tema. Nedan följer ett exempel ifrån en av 

intervjuerna. Eftersom varje intervju är unik, och de analyseras var och en för sig i det första 

skedet, förekommer olika kategorier i de olika intervjuerna. I nästa skede av innehållsanaly-

sen användes en annan tabell för att väva ihop de olika intervjuerna. Samtliga kategorier och 

koder för de fyra intervjuerna finns bifogade som bilaga (se Bilaga 7.5 Meningskoncentration 

och Analystabeller s. 53). 

 

 

Tema 

 

Pedagogik 

Kategori Bilder Layout 

Koder Genomskärningar ger förståelse  

 

Ej symboler  

 

Liknelser   

 

Bilder ger förståelse   

 

Ej verklighetstrogna bilder 

 

Färgkodade bilder 

Helhet 

 

Progression  

 

Kursiv stil  
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2.4 Validitet och Reliabilitet 
 

”Att man kritiskt granskar validitet och reliabilitet även i kvalitativa undersökningar betyder 

inte att man underkastar data en kvantitativ logik. Det betyder bara att man försöker förhålla 

sig kritisk till kvaliteten på de data man har samlat in.” (Jacobsen 2003 ss. 156). Den kritiska 

granskningen i denna undersökning delas upp i begreppen validitet och reliabilitet. I det föl-

jande anges med vilka instrument och genom vilka resonemang denna granskning är utförd. 

 

2.4.1 Validitet 
 

För att validera resultatet av undersökningen används en så kallad respondentvalidering (Ja-

cobsen 2003 ss. 157). Genom en upprepad kort intervju med varje respondent konfronteras de 

och tillåts dela med sig av synpunkter på resultatet av undersökningen. Alla fyra intervjuper-

soner kände igen sig i de resultat som presenterades för dem och därmed är resultaten valide-

rade. 

 

2.4.2 Reliabilitet 
 

Två relevanta begrepp när reliabilitet diskuteras i kvalitativa undersökningar är undersökaref-

fekt och kontexteffekt. De åtgärder som vidtagits för att ta hänsyn till, och utnyttja, kontextef-

fekten finns presenterade under kapitel 2.2.3 Genomförande. Nedan beskrivs hur hänsyn ta-

gits till risken för undersökareffekt. 

 

Under intervjuerna är det möjligt, om än inte särskilt troligt, att en viss undersökareffekt upp-

stått. Undersökareffekt innebär att resultaten speglar hur intervjuaren har uppträtt snarare än 

fenomenet som studeras (Jacobsen 2003 ss. 170). För att minimera risken för en sådan under-

sökareffekt, och förmildra dess eventuella verkningar, har en relation byggts upp mellan de 

intervjuade och den undersökande under en längre tid innan intervjuerna genomfördes. Rela-

tionerna har närts av regelbundna besök på skolan och umgänge under såväl fikaraster som 

luncher i lärarrummet. De intervjuade har uppgett att de är positiva till projektet i allmänhet 

och intervjuerna i synnerhet, och därmed kan det antas att intervjuerna speglar de intervjuades 

åsikter kring fenomenet kurslitteratur, snarare än hur intervjuaren uppträtt.  

  

2.5 Förförståelse och fördomar 
 

Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den förförståelse 

som undersökaren har. Förförståelse är den uppfattning, baserad på undersökarens egna erfa-

renheter och utbildningar, som undersökaren har om en företeelse. Fördomar är socialt grun-

dade subjektiva uppfattningar om det fenomen som ska studeras. I och med att det är omöjligt 

att frigöra sig ifrån dessa subjektiva referensramar kommer de att prägla den kvalitativa un-

dersökningen (Solvang & Holme 1997, ss. 95). Den förförståelse och de fördomar som under-

sökaren i denna undersökning har som utgångspunkt är framförallt ämnesrelaterad och pre-

senteras i det följande.  
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2.5.1 Ämnesrelaterad förförståelse 
 

Den ämnesrelaterade förförståelsen som kan ha påverkat resultaten och slutsatserna, till ex-

empel genom kategoriseringen av data eller intervjuernas samtalsämnen, grundar sig främst i 

undersökarens utbildning, men även i dennes arbetslivserfarenhet.  

 

Undersökarens tekniska utbildning vid Sjöfartshögskolan i Kalmar kan tänkas sätta sin prägel 

på resultaten och slutsatserna genom den mängd teknisk kurslitteratur som undersökaren läst 

under sin utbildning. Därmed är det sannolikt att undersökaren på förhand har en uppfattning 

om hur kurslitteratur borde se ut, hur till exempel en disposition i en teknisk lärobok bör vara 

utformad. Fördelen med denna förförståelse är att undersökaren antagligen ställer mer rele-

vanta följdfrågor under intervjuerna. Nackdelen med denna förförståelse kan vara att under-

sökaren inte är lika mottaglig för information som ligger utanför de ramar som undersökaren 

tänker i kring fenomenet kurslitteratur, och därmed använder respondenternas svar till att be-

kräfta undermedvetna teorier, istället för att söka nya. 

 

På grund av undersökarens tidigare anställning hos uppdragsgivaren, är det sannolikt att un-

dersökaren har fördomar kring respondenterna och deras arbetsuppgifter, vilket kan ha haft 

inverkan på dialogens dynamik och intervjuernas uppkomna samtalsämnen. Det finns en möj-

lighet att dessa fördomar påverkar dialogerna ett positivt sätt, genom att de ur relationen, mel-

lan undersökaren och respondenten, uppkomna fördomarna genererar anpassade och skräd-

darsydda frågor för varje respondent att svara på. En risk med dessa fördomar är att de på ett 

negativt sätt påverkar intervjun, genom att undersökaren underskattar respondentens förmåga 

att besvara en viss fråga och därmed går miste om värdefull information, eller tvärtom över-

skattar denna förmåga och därefter undermedvetet uttrycker besvikelse vid ett uteblivet svar.  
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3. Nuvarande relevant kurslitteratur hos Marina Läroverket 
 

De sex läroböcker som diskuterats under intervjuerna och som används som referenser vid 

tolkningen av intervjuerna och resultaten redovisas i detta kapitel. En sammanställning av 

böckernas innehållsförteckningar finns bifogade som bilaga (se Bilaga 7.6 Innehållsförteck-

ningar, s.59). Alla dessa sex böcker används av minst en lärare i minst en kurs vid Marina 

Läroverket. 

 

1. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik (Anund, Ohlsson & Larsson 2008) 

2. Fordonsteknik Motorlära (Syrjämäki 1999) 

3. Prestanda länken 2 Motor (Ohlsson 2004)  

4. System Motor (Maasing 2008)  

5. Maskinlära för sjöpersonal (Andersson 2004) 

6. Handbok för båtmekaniker (Password Teknikinformation 2008) 

 

1. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik (Anund, Ohlsson & Larsson 2008) används för närva-

rande som primär kursbok i kursen Marinmotorer 1. Även i fortsättningskurserna till Marin-

motorer 1 används den, och då främst för att repetera grundkunskap från kursen Marinmoto-

rer 1. Enligt dess omslag är den ”En komplett grundbok för gymnasieskolans fordonsprogram 

eller motsvarande eftergymnasial utbildning.” Denna bok har ett brett innehåll och den omfat-

tar bland annat motorer, ellära, bilkomponenter såsom bromsar och kaross, pneumatik och 

hydraulik, lackvård och rostskydd samt arbetsmiljö med mera. I intervjuerna refereras det till 

den som ”Prestanda bas” och ”Basboken”. 

 

2. Fordonsteknik Motorlära (Syrjämäki 1999) används som ett komplement till den primära 

kursboken i kursen Marinmotorer 1. Den kom ut i originalutgåva 1968 och är därför äldre än 

övriga böcker vilket avspeglas i dess innehåll och syns på dess bilder. Boken beskriver funk-

tionerna hos dieselmotorer och ottomotorer samt deras tillhörande komponenter. I intervjuer-

na refereras det till den som ”Gunnars bok” och ”Syrjämäkis”. 

 

3. Prestanda länken 2 Motor (Ohlsson 2004) används som huvudsaklig kursbok i en av fort-

sättningskurserna till Marinmotorer 1. Den innehåller allt från förbränningsmotorns konstruk-

tion till styrning av bränsle- och tändsystem. Boken ingår i en serie faktaböcker för ämnet 

personbilsteknik på gymnasienivå. I intervjuerna refereras det till den som ”Prestanda 2”. 

 

4. System Motor (Maasing 2008) används som huvudsaklig kursbok i en av fortsättningskur-

serna till Marinmotorer 1. Den riktar sig, enligt omslaget, ”till alla som behöver kunskaper 

om bensin- och dieselmotorer, hur de olika komponenterna i motorerna fungerar och vilken 

uppgift de har.” Den påstår sig ge läsaren ”en överblick över olika motorer, deras prestanda 

samt i vilka sammanhang de används.” I intervjuerna refereras det till den som ”System mo-

tor”. 

 

5. Maskinlära för sjöpersonal (Andersson 2004) används i såväl kursen Marinmotorer 1 

som i dess fortsättningskurser. Dessutom används den på Marina Läroverket i utbildningen 

Maskinbefäl klass VIII. Den omfattar inte bara motorer utan även andra system som är viktiga 

för ett fartygs funktion, som till exempel läns- och ballastsystem, ett fartygs framdrivning, 

hydrauliska system, färskvatten- och avloppssystem samt ång- och värmesystem. Boken kom 

ut i originalutgåva 1987 och är därför flertalet år äldre än den nuvarande primära kursboken i 

Marinmotorer 1. I intervjuerna refereras det till den som ”Tommys bok”, ”Tommys blåa” och 

”Tommys”. 
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6. Handbok för båtmekaniker (Password Teknikinformation 2008) används som referenslit-

teratur i kurserna Fritidsbåtsteknik 1, 2 och 3 som löper parallellt med kurserna i marinmotor-

teknik. Delar av den används i Marinmotorer 1. Boken är baserad på kraven för båtmekani-

kerutbildning som är fastställda för Nämnden För Båtlivsutbildning. Den omfattar mer än bara 

motorer och behandlar flera system som är viktiga i en fritidsbåt såsom styranordningar, läns-

system och toalettinstallationer. I intervjuerna refereras det till den som ”Handbok” och 

”Handbok för båtmekaniker”. 
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4. Resultat 
 

4.1 Befintlig kurslitteratur 
 

De böcker som finns på marknaden och som för närvarande används i kursen Marinmotorer 1 

finns presenterade i föregående kapitel och utgör svar till en av undersökningens frågeställ-

ningar, nämligen ” Vilken relevant kurslitteratur används av Marina Läroverket för närvaran-

de?”. Den bok som används mest och som fungerar som huvudsaklig kursbok i kursen Ma-

rinmotorer 1 är Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik av Anund, Ohlsson och Larsson. Inter-

vjuerna visade tydligt att lärarna inte är helt nöjda med den. Detta faktum, att lärarna inte är 

nöjda med kursboken, kom inte som en nyhet utan utgjorde egentligen orsaken till uppdraget 

vilket föranledde denna undersökning. Den första respondenten uttryckte sig på följande sätt 

om den nuvarande huvudsakliga kursboken: ”I och med att den marina biten inte finns med i 

den så blir den inte så riktbar mot den nya gymnasieplanen.” Respondent två uttryckte en 

liknande åsikt: ”Sen är det frågan om man skulle frångå den här. Enligt GY11 kommer man 

in på mer marinteknik. Här är ju massor vi inte går in på.”  

 

4.2 Innehållet i den befintliga kurslitteraturen 
 

Innehållet i den primära läroboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik av Anund, Ohlsson 

och Larsson, motsvarar alltså inte kursplanen. För att kompensera för dessa innehållsmässiga 

brister har lärarna kompletterat undervisningen med utdrag ur andra böcker. Respondent tre 

känner sig tvungen att använda alla sex böckerna i sin undervisning: ”Jag använder lite grann 

ur alla egentligen. Eh, men annars så använder jag väldigt väldigt mycket ifrån branschen, 

verkstadshandböcker och sånt.” 

 

4.2.1 Vad som saknas i den befintliga litteraturen 
 

Vad som framförallt saknas i den befintliga litteraturen är det marina perspektivet, det är alla 

fyra respondenterna överens om. Fyra av de sex befintliga böckerna, det vill säga alla utom 

Handbok för båtmekaniker och Maskinlära för sjöpersonal, saknar detta marina perspek-

tiv. Respondent tre sammanfattar de fyra respondenternas åsikter med sin kommentar: ”Det är 

inga marina motorer med, det är inget marint i boken.” Ett exempel på hur detta marina per-

spektiv kan införas är att illustrera en dieselmotor med en bild på en dieselmotor i en motorbåt 

istället för i en lastbil. Respondent fyra uttrycker denna åsikt på följande sätt: ”Sen det här är 

ju grunden för motorteknik, sen så är det här en marinteknikutbildning och då måste den byg-

gas på med marinbiten, inombordarna är ju ofta bilmotorer som är konverterade, men utom-

bordartekniken är ju lite speciell, så det måste man ju lägga till i den här kursen.”  

