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Sammanfattning (på svenska) 
 
Vi är två yrkesmän som har arbetat i över 20 år inom våra respektive yrkesområden d.v.s. 
murare och fordonsmekaniker innan vi började arbeta som yrkeslärare. Det här är vårt 
examensarbete där vi har valt att undersöka samarbetet mellan skola och yrkesliv.  

Den allmänna diskussionen om den svenska skolans tillstånd som förs på regeringsnivå likaväl 
som på tidningarnas insändarsidor har svårligen kunnat undgå någon. En fråga som utmärker 
yrkesprogrammen i förhållande till de högskoleförberedande programmen är den om 
samverkan med arbetslivet och vilka eventuella för- respektive nackdelar denna samverkan kan 
ha. De flesta aktörer involverade på ett eller annat sätt i utbildandet av våra framtida 
yrkesmän/kvinnor tycks ha inställningen att ett ökat inflytande från arbetslivet är angeläget. 

Hösten 2011 började den nya läroplanen kallad GY11 att praktiseras på landets gymnasieskolor 
med det uttalade syftet att öka kvaliteten i utbildningarna. Med den nya läroplanen följde ett 
antal förändringar och förbättringar. Några av dessa som berör oss yrkeslärare och våra kurser 
är, att lärlingsutbildning införs som ett alternativ till den skolförlagda utbildningen på 
yrkesprogrammen. Arbetslivet får ökat inflytande på utbildningen samt ökad betoning på 
entreprenörskap, ett ämne som ska genomsyra hela utbildningen. 

För att säkerställa svenska företags behov av olika kompetenser, nu och i framtiden, är det av 
största vikt att samverkan mellan skola och näringsliv ökar, det gynnar alla inblandade parter. 
Där av vårt intresse för detta arbete och kvalitetsförbättringar. 

Fram till 1900-talets början skedde yrkesutbildningen huvudsakligen på arbetsplatserna. 
Industrialiseringens expansiva och alltmer komplexa utveckling ställde nya krav på 
utbildningen, vilket ledde till inrättandet av speciella yrkesskolor. Samverkansfrågor som rör 
gymnasial byggutbildning stöts och blöts huvudsakligen i tre forum. På nationell och regional 
nivå genom Byggnadsindustrins yrkesnämnd(BYN). På lokal nivå samverkar de enskilda 
byggprogrammen med lokala yrkesråd även kallade programråd. Skolans engagemang och i 
synnerhet rektors kunskaper och engagemang betecknas som avgörande. I betänkandet betonas 
det faktum att olika företag har olika förutsättningar för samverkan, exempelvis möjligheter att 
ordna APL- platser. I kommuner där samarbetsklimatet präglas av utveckling och positiva 
kontakter mellan skola och arbetsliv finns ett engagemang bland politikerna i 
kommunledningen. För de enskilda yrkeslärarna kan ett mer utvecklat samarbete med 
framförallt det lokala näringslivet innebära större tillgång till de olika företagens 
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branschkunskaper och eventuellt sponsring av material.  

Vår studie mot byggbranschen har vi valt att avgränsa till Falkenbergs Kommun och mot de 
byggföretag som vi i dagsläget har ett samarbete med. Enkätmallen har vi sammanställt ut ifrån 
ett antal frågor som vi tyckte var relevanta för vårt arbete och för att de skulle kunna ligga till 
grund för vårt framtida samarbete med branschen. Vi har gett företagen en vecka på sig för att 
svara på enkäten. I resultat av enkätunderökningen har vi genom respondenternas svar kunnat 
utläsa att det råder delade meningar om byggutbildningens kvalitet. Bland de delade meningarna 
nämns att det är för lite praktik i utbildningen samt att den lön eleverna för efter avslutat 
skolgång är för hög. För att lärarna på yrkesprogrammen skall kunna behålla sina kunskaper 
och förnya sig tycker några respondenter att lärarna borde gå ut på praktik vid ett par tillfällen 
per år. 