 

Förutom denna generella brist på marint perspektiv, saknas i böckerna ett flertal viktiga kom-

ponenter och tekniska system inom marinmotortekniken som kursplanen tar upp. Exempel på 

sådana komponenter och system är utombordsmotorer, backslag, sjökylvattensystem, propell-

rar, vattenjetaggregat med mera. Denna brist sammanfattar respondent ett genom att säga: 

”Den saknar ju båten och båtens drivlina med backslag och såna saker.” 

 

Vidare saknar flera av böckerna instuderingsuppgifter, vilket efterfrågas av lärarna. Dels ge-

nom att det underlättar lärarens arbete, och dels genom att instuderingsfrågor kan tänkas sti-

mulera eleverna till att bättre läsa sina läxor. Respondent ett tror att eleverna får en djupare 

förståelse när de läser kurslitteratur, om den innehåller instuderingsuppgifter: ”Vad den här 
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har bra som jag eftersöker i dom andra det är ju det att den har frågor i så eleverna kan stu-

dera på egen hand och komma djupare.” 

 

4.2.2 Vad som är överflödigt i den befintliga litteraturen 
 

Förutom att de befintliga läroböckerna saknar det marina perspektivet så är en hel del i dem 

överflödigt, vilket respondent ett tror kan tänkas försämra elevernas motivation till att läsa 

sina läroböcker: ”Ja alltså, i och med att den innehåller så mycket om själva bilen, GPS-

navigator och larmsystem och tillbehör som gäller bilar så blir det väldigt mycket om man 

ska sitta och gå igenom det om eleverna har valt marinteknik.” Det som är överflödigt är 

framförallt landbaserade fordon såsom bilar och lastbilar och dess komponenter, vilket är cen-

trala delar ur det klassiska gymnasieprogrammet Fordonsteknik, vilket de flesta av de sex 

böckerna är skrivna för enligt respondent två: ”Jaa, men jag tycker att man ska, eftersom det 

är marinteknik, den här är för mycket bil och lastbil.” Respondent tre påvisar också detta 

överflöd av irrelevanta tekniska system: ”Det är ju när du har framvagnar och bromsar och 

såna saker, det behövs ju inte.” och ”Det här till exempel, hjulupphängning, vad gör en 

krängningshämmare till exempel? Det finns ju inte i båten.” Den fjärde respondenten in-

stämmer också i kritiken och berättar om hur stora avsnitt i böckerna sållas bort i undervis-

ningen: ”Den kommer ju från bilsidan så man får ju ta och sovra lite. Det är ju inte allt man 

tar med.” 

 

Det historiska perspektivet är även det överflödigt i denna kurs, eftersom eleverna läser en 

annan kurs där marinmotortekniken beskrivs ur ett historiskt perspektiv, enligt respondent ett: 

”Nej den kommer gå under, tidigare så har vi ett ämne som heter idag fordonskännedom, det 

talar om bilen och bilens historia, och det kommer finnas ett ämne där man går igenom båten 

och delvis då motorn att man drog med snöre förut och man fick starta äldre motorer med 

avgaser och tändkulemotorer och sånt, det förekommer ju volvomotorer som sitter i en del 

som sitter i båtar idag men det kallas ju veteranbåtar.” Respondent två håller med om att 

inaktuella och föråldrade tekniska applikationer bör uteslutas i den nya kurslitteraturen som 

ska skrivas: ”Ja en tidigare utgåva, där var det mer generatorer och startmotorer, dom går 

inte in lika djupt här, i och med att tekniken går framåt sållar man bort det gamla.” 

 

Dessutom är teknik som används i större fartyg och inte i fritidsbåtar onödig kunskap i denna 

kurs enligt respondent ett: ”Ja den här riktar sig till ett fartyg, där man även delvis har tolv 

volt men det är mer tyngre, större fartygsmaskinerier.” och respondent två: ”Den här är ju 

lite mer större fartyg, stora tvåtaktare och separatorer och sånt.”   

 

4.2.3 Diskussion kring en tänkbar disposition 
 

Denna undersökning ska enligt uppdraget leda till att ett nytt kursmaterial till kursen Marin-

motorer 1 produceras och därför diskuterades dispositionen till det nya kursmaterialet under 

intervjuerna. 

 

Respondent tre anser att det viktigaste för eleverna i årskurs ett på marinteknikprogrammet är 

att de lär sig förstå hur en motor fungerar, och det bör speglas i böckerna: ”Nej, ettan är mera 

just bara förstå, hur funkar en motor, vad är det för komponenter i den. Vad är det som gör 

att den funkar, det är ju mer såna bitar.” Respondenterna är överens om att förståelse för 

funktion och kännedom om komponenter går hand i hand. 

 

De fyra respondenterna är överens om att det behövs ett inledande kapitel där det beskrivs hur 

Otto- och Dieselmotorn arbetar, både i två- och fyrtakt. Om bokens inledning säger respon-
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dent ett: ”Ja, det är väl som all inledning av motortekniken, motorns uppbyggnad, arbetssätt, 

två- och fyrtakt, insprutningssystemen.” och respondent tre: ”Mera grunderna, hur en motor 

fungerar, kompression, ventiler, 2- 4-takt, bensin, diesel, såna saker.”  

 

Grundläggande fysikaliska begrepp för att beskriva en motors prestanda såsom effekt och 

vridmoment behövs i boken enligt respondent fyra: ”Eh, det är ju det är delar av kursen, det 

är grundläggande motorteknik, det är grundläggande begrepp som motorns arbetssätt, pre-

standa, effekt. Ja grundläggande begrepp som slagvolym, cylindervolym, kompressionsförhål-

lande, kompressionstryck, arbetstryck, fyllnadsgrad, titta på ventiltider, vridmoment, effekt. 

Lära sig tolka effekt- och vridmomentdiagram.” Eftersom dessa fysikaliska begrepp är centra-

la för en motor kan det vara önskvärt att behandla dem tidigt i boken, anser två av responden-

terna. 

 

Efter det första kapitlet som ska innehålla motorns arbetssätt, konstruktion och prestanda bör 

motorns olika hjälpsystem beskrivas ett i taget anser respondent ett: ”Alla hjälpsystem, drivli-

nan.” Exempel på dessa hjälpsystem är bränslesystem, kylvattensystem, smörjoljesystem, 

tändsystem och så vidare. 

 

För att det nya kursmaterialet ska motsvara kursplanen och behandla det marina perspektivet 

krävs ett kapitel där en båts drivlina och framdrift förklaras, det är alla respondenter överens 

om. Respondent ett ger exempel på viktiga komponenter under detta kapitel: ”Där har du ju 

utombordare, S-drev, vanlig konventionell med backslag.” 

 

Motorns huvudkomponenter ska alltså beskrivas tidigt i boken, det tycker samtliga responden-

ter. Däremot mindre komponenter som ingår i flera system bör beskrivas senare i boken under 

ett kapitel om maskinelement anser respondent ett: ”Transmissionselement då, vad jag tänker 

där är splines, vad det är uppbyggt på med krysskil och woodruffkil och lite med kopplingar, 

det går under grunderna, allt ligger under maskinelement. Och så lager, lager och tätning-

ar.” Även grundläggande materiallära anser samma respondent bör ingå: ”Äh, ja axlar och 

sådant, om det finns härdbart och så, men ingen fördjupning, ingen kolsammansättning.” 

 

Den nuvarande kursboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik av Anund, Ohlsson och Lars-

son innehåller ett kapitel om verktygslära och mätteknik vilket respondent ett och tre anser 

även behövs i det nya kursmaterialet som ska skrivas. Respondent ett uttrycker sig på följande 

sätt om behovet av att eleverna lär sig de verktyg som de ska arbeta med: ”Begreppet verk-

tygslära måste ju finnas. Det finns ju så mycket specialverktyg för motorer så det innebär ju 

att man måste kunna känna till dom olika.” Både respondent ett och tre använder mikrome-

tern för att exemplifiera innehållet under kapitlet om verktygslära och mätteknik, respondent 

ett enligt: ”Jaa, ja alltså mätteknik, lära sig skjutmåttet, mikrometern och såna saker. Att 

kunna mäta axeltappar och cylinderfoder.” och respondent tre enligt: ”Däremot en mikrome-

ter, verktyg, såna saker, det tycker jag är bra, det ska med.” 

 

Under kapitlet om verktygslära och mätteknik efterfrågar respondent tre att det beskrivs hur 

eleverna kan göra för att planera sitt arbete: ”Såna saker tror jag det är bra om man får in i 

böckerna också, hur man får ordning i verkstaden, kunna jobba, planera sitt jobb och jobba 

på ett vettigt sätt.” Även vikten av att eleverna håller ordning i verkstaden anser respondent 

tre borde finnas med i det nya kursmaterialet. Respondent tre hänvisar till en bild ur den nuva-

rande kursboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik av Anund, Ohlsson och Larsson: ”I den 

här till exempel, här har vi en bild med en slangvinda på väggen, det är praktiskt, så ska det 

se ut i en verkstad så slipper den ligga på golvet.” 
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4.2.4 Styrkor hos den befintliga kurslitteraturen 
 

Trots att de sex böckerna har en hel del generella svagheter, finns det även styrkor hos dessa 

böcker som kan vara värda att ta till vara på vid skrivandet av den nya kurslitteraturen. Vissa 

avsnitt är så pass bra till sin utformning och till sitt innehåll att de går att använda som före-

bild och inspiration.   

 

När det gäller Anund, Ohlsson och Larssons bok Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik, ut-

tryckte sig den första respondenten enligt följande om bokens användbarhet: ”Ja det tror jag 

nog för den är väldigt modern det är den, den är ju uppdaterad mer än dom andra för elever 

som vill gå djupare.” Samma respondent berömde även bokens aktualitet: ”Men den är ju 

modern så vad gäller de nya systemen som finns med här så håller den god kvalité det gör 

den.” Att den nuvarande kursboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik anses modern och 

uppdaterad, både innehållsmässigt och i fråga om bilder på aktuell teknik, innebär att den kan 

tillåtas utgöra en förebild för det nya kursmaterialet när det gäller illustrationer och layout.   

 

Den lite äldre boken Fordonsteknik Motorlära av Gunnar Syrjämäki visar bilder på 

genomskärningar av motorer som respondent ett tycker är pedagogiska: ”Ja dom tycker att 

när dom ser dom här bilderna så ser dom lättare hur grejerna fungerar mekaniskt.” Boken 

förmedlar alltså sitt budskap till eleverna på ett lättförståeligt sätt, som kan vara ett alternativ 

att använda sig av när bilderna väljs ut till det nya kursmaterialet. 

 

Om en lärobok bygger på material som motortillverkare gett ut är den bra anser respondent 

fyra: ”Jag tycker den är, man ser att den bygger på sånt material som tillverkarna har gett ut, 

men att man sovrat och tagit ut det väsentliga och att framställningen ligger på en sån nivå så 

att det kan vara lagom för en yrkesskola.” Prestanda länken 2 Motor av Ohlsson har enligt 

respondent fyra denna egenskap. Dessutom anses den vara ändamålsenlig för sin målgrupp. 

 

Modernitet som en positiv pedagogisk egenskap är en återkommande åsikt. Även System 

Motor av Ian Maasing åtnjuter beröm för att vara modern och innehålla färgbilder under in-

tervjun med respondent tre: ”Den här har ju lite mer färgbilder, den är modernare.” Respon-

dent tre kopplar ihop färgtryck med modernitet som svar på frågan om en boks pedagogiska 

aspekter. 

 

Boken Maskinlära för sjöpersonal av Tommy Andersson har en god egenskap som skulle 

kunna tas tillvara och det är dess helhetsbegrepp över tekniska system och dess progression i 

kapitlen, eller som respondent ett uttrycker det: ”Ja, kapitel alltså, där man börjar med, om vi 

tar bränsledelen då, så går man igenom den grundligt då, ända ifrån tanken och så hela vä-

gen fram genom alla filter och ända fram till spridare och genom matarpump, bränslepump 

allting, där dom visar fyllnadslägen, normalmatning och delmatning. Jag tycker den är väl-

digt bra den här.” Detta sätt att beskriva ett tekniskt system, genom att presentera detaljer och 

komponenter i den följd som de förekommer i systemet utifrån en tänkt referenskomponent, 

kan vara ett alternativ att använda sig av vid produktionen av det nya kursmaterialet. 

 

Såväl respondent ett som två tycker att boken Handbok för båtmekaniker från nämnden för 

båtlivsutbildning är grundläggande och lätt att förstå. Respondent ett menar att vem som helst 

utan några förkunskaper kan förstå delar ur den boken: ”Om man öppnar en bok och bläddrar 

i den behöver man inte ha så mycket grundkunskap innan vad som gäller den här Handbok 

för båtmekaniker, utan den här kan vem som helst sitta hemma i soffan och förstå lite av och 

därför är den bra på så vis.” Respondent två tycker att den är lättare att förstå än Maskinlära 

för sjöpersonal av Tommy Andersson genom att säga: ”Den här är ju rätt lätt att förstå, den 
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är ju lättare att förstå än Tommys.” Förutom att Handbok för båtmekaniker är lätt att förstå 

har den en annan god egenskap som respondent tre framhåller: ”Men den här tycker jag är 

bra, för den här är allsidig och en båtmek idag, han är inte bara båtmekaniker utan han mås-

te kunna fixa toaletten också.” Denna allsidighet, inom ramarna för det tänka innehållet, kan 

tänkas vara eftersträvansvärd vid skrivandet av den nya kurslitteraturen. 

 

4.3 Pedagogiska aspekter 
 

4.3.1 Elevernas förutsättningar 
 

Alla fyra lärare tycks vara överens om att eleverna inte är särskilt studiemotiverade, och att 

flera av dem har svårt för sig i skolan. Elevernas förutsättningar för att uppnå kursernas för-

väntade studieresultat är därför dåliga. Detta kan antas vara viktigt att beakta vid produktion 

av skräddarsydd kurslitteratur för Marina Läroverket, genom att göra den nya kurslitteraturen 

intressant och lätt att förstå. Den nuvarande kursboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik är 

för svår för eleverna enligt respondent ett: ”Ja det finns väl vissa saker som är bra med den, 

dom har ju också en del bilder med hur man ska koppla, och illustrationer och hur kompo-

nenterna ser ut i verkligheten, men den är för tung. Jag tycker personligen den är för tung för 

den typen av elever som vi har till våran skola.” Respondent fyra tycker att eleverna saknar 

disciplin och studieteknik, men det är oklart huruvida det går att åtgärda med bättre böcker: 

”Det är möjligt, det skulle antagligen förbättra för dom som redan läser tror jag, det är nog 

disciplin och studieteknik som inte är på topp.” Respondent två betonar elevernas brist på 

intresse för böcker och teori: ”Nej, det är alltså, om man säger 40 % kanske som har intresset 

så att dom tycker det är kul att läsa, en del är inte mogna och har inte intresset.” Vidare me-

nar samma respondent att resultatet av denna upplevda brist på intresse hos eleverna är, i som-

liga fall, att de saknar basal kunskap om motorer i årskurs tre: ”Dom har inte begrepp, dom 

har inte intresse, dom kanske är i skymundan, sitter och tänker på annat, det är dom man 

måste fånga upp. Samtidigt måste man ge dom som kan och är hungriga så att dom får också. 

Det finns till och med dom i trean som inte kan skilja på tvåtakt och fyrtakt, dom kan knappt 

se om det är en dieselmotor som sitter i en båt.” 

 

4.3.2 Illustrationer 
 

Illustrationer, såväl teckningar som fotografier, är enligt respondenterna viktiga när eleverna 

ska lära sig tekniska koncept och funktioner och uttrycks av respondent ett så här: ”Bland 

annat har den bra bilder på genomskärningar av motorer, man ser maskinelementen och har 

lättare att förstå deras funktion kanske.” 

 

Det råder delade meningar om huruvida det är viktigt med färgbilder. När färger används för 

att illustrera funktioner eller tillstånd, då är de användbara. Däremot är färgbilder inget själv-

ändamål enligt respondent fyra: ”Jag tycker att fullfärgstryck inte är något självändamål så 

jag tycker det går bra när dom är så tydliga som dom är.” Respondent ett å andra sidan anser 

att färgbilder är viktigt om eleverna ska ta till sig en bilds budskap och förstå en teknisk funk-

tion: ”Men jag tycker att dom här bilderna, det är ju också svartvitt, det är svårare för dom, 

tar man nått ur den här så är det mycket bättre för dom, det är färg, sen är det ju bättre fo-

ton.” Respondent ett visar i den nuvarande kursboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik ett 

exempel på hur färgsättning kan användas som ett pedagogiskt instrument: ”Det är klart, när 

man ser på direktinsprutningsbilderna här i basboken, med färger för olika temperaturer när 

det kommer in blandat varm och kall luft i olika färger, det är väldigt utförligt, och riktningen 

på kolven vart den är på väg.” Denna hantering av färgsättning kan användas som förebild 

för det nya kursmaterialet 
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Fotografier på verkliga motorer och komponenter kan med fördel kompletteras med ritade 

teckningar och schematiska skisser anser respondent ett: ”Det är ganska bra bilder i den här 

faktiskt, pedagogiska bilder vill jag säga, även fast den andra visar verkligheten så är det 

lättare att se i den här.” Dock får det inte vara för många och för svårtolkade symboler, efter-

som bokens abstraktionsnivå därmed riskerar att bli för hög för eleverna enligt respondent ett: 

”Ja det är den här Handbok för båtmekaniker, den riktar sig ju med väldigt illustrerande bil-

der och sånt och inte kanske så mycket symboler, man visar mycket bilder i den och det tycker 

jag är bra.” Ett sätt att förtydliga en bilds budskap är att använda analogier till saker som 

eleverna redan har begrepp och uppfattning om. Respondent ett använder sig av den nuvaran-

de kursboken Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik för att exemplifiera detta: ”Ja det är det ju, 

jag brukar alltid säga att på en kolv i en bensinmotor står en elefant och på en dieselmotor 

står det åtta elefanter. Den finns nästan i all litteratur, den tycker jag man ska ha med. Den 

säger ju väldigt mycket.” 

 

En annan intressant aspekt som dök upp under intervjuerna var olika tekniker för att genom 

böcker nå eleverna. Två knep, som på sätt och vis hör ihop kan vara användbara för att lura 

eleverna att läsa böckerna. Det ena handlar om att eleven ska tro att han eller hon tjänar på att 

läsa boken, förutom att denne klarar skrivningen så bör boken innehålla någon annan typ av 

morot som får eleven att självmant vända sida och läsa vidare, som respondent tre säger: 

”Och så måste böckerna funka lite också, vad vill dom ha, vad vill dom se? Självklart måste 

vi ha vissa grejer, en 2-taktare funkar så här en 4-taktare funkar så här, absolut, men det 

kanske är häftigt att visa en racer-4-taktare, vad är skillnaden? Hur ser dom vevstakarna ut? 

Hur ser kolven ut, vad använder man för ventiler?”  Eleverna tycker uppenbarligen att det är 

roligare att arbeta i verkstaden än att läsa böcker och lyssna på teorilektioner, därför kan ett 

sätt att nå eleverna vara att låta böckerna närma sig det praktiska arbetet, eller som respondent 

två uttryckte sig: ”Den perfekta läroboken. Hm. Det första man tänker på, det ska låta som en 

motor när man öppnar den.” 

 

Det andra sättet att nå eleverna, som hör ihop med ovanstående, beskrivs med nyckelordet 

”häftigt”. Genom att kombinera de schematiska bilderna på en motors fyra takter med en bild 

på någon tillämpning av en fyrtaktsmotor, gärna en häftig sådan, kan eleven antas komma 

ihåg dessa fyra takter bättre. Att läsa om de tekniska grundbegreppen blir intressantare om de 

står i ett intressant och häftigt sammanhang tror respondent tre: ”Så det man fikar efter, det 

man försöker göra är dels att göra det intressantare och dels att det ska vara lite häftigt, en 

racerbåt som hoppar, en racerbil kanske, såna saker som får eleverna att tycka det är häf-

tigt.” Annars är samma respondent orolig för att eleverna börjar tycka att det är tråkigt med 

motorer: ”Stå att prata om en gammal snipa med nån diesel, ja kul, jättekul, eller visa en bild. 

Det måste ju finnas också, men man måste ju ha lite sånt som flashar till som tänder deras 

intresse för i trean har dom börjat tappa intresset, i ettan har dom hur mycket som helst, dö-

dar vi det där då är vi helsänkta, i tvåan så börjar det dippa lite, i trean har dom bara ett år 

kvar sen ska dom ut och jobba, då börjar det bli jobbigt då måste man ha projekt och i böck-

erna måste det vara häftiga grejor. Ok, hur gör du för att trimma en sån här motor, vad hän-

der om du slipar här? För då håller dom uppe det här intresset.” Vad som mer kan tänkas 

vara häftigt än höga effekter och snabba racingapplikationer är kontraster. Att visa upp ett 

brett spektrum av användningsområden och tillämpningar kan tänkas göra ämnet intressantare 

säger respondent tre: ”Ja, det ser likadant ut, det funkar likadant, maxvarvar 425 varv. ”Va, 

varvar den inte?” nej det går sakta, du kan stå och lyssna när kolven åker förbi, också lite 

häftigt och extremt åt andra hållet. Jag tror att en liten motor kan vara rätt häftig om man får 

ut jättemycket effekt ur en liten motor. Det man hela tiden ser att det funkar likadant, den jät-

testora, den jättelilla. Kolven åker upp och ner.” 
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4.3.3 Text och språk 
 

De fyra respondenterna anser att språket i läroböckerna inte får vara för svårt, eftersom ämnet 

som sådant är tillräckligt svårt för eleverna. För att i skrift förklara en funktion kan liknelser 

till andra saker ur elevernas vardag användas enligt respondent tre: ”Det måste vara ganska 

lättförståeligt, det får inte bli kärnfysik för dom, det ska stå ganska enkelt om man tänker pe-

dagogiskt, gärna då jämföra med någonting annat, om vi tar en kolv som åker upp och ner, 

men jämför den med något annat som gör det också, hur den här kraften flyttar på sig.” 

 

Alla fyra lärare anser att språket i de befintliga böckerna är på en lagom nivå och att dessa 

böcker därför kan användas som förebilder vad det gäller ordval, synonymer och menings-

byggnad. När lärarna behöver förklara någonting för eleverna har det med ämnets natur att 

göra och inte med språket i böckerna påstår respondent fyra: ”Det är klart att en del begrepp 

får man ju förklara men det ligger mer i ämnets natur än att språket skulle vara tillkrånglat, 

utan det är ju komplext att beskriva det här och man får ju gå in och hjälpa till att förklara 

hur saker och ting fungerar, hur saker och ting hänger ihop. Men som sagt det är inte bokens 

fel.” 

 

Böckerna bör inte innehålla främmande språk, eftersom det är tillräckligt svårt för eleverna att 

lära sig alla de nya tekniska komponenterna och funktionerna på svenska, vilket respondent 

tre har fått erfara genom kursutvärderingar: ”Ja det som man kan få är att det är på engelska, 

inte dom här böckerna men tar man verkstadshandböckerna så är det mesta på engelska och 

det tycker dom är jobbigt, det är negativt för dom.” 
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5. Slutsatser 
 

Resultaten är analyserade för att besvara frågorna: Vilken relevant kurslitteratur används av 

Marina Läroverket för närvarande? Vad saknas i den befintliga litteratur som används vid 

Marina Läroverket? Hur bör kurslitteraturen vara utformad, och vad bör ingå för att den, ur 

uppdragsgivarens perspektiv, skall motsvara kursplanen? Hur kan textens innehåll med tillhö-

rande illustrationer optimeras för att skapa ett så pedagogiskt verktyg som möjligt? Dessa 

frågeställningar har varit till hjälp för att uppnå syftet med denna del av projektet som är att 

genomföra en förundersökning inför skrivandet av kursmaterial enligt uppdraget. Förunder-

sökningen ska leda till fram till den innehållsförteckning och de pedagogiska riktlinjer som 

kommer att ligga till grund för det nya kursmaterialet. Denna innehållsförteckning och dessa 

pedagogiska riktlinjer presenteras i detta kapitel. 