Slutligen, kunskap är en färskvara. Att som yrkeslärare slå sig till ro med de kunskaper man 
inhämtat i ett tidigare yrkesliv och tro att dessa kunskaper ska räcka för att kunna utbilda elever 
med kompetens för framtidens yrkesliv är ett tecken på bristande insikt om sin yrkesroll. 

 

Nyckelord 
Samarbete, yrkesliv, kvalitetsförbättringar 

Abstract (in English) 

We are two professionals who have worked more than 20 years in our respective profession as 
a mason and a motor mechanic. In our dissertation we have chosen to examine the cooperation 
between school education and working life.  We aim to use this study to increase the quality of 
the education for the future students. 

We constructed the questionnaire in order to get as much information as possible out of the 
questions and to use it as a basis for the continued cooperation with the industry. 

According to the answers we got from the respondents, the opinions on the education of the 
building workers differ. 

The questionnaire was handed out to a number of building companies that our gymnasium 
already has an existing cooperation with.  The companies are all in the community of 
Falkenberg.  
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Sammanfattning  
 
Det här är vårt examensarbete där vi har valt att undersöka samarbetet mellan skola och yrkesliv.  

Den allmänna diskussionen om den svenska skolans tillstånd som förs på regeringsnivå likaväl 
som på tidningarnas insändarsidor har svårligen kunnat undgå någon. En fråga som utmärker 
yrkesprogrammen i förhållande till de högskoleförberedande programmen är den om samverkan 
med arbetslivet och vilka eventuella för- respektive nackdelar denna samverkan kan ha. De flesta 
aktörer involverade på ett eller annat sätt i utbildandet av våra framtida yrkesmän/kvinnor tycks 
ha inställningen att ett ökat inflytande från arbetslivet är angeläget. 

Hösten 2011 började den nya läroplanen kallad GY11 att praktiseras på landets gymnasieskolor 
med det uttalade syftet att öka kvaliteten i utbildningarna. Med den nya läroplanen följde ett 
antal förändringar och förbättringar. Några av dessa som berör oss yrkeslärare och våra kurser 
är, att lärlingsutbildning införs som ett alternativ till den skolförlagda utbildningen på 
yrkesprogrammen. Arbetslivet får ökat inflytande på utbildningen samt ökad betoning på 
entreprenörskap, ett ämne som ska genomsyra hela utbildningen. 

För att säkerställa svenska företags behov av olika kompetenser, nu och i framtiden, är det av 
största vikt att samverkan mellan skola och näringsliv ökar, det gynnar alla inblandade parter. 
Där av vårt intresse för detta arbete och kvalitetsförbättringar. 

Fram till 1900-talets början skedde yrkesutbildningen huvudsakligen på arbetsplatserna. 
Industrialiseringens expansiva och alltmer komplexa utveckling ställde nya krav på utbildningen, 
vilket ledde till inrättandet av speciella yrkesskolor. Samverkansfrågor som rör gymnasial 
byggutbildning stöts och blöts huvudsakligen i tre forum. På nationell och regional nivå genom 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd(BYN). På lokal nivå samverkar de enskilda byggprogrammen 
med lokala yrkesråd även kallade programråd. Skolans engagemang och i synnerhet rektors 
kunskaper och engagemang betecknas som avgörande. I betänkandet betonas det faktum att 
olika företag har olika förutsättningar för samverkan, exempelvis möjligheter att ordna APL- 
platser. I kommuner där samarbetsklimatet präglas av utveckling och positiva kontakter mellan 
skola och arbetsliv finns ett engagemang bland politikerna i kommunledningen. För de enskilda 
yrkeslärarna kan ett mer utvecklat samarbete med framförallt det lokala näringslivet innebära 
större tillgång till de olika företagens branschkunskaper och eventuellt sponsring av material.  