 

5.1 Den nya kurslitteraturens innehållsförteckning 
 

Efter att jag har analyserat intervjusvaren och jämfört resultaten med innehållsförteckningarna 

över de befintliga böckerna har jag kommit fram till att innehållsförteckningen till den ännu 

inte skrivna boken borde likna den på nästa sida, för att därmed ur uppdragsgivarens perspek-

tiv motsvara kursplanen. Efter varje delmoment ska det finnas ett par repetitionsfrågor av enk-

lare karaktär, till exempel ”Vad heter de fyra takterna i en fyrtaktsmotor?” eller ”Vad har 

smörjoljan för uppgifter i en motor?”. I slutet på varje kapitel vävs dessa enklare frågor ihop 

till instuderingsuppgifter av ”förstå och förklara”-natur, det vill säga att dessa instuderingsfrå-

gor är lite mer komplexa, till exempel ”Skissera schematiskt en dieselmotors bränslesystem 

med dess huvudkomponenter” eller ”Vad kan konsekvenserna bli för en motor om den körs 

utan smörjolja?” 
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1. Inledning, Motorer i marina tillämpningar 

2. Motortekniska begrepp och motorkonstruktion 

2.1 Ottomotorn (2-takt, 4-takt) 

2.2 Dieselmotorn (2-takt, 4-takt) 

2.3 Huvudkomponenter (Kolv och cylinder, Vevrörelsen, Ventiler) 

2.4 Motorers prestanda (Effekt, Vridmoment, Varvtal) 

3. Hjälpsystem 

3.1 Bränslesystem 

Ottomotorns bränslesystem (Bensin, Förgasare, Insprutning) 

Dieselmotorns bränslesystem (Diesel, Bränslepump, Insprutning) 

3.2 Startsystem 

Ottomotorns tändsystem (Batteri, Generator, Tändstift) 

Dieselmotorns startsystem (Glödtändning, Startmotorer) 

3.3 Inlopps- och avgassystem 

Laddluftaggregat (Turbo och kompressor, Laddluftkylning) 

Avgassystem (Ljuddämpning, Avgaskylning, Katalysator) 

3.4 Smörjoljesystem 

Smörjoljans fyra huvuduppgifter 

Smörjoljor (Mineraloljor, Syntetoljor) 

Mindre 2-takt Ottomotorers smörjoljesystem 

Dieselmotorns och större Ottomotorers smörjoljesystem 

3.5 Kylsystem 

Kylning av utombordsmotorer 

Kylning av inombordsmotorer 

4. Båtens drivlina och framdrift 

4.1 Backslag 

4.2 S-drev och INU-drev 

4.3 Utombordsmotorn 

4.4 Propeller (Fast och ställbar propeller) 

4.5 Vattenjet 

5. Materiallära och maskinelement 

5.1 Maskinelement (Lager, Tätningar, Fästelement, Transmissionselement) 

5.2 Materiallära (Stål, Legeringar, Lättmetaller, Bearbetning) 

6. Verktygslära och mätteknik 

6.1 Mätteknik (Skjutmått, Mikrometer) 

6.2 Verktygslära (Verktyg, Specialverktyg) 

6.3 Verkstaden (Hydrauliska och Pneumatiska verktyg, Arbetsstationer) 
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5.2 Pedagogiska riktlinjer för den nya kurslitteraturen 
 

För att uppnå syftet och för att det nya kursmaterialet som ska skrivas ska bli ett bra pedago-

giskt verktyg anser jag att det behövs vissa riktlinjer för hur bokens innehåll presenteras. Des-

sa riktlinjer utgörs av min tolkning av respondenternas synpunkter och kommentarer på temat 

pedagogik. Framförallt har jag identifierat två områden som är avgörande för om eleverna på 

Marina Läroverket kommer att ta till sig bokens innehåll och på så sätt uppnå kursmålen en-

ligt kursplanen. Dessa två områden är Illustrationer samt Text och språk. 

 

5.2.1 Illustrationer 
 

 Alla illustrationer, såväl fotografier som ritade bilder, är viktiga och bör väljas ut med 

omsorg. Används bilder på rätt sätt kan en bok bli pedagogisk, används fel bilder och 

på fel sätt försämrar det bokens förmåga att förmedla sitt budskap. Ett sätt att välja ut 

bilder på är helt enkelt att fråga eleverna vilka bilder de tycker förklarar en funktion på 

bästa sätt. Ett annat alternativ är att kontakta de förlag som har gett ut de böcker som 

respondenterna tycker har bra bilder och förhandla med dem för att erhålla rättigheter 

att använda dessa bilder. 

 

 Alla bilder ska vara moderna, vilket innebär att de ska beskriva aktuell teknik. Efter-

som den tekniska utvecklingen på området hela tiden går framåt så bör fotografier på 

nyligen lanserade motorer användas. 

 

 I de bilder som ska förklara en funktion bör färgsättning användas för förtydliga funk-

tionen. Till exempel blå färg för kall luft och röd färg för varm luft, eller röd färg för 

bränsle, blå färg för kylvatten och gul färg för smörjolja. 

 

 Där schematiska bilder eller symboler används för att förklara ett sammanhang eller 

ett system av komponenter, bör ett fotografi på ett verkligt system förekomma alldeles 

intill, för att symbolerna inte ska uppfattas som abstrakta och verklighetsfrämmande 

för eleverna. 

 

 På en sida där texten handlar om någonting teoretiskt, eller som riskerar att uppfattas 

som tråkigt av en 16-åring, bör det finnas en bild med någonting häftigt på, som det 

refereras till i texten. Exempel på häftiga saker är racingbåtar, extrema motorer och 

kontraster mellan till exempel extremt små och extremt stora motorer. Motorer med 

hög effekt och motorer som sitter i båtar med tilltalande utseende och högstatusbåtar 

såsom yachter kan också tänkas locka eleven till att vilja läsa. 

 

5.2.2 Text och språk 
 

 När det gäller språket i böckerna är det viktigt att det inte är för svårläst och krångligt. 

Att det förekommer många tekniska termer och facktermer är oundvikligt, men för att 

förenkla för eleverna är det i vissa fall möjligt att använda analogier till deras vardag, 

och jämföra med begrepp som är kända för dem. 

 

 All text i boken ska vara skriven på svenska. 

 

 Språket i någon av de befintliga böckerna på marknaden, till exempel Prestanda BAS 

3.0 Fordonsteknik, kan användas som förebild. 
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5.3 Uppdragets slutförande 
 

Syftet med förundersökningen är uppnått och projektet avslutas i sin nuvarande form (se bila-

ga 7. Projektavslut). Uppdragsgivaren har från och med den 19/5-2011 fri nyttjanderätt till allt 

producerat material inom projektets ramar, det vill säga projektrapporten med dess bilagor. 

Det är nu upp till uppdragsgivaren om denne vill ta kontakt med ett tryckeri eller ett förlag 

och använda denna förundersökning för att producera eget kursmaterial till kursen Marinmo-

torer 1. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Lokal tidsplan 

 

Lokal tidsplan.  Marinmotor 1. 100p. 
 

   

   Arbetsstationer och arbetsmoment till Marinmotor 1 

                                                 

Inombordsmotor 

 

1. Motorstation MD5 : demontering och montering av maskindetaljer. 

 Ca 12 h. ( 3 elever/motor ). Efter manual. 

 

2. Motorblock MD5 : demontering av kolv, kolvringar, vevstake och 

vevaxel. Mätövning på samtliga maskinelement. Därefter montering 

av dito. Ca 3 h. ( 3 elever/motorblock ). Efter manual. 

 

     3.  Bränslestation : demontering av matarpump, bränslefilter,                  

            bränslepump och bränsleventil ( insprutare ). Därefter montering 

          av dito. Provtyckning av bränsleventil. Ca 2 h. ( 3 elever/station ). 

          Efter manual. 

 

3. Kylvattensystemet : demontering av kylvattenpump, kontroll av 

temperaturvakt, termostat, anoder och färskvattenkylare. Ca 2 h. 

( 3 elever/station ). Efter manual. 

 

4. Smörjoljesystemet : demontering av smörjoljepumpar, kontroll av 

smörjoljetryckvakt. Ca 1 h. ( 3 elever/station ) Efter manual. 

 

Drivlina 

Backslag och S-drev 

 

1. Backslag : ( s-drev ) demontera upphängningskonsolen, växel- 

mekanismen, backslaget ifrån drevet. Demontera propellerlagerhuset. Ca 3 h. ( 3 ele-

ver/station ) efter manual. 

 

2. Propelleraxel med hylsa : demontering och montering. 

          Ca 1 h. ( 2 elever/station ) Efter manual. 

 

Utombordsmotor 2-takt och 4-taktsmotorer 

 

1. Startapparat : demontering / monteringav dragfjädern och dragsnöre. Ca 2 h. ( 2 ele-

ver/station ) Efter manual. 

 

2. Drev : demontera för kontroll av kylvattenpump. 

Ca 1 h. ( 2 elever/station ) Efter manual. 

 

3. Propeller : demontering och montering samt kontroll 
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     av brytpinne. Ca 0.5 h. ( 2 elever/station ) 

          

       4.  4-taktsmotorer : kontroll av ventilspel. Ca 0,5 h.  

            ( 2 elever/station ) Efter manual. 

 

       5.  Provköra : i vattentank. Ca 1 h. ( 2 elever/station ) 

     Efter manual. 

Båtvagn. 

Bromsar och kullager. 

 

1. Hjulhuset : demontering och montering av lager och lager- 

banor samt kontroll av bromsar. Ca 1.5 h. ( 2 elever/station ) 

Efter manual. 

 

Verktyg och maskinlära för verkstad. 

Genomgång av handmaskiner ( slip,borr o sticksåg ). 

”             pelarborrmaskin, svarv o bänkslipmaskin. 

 

För att använda dessa maskiner måste eleven ha den 

kännedomen som gäller för var maskin och erhållit ett 

s.k körkort för resp. maskin. Ca 3 h / elev. 

 

1. Verktygskännedom :  namn och användningsområde för de mest 

      förekommande verktyg i en motorverkstad för varv. Ca 3 h / elev. 

 

2. Bänkarbete :  Övningsbit efter ritning som omfattar kapning,                         

filning, ritsning, borrning o gängning. Ca 4 h / elev. 

 

3. Skruv- o nitförband : Övningsuppgifter enl. ritning. Ca 2 h / elev. 

 

4. Packningar : Tillverkning av packning till ett maskinelement. 

Ca 0.5 h / elev.   

 

Tryckluft 

       

1. Tryckluftsanläggning : Rita upp skolans anläggning med 

     gällande symboler för ( pneumatik ), samt redogöra hur 

     tillhörande komponenters funktion.  Ca 2 h / elev. Med manual. 

 

Teori som omfattar Marinmotor 1 

 

Motor 

 

1. Konstruktion, uppbyggnad och maskinelement. 

2. 2-takt och 4-takt. 

3. Bränslesystem diesel och bensin. 

4. Kylsystem och smörjoljesystem.                                            

5. Backslag, koppling, axel, hylsa och propeller. 

6. S-drev. 

7. Utombordsmotor.                                                                  8 h. 
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Maskinelement 

 

1. Gängor och gängsystem. 

2. Olika typer av låsningar. 

3. Kullager och glidlager. 

4. Smörjmedel. 

5. Sammanfogning. 

6. Tätningar.                                                                              4 h. 

 

 

Verktygslära 

 

1. Olika typer av skruvmejslar. 

2. Fasta-, led- och hylsnycklar. 

3. Huggmejslar, hålpipor och körnare. 

4. Hammare och slägga. 

5. Olika typer av avdragare. 

6. Olika typer av tänger. 

7. Filar. 

8. Specialverktyg för marina motorer. 

9. Elektriska handmaskiner.                                                  5 h. 

 

 

Mätteknik 

 

1. Direkt-, indirekt mätning 

2. Tum och mm. 

3. Skjutmått. 

4. Mikrometer : in-,  utvändig och djup.  

5. Bladmått. 

6. Indikatorklocka.                                                                   4 h. 

 

Ritningsläsning 

 

1. Övningsuppgifter : vy och snitt. 

2. Symboler : rör, ventiler, filter. 

3. Motorritning MD 5                                                             4 h. 

 

Materiallära 

 

1. Trä. 

2. Stål, koppar och aluminium. 

3. Legeringar. 

4. Plaster.                                                                                 4 h. 

 

Arbetsmiljö och säkerhet 

 

1. Faktorer som påverkar människan. 

2. Skador måste förhindras. 
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3. Marin motorverkstad. 

4. Kretsloppsamhället. 

5. Projektarbete.                                                                      4 h. 

 

Tekniska  museet                            3 h. 

 

             Tid för prov i både teori och praktiskt arbete.      6 h. 

 

          Praktiskt arbete               45 h. 

          Teori                                  33 h. 

          Tekniska museet                 3 h. 

          Prov                                      6 h. 

          Arbetsplatsförlagd utbildning        13 h.                

Totalt  100 h. 
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7.2 Projektplan 
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1. Direktivet 
 

Projektdirektivet finns bifogat som bilaga ett. 

 

2. Beskrivning 
 

2.1 Omfattning 
 

Projektet omfattar följande moment: 

 

1. Beställning och undertecknande av projektdirektivet 

2. Intervjuserie med projektets resurspersoner. 

3. Bearbetning av intervjuerna. 

4. Skrivande av ett utkast till produkten. 

5. Utvärdering av utkastet med hjälp av en enkätundersökning. 

6. Eventuell revidering av utkastet utifrån resultatet av enkätundersökningen. 

7. Överlämnande av produkten och avslutande av projektet. 

 

2.2 Mål 
 

2.2.1 Effektmål 
 

Om projektet lyckas, det vill säga om produkten motsvarar uppdragsgivarens förväntningar 

kommer verksamheten hos uppdragsgivaren vid Marina Läroverket beröras på följande sätt: 

 

1. De lärarna på skolan Marina Läroverket som undervisar i kursen Marinmotorteknik 

kommer att få en lägre arbetsbelastning och lägre stressfaktor när de har tillgång till en 

riktig kursbok att nyttja som stöd i sin undervisning. Det kommer att bli lättare för 

dem att tilldela sina elever hemuppgifter och grupparbeten när det finns en kursbok att 

hänvisa till. Vid en lärares eventuella sjukfrånvaro kommer det bli möjligt att minime-

ra skadeverkningarna av den uteblivna lektionen genom att ersätta teoridelen med att 

eleverna läser i kursboken och löser medföljande instuderingsuppgifter. 

 

2. Kursdeltagarna, det vill säga eleverna som läser programmet Marinteknik på Marina 

Läroverket och därmed deltar i kursen Marinmotorteknik kommer att med större sä-

kerhet uppnå kursens förväntade studieresultat när de har en kursbok som speglar kur-

sens läroplan. 

 

3. Uppdragsgivaren kommer att tillsammans med författaren och tillika uppdragstagaren 

att kunna göra en ekonomisk förtjänst på produkten genom att sälja den till andra sko-

lor som bedriver liknande kursverksamhet.  

 

Effekt ett är svår att mäta, huruvida effekt ett har uppstått avgörs av lärarnas subjektiva åsikter 

om hur deras vardag har förändrats till det bättre eller ej. Effekt två är lättare att sätta siffror 

på, till exempel kan det undersökas hur många av eleverna som klarar av kursproven vid för-

sta försöket med den nya kursboken tillgänglig jämfört med hur många som klarade kurspro-

vet utan den, det vill säga tidigare årskullar. Effekt tre kan mätas i om en försäljning av kurs-

boken genererar en inkomst som överstiger utgifterna för att trycka, marknadsföra samt distri-

buera den.   
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2.2.2 Produktmål 
 

Produktmålet är hämtat ut projektdirektivet och lyder: 

 

”Den 1 maj 2011 skall ett utkast till en kursbok finnas uppdragsgivaren tillhanda. Det produ-

cerade materialet skall utgöras av minst 100 sidor text och behandla det teoretiska innehåll i 

kursen som, enligt kursplanen, kursdeltagarna förväntas ha kunskap om efter genomförd ut-

bildning.”     

 

2.3 Avgränsningar 
 

För att begränsa projektets omfattning kommer följande avgränsningar att göras: 

 Projektet kommer inte att omfatta de praktiska moment och laborationer som utförs 

under kursen Marinmotorteknik. 

 

 Utfallet kommer vara anpassat för uppdragsgivaren och inte nödvändigtvis användbart 

i andra kurser på andra skolor. 

 

 Projektet omfattar inte kontakter med tryckeri eller andra företag och intressenter än 

uppdragsgivaren. 
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2.4 Tidplan 
 

Detta är den preliminära tidplanen för projektet 

Vecka Moment Planerade Aktiviteter Milstolpar och viktiga datum 

1044-

1046 

1 Projektdirektivet skrivs, revideras och 

undertecknas. Projektplanen färdigställs, 

godkänns av handledare samt lämnas in 

till kursansvarig. 

Den 15/11 ska projektplanen 

redovisas. 

1047-

1049 

2 Intervjuserien förbereds genom skapande 

av intervjuunderlag, kontroll av intervju-

underlag mot försöksperson samt bok-

ning av datum för den första intervjuseri-

en. 

Vecka 1048 hålls ett metod-

seminarium. 

1050-

1051 

2-3 Den första intervjuserien genomförs. Om 

tid finns påbörjas bearbetningen av in-

tervjumaterialet parallellt med intervju-

erna.  

Den 21/12 är sista möjliga 

dag för intervjuer då lärarna 

vid Marina Läroverket går på 

julledigt den 22/12. 

1052-

1101 

 Ledighet och rekreation för projektets 

deltagare. 

Projektledaren påbörjar julle-

dighet den 22/12.  

1102-

1103 

3 Bearbetningen av intervjuerna fortsätter. Den 10/1 återupptas arbetet 

efter ledigheten. 

1104-

1108 

4 Det första utkastet till produkten skrivs. 

Rapporten till examensarbetet skrivs. 

Den 15/2 (vecka 1107) ska en 

råkopia av rapporten för exa-

mensarbetet vara klart 

1109-

1110 

5 En enkätundersökning för utvärdering av 

utkastet förbereds och genomförs. 

 

1111-

1116 

6 Produkten utvärderas med hjälp av resul-

tatet i enkätundersökningen. Produkten 

revideras. 

Vecka 12 genomförs oppone-

ring. 

1117 7 Det producerade materialet överlämnas 

till uppdragsgivaren och projektet avslu-

tas. 

Den 1/5 avslutas projektet i 

dess nuvarande form. 

 

2.5 Kostnad 
  

Projektet har ingen egen budget och förväntas inte utgöra någon ekonomisk kostnad för var-

ken uppdragsgivaren eller uppdragstagaren. De resurser som kommer att användas i projektet 

finns redovisade under avsnitt 3.6. 

 

2.6 Avslutskriterier 
 

Vid avslut av projektet, den 1/5 2011, överlämnas allt producerat material till uppdragsgiva-

ren. Det ända krav som behöver uppfyllas för avslut av projektet är enligt direktivet, att pro-

duktmålet är uppnått. 

 

2.7 Avvikelser 
 

Avvikelser rörande den del av projektet som utgör det akademiska examensarbetet och som 

ligger till grund för betygsättning i kursen Självständigt arbete rapporteras till handledaren. 
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Eventuella avvikelser inom den del av projektet som utgör produkten och dess framställande 

rapporteras till uppdragsgivaren. 

 

2.8 Beroenden 
 

Projektets genomförande är inte beroende av några andra projekt. 

 

3. Organisation 
 

3.1 Projektledare 
 

Projektledare och tillika uppdragstagare är Joakim Wiberg, student vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. Projektledaren ansvarar för att produktmålet uppnås (se bilaga 1, Projektdirektiv).  

 

3.2 Uppdragsgivare 
 

Uppdragsgivare är Per Lindberg, rektor vid Marina Läroverket, Stocksund, Stockholm. Upp-

dragsgivaren ansvarar för att nödvändiga resurser enligt projektdirektivet tilldelas uppdragsta-

garen. Uppdragsgivaren har två representanter på två olika nivåer. Representant nivå ett ut-

görs av arbetslagsledaren för den berörda verksamheten (se bilaga ett, Projektdirektiv). Repre-

sentant nivå två utgörs av en av lärarna på Marina Läroverket.  

 

3.3 Projektgranskare 
 

Projektgranskare är Kvalitetgranskningsgruppen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Gruppens 

arbetsområde är att vara ett stöd till handledare och kursansvarige att upprätthålla kvalité på 

uppsatserna. Det stödet genomförs genom att gruppen läser igenom förslag till ämnen, upp-

sats‐ och projektplaner samt färdiga arbeten och lämnar förslag på förbättringar och feedback 

på möjliga förändringar i struktur och innehåll. 

 

3.4 Handledare 
 

Handledare för projektet är Ulf Landgren, Universitetsadjunkt, Sjöfartshögskolan, Kalmar.  

Handledarens roll är att agera vägvisare för studenten. Handledare läser och kommenterar 

studentens texter. I rollen som handledare ligger även att ansvara för de grupphandlednings-

tillfällen som kan ingå i arbetet. 

 

3.5 Resurspersoner 

 

Resurspersonerna är de intervjuobjekt som kommer att utgöra spetskunnandet och den peda-

gogiska expertisen i projektet. Intervjupersonerna, cirka fem till antalet, namnges ej i projekt-

planen. Majoriteten av dem utgörs av lärare vid Marina Läroverket och deras ansvar är att 

avsätta arbetstid för intervjuerna. Även uppdragsgivarens representanter nivå ett och två 

kommer att utgöra viktiga resurser i projektet. Frivilliga elever på Marina Läroverket kommer 

också att utgöra en resurs. 
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 3.6 Övriga resurser 
 

De resurser som är nödvändiga för projektets genomförande finns listade i projektdirektivet 

(se bilaga 1). 

 

4. Genomförande 
 

För moment och milstolpar se avsnitt 2.4. 

 

4.1 Start av projektet 
 

Projektet startar formellt när direktivet är undertecknat av de båda parterna uppdragsgivare 

och uppdragstagare. I skrivande stund (12/11-2010) är utgåva 1.0 av direktivet under revide-

ring. 

 

4.2 Beslutspunkter 
 

Den första beslutspunkten utgörs av projektdirektivet. Nästa beslutspunkt kommer att inträffa 

då ett första utkast av produkten ska testas genom en enkätundersökning. Enkätundersökning-

en kommer att vara till stöd då materialet ska revideras.  

 

4.3 Uppföljning/ Rapportering 
 

Rapportering sker till uppdragsgivaren och dess representanter sker via e-post. Rapportering-

en till uppdragsgivaren kommer att ske inför projektets uppstart, vid behov samt inför projek-

tets avslut. Rapportering till uppdragsgivarens representant nivå ett kommer att ske inför varje 

moment (se avsnitt 2.4). Rapportering till uppdragsgivarens representant nivå 2 kommer att 

ske kontinuerligt. 

 

4.4 Avslut av projektet 
 

Se avsnitt 2.6, Avslutskriterier. 

 

5. Kommunikation 
 

Kommunikation inom projektet kommer att ske muntligt mellan projektledaren och handleda-

ren. Rapportering och uppföljning kommer att ske kontinuerligt med ett möte i veckan, oftast 

i samband med de lektioner handledaren ger och som projektledaren närvarar vid. Ovan 

nämnda lektioner utgörs av kurserna Teknisk Engelska 1.2 och 2.2 för T1 respektive SI vi 

Sjöfartshögskolan i Kalmar.  
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Syfte och fråge-

ställningar 

Kvalitativ eller 

kvantitativ un-

dersökning 

Intervjuer, ob-

servationer eller 

källstudier 

Individuella 

intervjuer eller 

gruppintervjuer 

 Urval av enheter 

och variabler 

 Strukturering av in-

tervjuerna 

 Genomförande 

Kapitel 2.1.1 

Metodval 

Datainsamling 

Kapitel 2.2 

Datainsamling i prak-

tiken 

7.3 Undersökningsdesign 
 

Flödesschema metodval – undersökningsmetod 
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Kvalitativ undersökning 

Kvalitativ innehållsanalys, 

narrativ analys eller kontex-

tuell analys 

Analys av en intervju i 

taget eller av en intervju-

fråga i taget 

 Teman 

 Meningskoncentration 

 Kategorier och koder 

Kapitel 2.3 

Analys i praktiken 

Flödesschema metodval – analysmetod 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2.1.2 

Metodval 

Analys 
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7.4 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Innehåll 

 

 Vilka böcker och vilket material använder ni för närvarande? 

 

 Vilka böcker använder ni till vilka kursmoment? 

 

 Har du själv varit med om att välja ut detta material? 

 

 Om ja, vad fick dig att välja detta material? 

 Om nej, hade du valt samma material? 

 

 Vad har detta material för styrkor? Vilket är det största skälet till att ni använder just 

dessa böcker? Vad är det bästa med boken/böckerna? 

 

 Vad har detta material för svagheter? Vad saknas? Vad är det sämsta med bo-

ken/böckerna? 

 

 Vad saknas, rent faktamässigt, i den befintliga litteraturen? Vilka rubriker/kapitel sak-

nas? 

 

 Vad är överflödigt och ingår ej i kursplanen? 

 

 Föreslå en disposition till en ny bok! 

 

Pedagogiska aspekter 

 

 Av de böcker du känner till, är dessa böcker bra pedagogiska instrument? Rangordna 

dem efter dess pedagogiska styrka! 

 

 Varför är de och varför är de inte pedagogiska? 

 

 Kan du minnas att eleverna har haft synpunkter på kursmaterialet? 

 

 Finns det arkiverade kursutvärderingar att tillgå? 

 

 Är de tillräckligt fräscha och moderna? 

 

 Hur är illustrationerna, är de relevanta och tidsenliga? 

 

 Hur är språket i dem, är det riktat till rätt målgrupp? 

 

 Används de vid hemläxor och för självstudier? 

 

 Om ja, brukar eleverna göra sina läxor och med vilket resultat? 
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 Om nej, varför inte? Använder ni inte den typen av uppgifter i undervisningen 

eller är det kursmaterialet som är begränsande? Om ni hade haft ett bättre 

kursmaterial med till exempel instuderingsuppgifter, skulle ni använda det? 

 Hur mycket används böckerna under lektionstid, refereras det till sidor i boken under 

föreläsningar? 

 

 Om ja, vilka kapitel används under lektionstid? 

 Om nej, varför inte? 

 

 Använd tre ord för att beskriva den perfekta läroboken! 

 

Avslutande frågor 

 

 Hur länge har du undervisat i Marinmotorteknik eller motsvarande kurs? 

 

 Hur länge har du arbetat på Marina Läroverket? 

 

 Hur länge har du arbetat med utbildning och undervisning? 

 

 Är du behörig lärare? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 

 Har du arbetat ”på sjön”? 
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7.5  Meningskoncentration och analystabeller 

 
Respondent 1 

Mening Kondenserad mening Kod 

Bland annat har den bra bil-

der på genomskärningar av 

motorer, man ser maskinele-

menten och har lättare att 

förstå deras funktion kanske. 

Genomskärningar av motorer 

ger förståelse för funktion 

Genomskärningar ger förstå-

else 

Ja det tror jag nog för den är 

väldigt modern det är den, 

den är ju uppdaterad mer än 

dom andra för elever som vill 

gå djupare. 

Modern och uppdaterad för 

elever som vill gå djupare 

Modern och uppdaterad 

Den saknar ju båten och bå-

tens drivlina med backslag 

och såna saker. S-drev, ut-

ombordare. 

Saknar båten och båtens driv-

lina 

Saknar båten 

När man använder sig av det 

här materialet, man behöver 

så mycket kostsamma och 

avancerade stationer till den 

för att utföra jobben. 

Behov av kostsamma statio-

ner för att utföra jobb 

Behov av kostsamma statio-

ner 

Den är riktad rent emot for-

donstekniskt med bilen och 

lastbilen. 

Riktad rent emot fordonstek-

nik med bil och lastbil 

Fordonsteknik 

I och med att den marina 

biten inte finns med i den så 

blir den inte så riktbar mot 

den nya gymnasieplanen. 

Ej riktbar mot ny gymnasie-

plan pga. Ej marint innehåll 

Ej marint innehåll 

Ja, det är väl som all inled-

ning av motortekniken, mo-

torns uppbyggnad, arbetssätt, 

två- och fyrtakt, insprut-

ningssystemen. 

motortekniken, motorns upp-

byggnad, arbetssätt, två- och 

fyrtakt, insprutningssystemen 

motorns uppbyggnad, arbets-

sätt och hjälpsystem 

Där har du ju utombordare, 

S-drev, vanlig konventionell 

med backslag 

utombordare, S-drev, 

backslag 

Båtens drivlina 

Ja, för att kunna arbeta med 

sånt här. Begreppet verktygs-

lära måste ju finnas. Det 

finns ju så mycket special-

verktyg för motorer så det 

innebär ju att man måste 

kunna känna till dom olika. 

Mäta glykolhalt, eh, batteriet, 

syran. 

Verktygslära måste finnas verktygslära 

Ja, det är bra om startmoto-

rer, generatorer är med. El, 

startmotorer, El, tillhörande 

el. 

Ellära 
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tillhörande el. Motorel kalla-

des det förr. 

 

Ja, eh, vridmomentet. Alltså 

vad som gäller årskurs ett 

tycker jag att man ska ha 

vridmomentet med, för det 

återspeglas ju sen i monte-

ringen. 

Vridmoment återspeglas i 

montering 

vridmoment 

Jaa, ja alltså mätteknik, lära 

sig skjutmåttet, mikrometern 

och såna saker. Att kunna 

mäta axeltappar och cylin-

derfoder. 

mätteknik, skjutmåttet, mik-

rometern, mäta axeltappar 

och cylinderfoder. 

 

mätteknik 

Äh, ja axlar och sådant, om 

det finns härdbart och så, 

men ingen fördjupning, ingen 

kolsammansättning. 

axlar och sådant, om det 

finns härdbart 

materiallära 

Ja att kunna värma av och på 

någonting, för att krympa 

och sånt, och sen enklare 

lödningar. Man löder inte på 

båtar idag men det är bra att 

kunna göra det. 

Värma, krympa, lödningar bearbetning 

Ingen kemi nej, att man 

nämner det bara, och sen är 

det ju då fästelement, det är 

ju skruvar, muttrar, popnitar, 

fästelement. 

Fästelement, skruvar, mutt-

rar, popnitar 

fästelement 

Ja. Transmissionselement då, 

vad jag tänker där är splines, 

vad det är uppbyggt på med 

krysskil och woodruffkil och 

lite med kopplingar, det går 

under grunderna, allt ligger 

under maskinelement. Och så 

lager, lager och tätningar. 

Transmissionselement, lager 

och tätningar under maskin-

element 

maskinelement 

Eeh, nej. Man ska känna till 

på sin arbetsplats att man har 

tryckluftsanläggning med 

vanligt arbetstryck har ju alla 

varven, och eh, självklart ska 

man ju veta var man går och 

dränerar själva kärlet och hur 

ofta det ska göras, med lite 

service och underhåll, men 

det är bara väldigt enkelt. Ett 

uppskissat tryckluftssystem 

också visar man var det finns 

tank och avtappning. 

service och underhåll på 

tryckluftsanläggningar 

pneumatik 

Nej den kommer gå under, Motorhistoria är en annan motorhistoria 
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tidigare så har vi ett ämne 

som heter idag fordonskän-

nedom, det talar om bilen 

och bilens historia, och det 

kommer finnas ett ämne där 

man går igenom båten och 

delvis då motorn att man 

drog med snöre förut och 

man fick starta äldre motorer 

med avgaser och tändkule-

motorer och sånt, det före-

kommer ju volvomotorer 

som sitter i en del som sitter i 

båtar idag men det kallas ju 

veteranbåtar. 

kurs 

Ja det är den här Handbok för 

båtmekaniker, den riktar sig 

ju med väldigt illustrerande 

bilder och sånt och inte kan-

ske så mycket symboler, man 

visar mycket bilder i den och 

det tycker jag är bra. 

Illustrerande bilder och inte 

så mycket symboler är bra 

Ej symboler 

Ja om det går att få det så är 

det absolut det bästa. Om 

man öppnar en bok och 

bläddrar i den behöver man 

inte ha så mycket grundkun-

skap innan vad som gäller 

den här Handbok för båtme-

kaniker, utan den här kan 

vem som helst sitta hemma i 

soffan och förstå lite av och 

därför är den bra på så vis. 

Behöver ej ha mycket grund-

kunskap innan 

grundläggande 

Ja det finns väl vissa saker 

som är bra med den, dom har 

ju också en del bilder med 

hur man ska koppla, och il-

lustrationer och hur kompo-

nenterna ser ut i verklighe-

ten, men den är för tung. Jag 

tycker personligen den är för 

tung för den typen av elever 

som vi har till våran skola. 

För tung för eleverna på sko-

lan 

För tung 

Ja alltså, i och med att den 

innehåller så mycket om 

själva bilen, GPS-navigator 

och larmsystem och tillbehör 

som gäller bilar så blir det 

väldigt mycket om man ska 

sitta och gå igenom det om 

För mycket innehåll som 

gäller bilar 

Ej marinteknik 
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eleverna har valt marintek-

nik. 

Men den är ju modern så vad 

gäller de nya systemen som 

finns med här så håller den 

god kvalité det gör den. 

Modern vad gäller nya sy-

stem 

modern 

Ja det är det ju, jag brukar 

alltid säga att på en kolv i en 

bensinmotor står en elefant 

och på en dieselmotor står 

det åtta elefanter. Den finns 

nästan i all litteratur, den 

tycker jag man ska ha med. 

Den säger ju väldigt mycket.  

Tryck i motor motsvarar ele-

fanters tyngd 

liknelser 

Vad den här har bra som jag 

eftersöker i dom andra det är 

ju det att den har frågor i så 

eleverna kan studera på egen 

hand och komma djupare. 

För eftersom man ska vara en 

som löser problem, problem-

lösare rättare sagt, så är det 

ju viktigt att det finns ett ar-

betsmaterial till där det finns 

självstudier med. Jag tror att 

man tar ämnet mer på ansvar 

om det finns någon form av 

självstudier med. 

Bra med instuderingsuppgif-

ter för blivande problemlösa-

re 

instuderingsuppgifter 

Ja den här riktar sig till ett 

fartyg, där man även delvis 

har tolv volt men det är mer 

tyngre, större fartygsmaski-

nerier. 

 Bok riktar sig till större far-

tygsmaskiner 

Större fartygsmaskiner 

Den är väldigt bra upplagd 

det är den. Jag tycker den 

börjar bli lite med åren med 

bilder men den är väldigt bra 

upplagd. 

Väldigt bra upplagd progression 

Ja, kapitel alltså, där man 

börjar med, om vi tar bräns-

ledelen då, så går man ige-

nom den grundligt då, ända 

ifrån tanken och så hela vä-

gen fram genom alla filter 

och ända fram till spridare 

och genom matarpump, 

bränslepump allting, där dom 

visar fyllnadslägen, normal-

matning och delmatning. Jag 

tycker den är väldigt bra den 

Bra när det beskrivs hela 

vägen fram genom ett system 

helhet 
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här. 

Ja då får jag ju lägga dom på 

det här viset, prestanda före 

och sist, eftersom den är så 

gammal, hade han gjort 

samma bok idag så hade den 

varit väldigt bra alltså. 

Gunnars bok för gammal gammal 

Ja bas Prestanda den är ju 

riktad mot gymnasieskolan 

och rent fordonsteknisk linje, 

där jag anser att vi är med två 

och fyrtakt men sen skiljer vi 

oss åt, förutom verktygsläran 

och såna saker. Så det är inte 

många sidor där som vi an-

vänder oss av. 

Prestanda bas riktad mot rent 

fordonsteknisk linje 

Fordonsteknik ej i kursplan 

Och sen har vi den här For-

donsteknik då (Gunnars bok), 

Syrijamäkis, där är det väl-

digt bra frågor och vissa bil-

der. Om man gör prov och så 

har den varit ypperlig att 

använda sig av på dom delar 

som går. 

Gunnars bok bra när man gör 

prov 

provunderlag 

Ja dom tycker att när dom ser 

dom här bilderna så ser dom 

lättare hur grejerna fungerar 

mekaniskt. 

Bilder ger förståelse för me-

kanik 

Bilder ger förståelse 

det är ganska bra bilder i den 

här faktiskt, pedagogiska 

bilder vill jag säga, även fast 

den andra visar verkligheten 

så är det lättare att se i den 

här. 

Mindre verklighetstrogna 

bilder är bättre 

Ej verklighetstrogna bilder 

Nej, nej men alltså att jag 

väljer den före är för att den 

är mer up-to-date, den är mer 

modern. 

Bättre med moderna böcker Up-to-date 

Nej men jag tycker dom är 

bra, i den här Handbok för 

båtmekaniker, då går dom in 

med kursiverat om det är 

något som är speciellt man 

behöver tänka på som man 

ska se eller göra själv så att 

man tänker sig för, och det 

har väl inte dom andra böck-

erna på samma sätt, men det 

är väl det att den är riktad till 

en som inte är van. 

Kursiv stil när något speciellt 

ska beskrivas 

Kursiv stil 
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Det är ju förgasarmotor och 

det är ju grenrör och mycket 

såna saker, den är gammal 

det är den ju. (Gunnars bok) 

Gunnars bok är gammal gammal 

Det är klart, när man ser på 

direktinsprutningsbilderna 

här i basboken, med färger 

för olika temperaturer när det 

kommer in blandat varm och 

kall luft i olika färger, det är 

väldigt utförligt, och rikt-

ningen på kolven vart den är 

på väg. 

Pedagogiskt med färgkodade 

händelseförlopp i bilder 

Färgkodade bilder 

 

Respondent 2 

Mening Kondenserad mening Kod 

Sen är det frågan om man 

skulle frångå den här. Enligt 

GY11 kommer man in på 

mer marinteknik. Här är ju 

massor vi inte går in på. 

Frångå bok på grund av 

GY11 

Frångå 

Den användes innan jag kom, 

men det är föregångaren till 

den här, där man går igenom 

mer med brytare och sånt 

som egentligen inte finns 

idag nästan. 

Sådana komponenter som 

nästan inte finns idag 

Inaktuella komponenter 

Ja en tidigare utgåva, där var 

det mer generatorer och 

startmotorer, dom går inte in 

lika djupt här, i och med att 

tekniken går framåt sållar 

man bort det gamla. 

Gammal teknik sållas bort på 

grund av teknisk utveckling 

Gammal teknik 

Nu var det så länge sen jag 

läste den här. Den här är ju 

lite mer större fartyg, stora 

tvåtaktare och separatorer 

och sånt. 

Större fartyg och separatorer 

i Tommys bok 

Större fartyg 

Jaa, men jag tycker att man 

ska, eftersom det är marin-

teknik, den här är för mycket 

bil och lastbil. 

den här är för mycket bil och 

lastbil 

Bil och lastbil 

Ja men, alltså, vi går inte 

igenom dom här från sida till 

sida utan det är mycket att 

man bara står och pratar, vi 

börjar ju med teori och sen 

går man ner till verkstaden. 

Det man egentligen lär dom 

ur den här är tvåtakt och fyr-

Det man egentligen lär dom 

ur den här är tvåtakt och fyr-

takt. 

Tvåtakt och fyrtakt 
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takt. 

Ja, mm, du ser ju själv här, 

det är gaffeltruckar, fyrhjuls-

drift, mopeder och motorcyk-

lar. 

det är gaffeltruckar, fyrhjuls-

drift, mopeder och motorcyk-

lar 

Landbaserade fordon 

Ja visst, sånt finns ju inte, ja 

kylsystem finns ju inte. 

kylsystem finns ju inte kylsystem 

Sen om den är pedagogisk 

det vet jag inte. Ja, här står ju 

i princip allt, men den riktar 

sig till fartyg i för hög grad, 

då är den här mer anpassad 

för båtmekaniker. 

den riktar sig till fartyg i för 

hög grad 

fartyg 

Nej det har dom inte, den här 

är ju rätt lätt att förstå, den är 

ju lättare att förstå än Tom-

mys. Den här måste man ju 

ha några år till på sig, treorna 

har nog lättare att ta till sig 

den här. Jag hade inga pro-

blem att läsa den här när jag 

läste maskinutbildning. Jag 

tycker den är bra, men det 

där är ju så olika från person 

till person. 

Den här måste man ju ha 

några år till på sig, treorna 

har nog lättare att ta till sig 

den här. 

Kräver mognad 

Nej, det är alltså, om man 

säger 40 % kanske som har 

intresset så att dom tycker 

det är kul att läsa, en del är 

inte mogna och har inte in-

tresset. 

en del är inte mogna och har 

inte intresset. 

Saknar mognad och intresse 

Jo men det är ju det vi pratar 

om, det är ettorna, och dom 

är 15 år. Den perfekta läro-

boken. Hm. Det första man 

tänker på, det ska låta som en 

motor när man öppnar den. 

Det första man tänker på, det 

ska låta som en motor när 

man öppnar den. 

låta som en motor 

Mm, du kan inte fatt hur det 

är när man släpper ut dom 

här och man börjar med lite 

teori, dom är intresserade de 

flesta, när man pratar om 

fyrtakt, bensin, diesel, sen 

när man släpper ner dom i 

verkstaden, det är som att 

släppa ut kalvar på grönbete, 

dom är helt tokiga, just det 

här att dra igång en motor. 

dom är helt tokiga, just det 

här att dra igång en motor 

Starta en motor 

Dom har inte begrepp, dom 

har inte intresse, dom kanske 

Dom har inte begrepp, dom 

har inte intresse 

Saknar begrepp och intresse 
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är i skymundan, sitter och 

tänker på annat, det är dom 

man måste fånga upp. Samti-

digt måste man ge dom som 

kan och är hungriga så att 

dom får också. Det finns till 

och med dom i trean som inte 

kan skilja på tvåtakt och fyr-

takt, dom kan knappt se om 

det är en dieselmotor som 

sitter i en båt. 

Nej det är nog en kombina-

tion, men det är nog mycket 

ointresse, dom ska bara gå 

gymnasiet, dom känner att 

dom är tvungna, samhället 

kräver det. 

 

Kombination av ointresse 

och upplevt tvång 

ointresse och upplevt tvång 

 

Respondent 3 

Mening Kondenserad mening Kod 

Jag använder lite grann ur alla egent-

ligen. Eh, men annars så använder 

jag väldigt väldigt mycket ifrån 

branschen, verkstadshandböcker och 

sånt. 

Verkstadshandböcker och mycket 

ifrån branschen används 

Material från 

branschen 

Mera grunderna, hur en motor fun-

gerar, kompression, ventiler, 2- 4-

takt, bensin, diesel, såna saker. 

Grunder och hur en motor fungerar Motorns 

grundprinci-

per 

Nej. Nej man plockar det som passar 

till eleverna, det dom just behöver. 

Sen har ju jag massvis eget material. 

Det material eleverna behöver an-

vänds 

Elevers behov 

Jag har inte valt några av dom här 

böckerna, däremot har jag till och 

med från min militärtjänst, däremot 

går jag mycket på vad är syftet med 

kursen, vad är målet, vad behöver 

just den eleven och därifrån väljer 

jag sen. 

Väljer material efter syfte och mål 

med kursen samt elevens behov 

Syfte, mål och 

behov 

Den här har en hel del i sig, bensin, 

diesel, här är ju väldigt mycket 

grunder, eftersom jag inte använder 

bilbitarna, utan det här är ju mera 

motor. Det jag kan använda är ju 

bakaxel och såna saker, det fungerar 

likadant i ett växelhus. Så en hel del 

är repetition för dom. 

System motor tar upp mycket av 

motorns grunder 

Motorns 

grunder 

Den här har ju lite mer färgbilder, 

den är modernare. 

System motor har mer färgbilder och 

är modernare 

Färgbilder och 

modern 

Det är inga marina motorer med, det Avsaknad av marint innehåll i Sy- Ej marint in-
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är inget marint i boken. stem motor nehåll 

Mm, den är bra, och den är ju marin 

den har ju inte bara motor utan här 

är ju alla system i hela båten, och 

därför blir det inte att jag använder 

den så mycket, det är lite mer Björns 

som har fritidsbåtteknik att använda. 

Men till exempel en sån här grej är 

jättebra, hur funkar ett relä? För det 

måste dom kunna. Startrelä hur det 

funkar. Startar den inte då måste 

dom kunna mäta, så vissa grejer kan 

man plocka ur den också, absolut. 

Handbok för båtmekaniker innehål-

ler alla system i hela båten, till ex-

empel reläer 

Innehåller 

båtens alla 

system 

Sen skulle jag vilja att eleverna fick 

dom här böckerna som ett litet upp-

slagsverk så dom kan skriva i här 

om det var något speciellt eller som 

dom känner igen. Så om dom står 

här och ska börja jobba eller håller 

på med någonting, det här känner 

jag igen, kan dom backa tillbaka, här 

var det ju, så dom får den som ett 

uppslagsverk. 

Eleverna borde få böckerna som 

uppslagsverk 

Uppslagsverk 

Eh, det är samma sak där. Egentli-

gen, det som man plockar ur den är 

ju mera bilder, det kan vara om man 

ska göra en skrivning till exempel så 

kan man plocka ut. Den här är bra, 

till exempel kabelareor och längder 

och såna saker, men det här kan man 

ju hitta på många ställen, utan det är 

nog mer om man är ute och ska göra 

något speciellt så plockar man ut. 

Ur Tommys bok plockas bilder när 

ett prov ska göras, eller något speci-

ellt. 

Bra vid prov 

Men jag tycker att dom här bilderna, 

det är ju också svartvitt, det är svåra-

re för dom, tar man nått ur den här 

så är det mycket bättre för dom (Sy-

stem motor), det är färg, sen är det ju 

bättre foton. Det är lättare att se så 

därför använder man den, sen är det 

ju ungefär samma, grundprinciper 

och sånt, det är ju samma sak.  

Svartvita bilder är svårare för ele-

verna 

Svartvita bil-

der 

En del i den här är lite svårt också. En del i Tommys bok är svårt Svårt för ele-

ver 

Det är ju rena utombordsgrejer, kon-

servering. 

Utombordsteknik och konservering 

saknas i System motor 

Utombords-

teknik och 

konservering 

Sen använder vi ju en hel del av 

Mercurys eget material som dom 

använder till återförsäljare men jag 

Handbok för båtmekaniker bra för 

att den är allsidig 

Allsidig 
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tror att i ettan tvåan ska dom ha lite 

som är utombordare också, grund-

element, här är lite båtreglage och 

såna saker, det är ju sånt vi använder 

idag, men den här tycker jag är bra 

(Handbok för båtmekaniker), för den 

här är allsidig och en båtmek idag, 

han är inte bara båtmekaniker utan 

han måste kunna fixa toaletten ock-

så. 

Ja det är ju rena bilbitar kanske, men 

det är inte så mycket, det går att göra 

om det, katalysatorn till exempel, 

det är ju sånt som kommer. 

Bilen är överflödig Bilen 

Det är ju när du har framvagnar och 

bromsar och såna saker, det behövs 

ju inte.  

Framvagnar och bromsar är överflö-

digt 

Bilkomponen-

ter 

Däremot en mikrometer, verktyg, 

såna saker, det tycker jag är bra, det 

ska med. 

Verktygslära bör ingå i kursboken Verktygslära 

Det här till exempel, hjulupphäng-

ning, vad gör en krängningshämma-

re till exempel? Det finns ju inte i 

båten. 

Hjulupphängning och krängnings-

hämmare finns ej i en båt 

Ej båt 

Så det man fikar efter, det man för-

söker göra är dels att göra det intres-

santare och dels att det ska vara lite 

häftigt, en racerbåt som hoppar, en 

racerbil kanske, såna saker som får 

eleverna att tycka det är häftigt. 

Försöker göra undervisningen in-

tressant och häftig 

Intressant och 

häftig 

stå att prata om en gammal snipa 

med nån diesel, ja kul, jättekul, eller 

visa en bild. Det måste ju finnas 

också, men man måste ju ha lite sånt 

som flashar till som tänder deras 

intresse för i trean har dom börjat 

tappa intresset, i ettan har dom hur 

mycket som helst, dödar vi det där 

då här vi helsänkta, i tvåan så börjar 

det dippa lite, i trean har dom bara 

ett år kvar sen ska dom ut och jobba, 

då börjar det bli jobbigt då måste 

man ha projekt och i böckerna måste 

det vara häftiga grejor. Ok, hur gör 

du för att trimma en sån här motor, 

vad händer om du slipar här? För då 

håller dom uppe det här intresset. 

Bilder på häftiga saker håller elever-

nas intresse uppe 

Häftiga bilder 

och så måste böckerna funka lite 

också, vad vill dom ha, vad vill dom 

se? Självklart måste vi ha vissa gre-

Böckerna ska visa det eleverna vill 

se 

Böcker för 

elever 
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jer, en 2-taktare funkar så här en 4-

taktare funkar så här, absolut, men 

det kanske är häftigt att visa en ra-

cer-4-taktare, vad är skillnaden? Hur 

ser dom vevstakarna ut? Hur ser 

kolven ut, vad använder man för 

ventiler? 

Nej, ettan är mera just bara förstå, 

hur funkar en motor, vad är det för 

komponenter i den. Vad är det som 

gör att den funkar, det är ju mer såna 

bitar. I tvåan börjar man skruva isär 

olika motorer, olika saker och ska 

förstå det här också. 

I årskurs ett lär eleverna sig hur en 

motor funkar och vilka komponenter 

som ingår 

Funktion och 

komponenter 

Jag skulle vilja ha lite mer tuffa gre-

jer, eller häftiga grejer, annars är 

dom ju bra. Dom beskriver ju jätte-

bra och dom funkar bra och så, men 

det kan jag ju sakna lite grann är ju, 

här är ju mycket fakta, mycket hur 

det ser ut, hur den funkar, kolven 

åker upp, gnista och förbränning. 

Allt det här är ju standardbitar som 

är lagom, det ska inte vara för 

mycket, men jag tror ändå man skul-

le få med lite häftiga grejer. 

Saknad av häftiga och tuffa grejer Häftigt och 

tufft 

Ja, det ser likadant ut, det funkar 

likadant, maxvarvar 425 varv. ”Va, 

varvar den inte?” nej det går sakta, 

du kan stå och lyssna när kolven 

åker förbi, också lite häftigt och ex-

tremt åt andra hållet. Jag tror att en 

liten motor kan vara rätt häftig om 

man får ut jättemycket effekt ur en 

liten motor. Det man hela tiden ser 

att det funkar likadant, den jättesto-

ra, den jättelilla. Kolven åker upp 

och ner. 

Bilder på stora och små motorer ger 

perspektiv 

Kontraster 

och perspektiv 

…det kanske inte är jättelätt att få in 

i böckerna, men kan man få in det i 

en bok också, så här bör det se ut i 

en verkstad, alla måste hänga tillba-

ka specialverktygen…(Berättar om 

elevernas praktikplatser och vikten 

av att serva motorer i förebyggande 

syfte)…såna saker tror jag det är bra 

om man får in i böckerna också, hur 

man får ordning i verkstaden, kunna 

jobba, planera sitt jobb och jobba på 

ett vettigt sätt. Jag tar såna bitar, jag 

Hur det ska se ut i en verkstad och 

vikten av att planera sitt jobb bör 

finnas med i en bok om möjligt 

Arbetsplane-

ring 
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gör det med dom både teoretiskt och 

i verkstaden. 

Ja det som man kan få är att det är 

på engelska, inte dom här böckerna 

men tar man verkstadshandböckerna 

så är det mesta på engelska och det 

tycker dom är jobbigt, det är nega-

tivt för dom. 

Eleverna tycker det är svårt när 

böckerna är på engelska 

Ej engelska 

Det måste vara ganska lättförståe-

ligt, det får inte bli kärnfysik för 

dom, det ska stå ganska enkelt om 

man tänker pedagogiskt, gärna då 

jämföra med någonting annat, om vi 

tar en kolv som åker upp och ner, 

men jämför den med något annat 

som gör det också, hur den här kraf-

ten flyttar på sig. 

Det är bra att jämföra mekaniska 

principer med saker ur elevernas 

vardag 

Liknelser 

Ja det är det, det är ok. I den här till 

exempel, här har vi en bild med en 

slangvinda på väggen, det är prak-

tiskt, så ska det se ut i en verkstad så 

slipper den ligga på golvet. 

Bilder på hur det ska se ut i en verk-

stad 

Bilder av 

verkstäder 

Nej det är jag inte. Jag skulle hellre 

ha en bok man kunde använda hela 

tiden och plocka ur, men det är jätte-

svårt, för ska du få in allting blir det 

en jättetjock bok. Det som vore lite 

intressant vore att ha en bok där det 

mesta finns med som dom sen får 

med sig hem när dom börjar här som 

dom kan göra egna anteckningar i. 

Sen om dom pröjsar 300 spänn för 

den, det kanske är bättre då är dom 

mer rädda om den. 

Önskar en bok där det mesta finns 

med 

Komplett bok 

 

Respondent 4 

Mening Kondenserad mening Kod 

Eh, det är ju det är delar av 

kursen, det är grundläggande 

motoryeknik, det är grund-

läggande begrepp som mo-

torns arbetssätt, prestanda, 

effekt. Ja grundläggande be-

grepp som slagvolym, cylin-

dervolym, kompressionsför-

hållande, kompressionstryck, 

arbetstryck, fyllnadsgrad, 

titta på ventiltider, vridmo-

ment, effekt. Lära sig tolka 

effekt- och vridmomentdia-

Det som används är i denna 

bok är grundläggande motor-

tekniska begrepp 

Motortekniska begrepp 
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gram. 

Jag tycker den är, man ser att 

den bygger på sånt material 

som tillverkarna har gett ut, 

men att man sovrat och tagit 

ut det väsentliga och att 

framställningen ligger på en 

sån nivå så att det kan vara 

lagom för en yrkesskola. 

Boken är bra för att den byg-

ger på material som tillverka-

re har gett ut 

Tillverkarnas material 

Figurerna är inte så flashiga 

men dom är tydliga och pe-

dagogiska tycker jag. 

Figurerna är inte flashiga 

men ändå pedagogiska 

Pedagogiska men ej flashiga 

Jag tycker att fullfärgstryck 

inte är något självändamål så 

jag tycker det går bra när 

dom är så tydliga som dom 

är. 

Fullfärgstryck ej självända-

mål 

Fullfärgstryck ej självända-

mål 

jag tycker den har fungerat 

bra som lärobok, sedan så, 

den kommer ju från bilsidan 

så man får ju ta och sovra 

lite. Det är ju inte allt man tar 

med. 

Boken kommer från bilsidan 

och därför sållas en del inne-

håll bort 

Bilsidan 

Det är, det ser ju inte riktigt 

likadant ut installationsmäs-

sigt som i en bil till exempel 

och ofta så är inte avgasre-

ningen lika avancerad på en 

marinmotor, men det kom-

mer skärpta avgaskrav så det 

kommer mer av avgasrening 

så småningom i marinmotor-

undervisningen. 

Annorlunda installation och 

inte samma krav på avgasre-

ning i båtar 

Annorlunda installation 

Sen det här är ju grunden för 

motorteknik, sen så är det här 

en marinteknikutbildning och 

då måste den byggas på med 

marinbiten, inombordarna är 

ju ofta bilmotorer som är 

konverterade, men utombor-

dartekniken är ju lite speciell, 

så det måste man ju lägga till 

i den här kursen. 

Utombordstekniken är speci-

ell och måste läggas till i den 

här kursen 

Utombordsteknik 

Nej. Det är klart att en del 

begrepp får man ju förklara 

men det ligger mer i ämnets 

natur än att språket skulle 

vara tillkrånglat, utan det är 

ju komplext att beskriva det 

här och man får ju gå in och 

Ej bokens fel att ämnet är 

komplext och behöver för-

klaras 

Komplext ämne 
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hjälpa till att förklara hur 

saker och ting fungerar, hur 

saker och ting hänger ihop. 

Men som sagt det är inte bo-

kens fel. 

Det är möjligt, det skulle 

antagligen förbättra för dom 

som redan läser tror jag, det 

är nog disciplin och studie-

teknik som inte är på topp. 

Instuderingsfrågor förbättrar 

läxläsningen 

Instuderingsfrågor 
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Tema Lärarnas syn på befintlig kurslitteratur 

Kategorier Innehåll Pedagogik 

Underkategorier Styrkor Svagheter Styrkor Svagheter 

Maskinlära för 

sjöpersonal 

Bra vid prov Större fartyg, Svårt för elever Progression, Hel-

het 

Kräver mog-

nad, Svartvita 

bilder 

Prestanda BAS 

Fordonsteknik 

Modern och uppdate-

rad, Modern, Up-to-

date, Tvåtakt och 

fyrtakt, Bilder av 

verkstäder 

Saknar båten, Behov av kostsamma stationer, Fordons-

teknik, Ej marint innehåll, För tung, Ej marinteknik, Bil 

och lastbil, Landbaserade fordon 

Liknelser, Färg-

kodade bilder 

 

Fordonsteknik 

Motorlära 

Instuderingsuppgifter, 

provunderlag, Bilder 

ger förståelse, Ej 

verklighetstrogna 

bilder 

Gammal, Gammal Genomskärningar 

ger förståelse 

 

Handbok för 

båtmekaniker 

Grundläggande, In-

nehåller båtens alla 

system, Allsidig 

 Ej symboler, 

Kursiv stil 

 

Prestanda 2 Mo-

tor 

Tillverkarnas material Bilsidan Pedagogiska men 

ej flashiga 

 

System Motor Motorns grunder Ej marint innehåll, Bilkomponenter, Bilen, Ej båt Färgbilder och 

modern 
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Respondent 1 

 

 

 

Tema Innehåll 

Kategorier Saknas Överflödigt Styrkor Svagheter Disposition 

Koder Saknar båten   

 

Ej marint innehåll  

Fordonsteknik 

 

Motorhistoria   

 

Ej marinteknik   

 

Större fartygsma-

skiner   

 

Fordonsteknik ej i 

kursplan 

Modern och uppdate-

rad   

 

Grundläggande   

 

Modern  

 

Instuderingsuppgifter 

 

Provunderlag 

 

Up-to-date     

Behov av kost-

samma stationer  

 

För tung  

 

Gammal   

 

Gammal  

Motorns uppbyggnad, arbetssätt och 

hjälpsystem   

Båtens drivlina   

Verktygslära   

Ellära   

Vridmoment   

Mätteknik  

Materiallära   

Bearbetning   

Fästelement   

Maskinelement 

Pneumatik 
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Respondent 1 

 

 

Tema Pedagogik 

Kategori Bilder Layout 

Koder Genomskärningar ger förståelse  

 

Ej symboler  

 

Liknelser   

 

Bilder ger förståelse   

 

Ej verklighetstrogna bilder 

 

Färgkodade bilder 

Helhet 

 

Progression  

 

Kursiv stil  
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Respondent 2 

 

Tema 

 

Innehåll Pedagogik 

Kategorier 

 

Överflödigt Saknas Mognad och intresse 

Koder Frångå  

 

Inaktuella komponen-

ter  

 

Gammal teknik  

 

Större fartyg  

 

Bil och lastbil  

 

Landbaserade fordon  

 

Fartyg 

Kylsystem Kräver mognad  

 

Saknar mognad och intresse  

 

Låta som en motor  

 

Starta en motor  

 

Saknar begrepp och intresse  

 

Ointresse och upplevt tvång 
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Respondent 3 

Tema Innehåll Pedagogik 

Kategorier Saknas Överflödigt Styrkor Källor Disposition Bilder Text 

Koder Ej marint innehåll 

 

Utombordsteknik 

och konservering 

 

Häftigt och tufft 

Bilen 

 

Bilkomponenter 

 

Ej båt 

Bra vid prov 

 

Motorns 

grunder 

 

Allsidig 

Material 

från bran-

schen 

 

Elevers 

behov 

 

Syfte, mål 

och behov 

Motorns grundprinciper 

 

Innehåller båtens alla sy-

stem 

 

Uppslagsverk 

 

Verktygslära 

 

Böcker för elever 

 

Funktion och komponenter 

 

Kontraster och perspektiv 

 

Arbetsplanering 

 

Bilder av verkstäder 

 

Komplett bok 

Färgbilder och 

modern 

 

Svartvita bilder 

 

Intressant och 

häftig 

 

Häftiga bilder 

Svårt för elever 

 

Ej engelska 

 

Liknelser 

 

 



58 

 

Respondent 4 

Tema Innehåll Pedagogik 

Kategorier Styrkor Saknas Överflödigt Disposition Bilder Språk 

Koder Tillverkarnas ma-

terial 

Annorlunda in-

stallation 

 

Utombordsteknik 

 

Instuderingsfrågor 

Bilsidan Motortekniska 

begrepp 

Pedagogiska men 

ej flashiga 

 

Fullfärgstryck ej 

självändamål 

Komplext ämne 

 

 



59 

 

7.6 Innehållsförteckningar 
 

 

Maskinlära för sjöpersonal 

1. Grunder 

2. Huvuddelar 

3. Bränslen 

4. Förbränning 

5. Gasväxling 

6. Brännoljesystem 

7. Smörjoljesystem 

8. Elsystem 

9. Startsystem 

10. Pumpar 

11. Kylvattensystem 

12. Övervakningssystem 

13. Läns- och ballastsystemet 

14. Fartygs framdrivning 

15. Hydrauliska system 

16. Färskvatten- och avloppssystem 

17. Ång- och värmesystem 

18. Blandade övningsuppgifter 

 

Handbok för båtmekaniker 

1. Motor 

2. Tvåtaktsmotorn 

3. Bränslesystem 

4. Felsökning och åtgärder på dieselmotorn 

5. Tändsystem 

6. Felsökning och åtgärder på bensinmotorn 

7. Kraftöverföring 

8. Hydrojet 

9. Utombordsmotorns rigg och backslag 

10. Propelleraxlar 

11. Propellrar 

12. Båtens elektriska system, Grundläggande ellära 

13. Värmare 

14. Gasolanläggning 

15. Ventilation av motorrum 

16. Styranordningar 

17. Nödstyrning 

18. Reglage 

19. Skrovgenomföringar 

20. Självläns 

21. Länspump 

22. Brand och brandbekämoning 

23. Vatteninstallation 

24. Toalettinstallation 

25. Segelbåtens rigg 

26. Däckbeslag 
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27. Kölinfästning 

28. Förslag till reservdelar och nödutrustning som bör finnas ombord 

29. Obligatorisk nödutrustning som skall finnas ombord på alla båtar 

Fordonsteknik Motorlära 

1. Orientering och repetition 

2. Motortekniska begrepp (Otto och Diesel) 

3. Motorkonstruktioner och komponenter 

4. Dieselmotorn 

5. Vankelmotorn 

6. Stirlingmotorn 

7. Gasturbinen 

8. Arbetsuppgifter 

 

Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik 

1. Fordonstyper 

 Historik 

 Bilar 

 Övriga fordonstyper 

2. Motor 

 Konstruktion och tekniska begrepp 

 Bränslesystem 

 Ottomotorns tändsystem 

 Avgaser och luftförorening 

3. Ellära-Elsystem-Eldrivna fordon 

 Ellära 

 Elektriska system och komponenter 

 Eldrivna fordon 

4. Kraftöverföring 

5. Bromsar 

 Krav på bromsar 

 Hjulbromsar 

 Personbilsbromsar 

 Bromsar, tunga fordon 

6. Hjulupphängning och styrinrättning 

7. Fjädring och hjul 

8. Kaross 

 Konstruktion 

 Aktiv och passiv säkerhet 

 Klimatanläggning 

 Inredning 

9. Tillbehör 

10. Pneumatik 

11. Hydraulik 

12. Verktyg och maskiner 

13. Mätteknik-Teknologi-Material 

 Mätteknik 

 Teknologi 

 Material 

14. Smörjmedel 
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15. Maskinelement 

 Fästelement 

 Transmissionselement 

 Lager 

 Tätningar 

16. Sammanfogningsteknik 

 Säkerhet och arbetsmiljö 

 Svetsning 

 Gasskärning 

 Lödning 

 Limning 

17. Lackvård och rostskydd 

 Korrosion 

 Lack 

 Rostskydd 

18. Arbetsmiljö 

 Lagarna och arbetsmiljöverket 

 Fysisk arbetsmiljö 

 Farlig utrustning 

 Farliga ämnen 

 Ergonomi 

 Psykosocial arbetsmiljö 

 Elsäkerhet 

 Brandsäkerhet och olycksfall 

19. Kvalitetskunskap 

 Kvalitet 

 Leverantörens kvalitetsarbete 

 Verkstadens reparationsvillkor 

20. IT i fordonsbranschen 

 IT-stöd, fordonsbranschen 

 IT-stöd transportföretag 

21. Tillämpad matematik 

 

Prestanda länken 2 motor 

1. Konstruktion och tekniska begrepp 

2. Motorkropp 

3. Smörjsystem 

4. Bränslesystem 

5. Inlopps- och avgassystem 

6. Kylsystem 

7. Tändsystem 

8. Turbo överladdning 

9. Avgaser och avgasrening 

10. Vanliga engelska termer inom bränslesystem och avgasrening 
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7.7 Projektavslut 
 

 