Vår studie mot byggbranschen har vi valt att avgränsa till Falkenbergs Kommun och mot de 
byggföretag som vi i dagsläget har ett samarbete med. Enkätmallen har vi sammanställt ut ifrån 
ett antal frågor som vi tyckte var relevanta för vårt arbete och för att de skulle kunna ligga till 
grund för vårt framtida samarbete med branschen. Vi har gett företagen en vecka på sig för att 
svara på enkäten. I resultat av enkätunderökningen har vi genom respondenternas svar kunnat 
utläsa att det råder delade meningar om byggutbildningens kvalitet. Bland de delade meningarna 
nämns att det är för lite praktik i utbildningen samt att den lön eleverna för efter avslutat 
skolgång är för hög. För att lärarna på yrkesprogrammen skall kunna behålla sina kunskaper och 
förnya sig tycker några respondenter att lärarna borde gå ut på praktik vid ett par tillfällen per år. 

Slutligen, kunskap är en färskvara. Att som yrkeslärare slå sig till ro med de kunskaper man 
inhämtat i ett tidigare yrkesliv och tro att dessa kunskaper ska räcka för att kunna utbilda elever 
med kompetens för framtidens yrkesliv är ett tecken på bristande insikt om sin yrkesroll. 
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Summary 
 

We are two professionals who have worked more than 20 years in our respective 

profession as mason and motor mechanic. In our dissertation we have chosen to examine the 
cooperation between school education and working life. 

The general discussion, on governmental level as well as in media, about the state of the Swedish 
school, has been almost impossible for anyone to avoid. One topic, that characterizes 

the vocational programs in comparison with the university preparatory programs, is the one 
about cooperation with real working life and what benefits or disadvantages this cooperation can 
have.  Most of the actors in one way or another involved in the education of our future 
professional men and women, seem to have the opinion that an increased influence from 
working life is of real importance. 

In the autumn of 2011 the new curriculum, named GY11, was introduced in the Swedish 
gymnasiums having the distinct intention to increase the quality of the different educations. 

The new curriculum brought a number of changes and improvements. One of these, concerning 
our courses and us vocational teachers, is the introduction of apprenticeship as an alternative to 
the ordinary education in the vocational programs at school. The trade and industry gets a 
stronger influence over the education and an increased emphasis on entrepreneurship, a subject 
that must permeate the whole education.  

To secure the needs of different skills and competences of the Swedish companies, now and in 
the future, it is of utmost importance to increase the cooperation between education and trade 
and industry. All the involved parties will benefit from this collaboration, thereof our interest in 
this matter and of improvement of quality. 

Up to the beginning of the 20.th century, the vocational training was mainly being performed  

by the different working sites. The expansive and more and more complex development of the 
industries raised new demands on education, which led to the establishment of special 
vocational schools. Today matters of collaboration concerning education of building workers are 
mainly dealt with in three forums; on national and regional levels by the BYN (the building 
industry board) and on local levels by special committees with representatives from the local 
industries and the different educational programs. The engagement by the school and especially 
the headmaster’s is regarded as crucial. The report accentuates the fact that the companies have 
different potentials for cooperation, e.g. the possibilities to have and educate apprentices.   

In communities where the climate of cooperation is characterized by positive contacts between 
education and industry, the politicians in the local council show interest and engagement in these 
matters. A more developed cooperation will give the vocational teachers access to the special 
knowledge of the different branches of industry and also perhaps sponsoring of material.  

In our examination we have chosen to study the building trade in Falkenberg and especially the 
companies we currently are cooperating with. Our questionnaire was based on the selected 
questions we found relevant for our work and which also could form the basis for our future 
collaboration with the industries. The companies got one week to answer our questionnaire. The 
result of this inquiry showed that the opinions differ about the quality of the education of 
building workers. There is too little of practical work during the education and the starting salary 
after finished education is too high. In order to maintain and refresh their knowledge, the 
vocational teachers themselves should also, at two occasions a year, have practical work, some 
of the respondents said.  

Finally - knowledge is perishable. If, as a vocational teacher, you are content with the knowledge 
and experience you achieved in your former work and believe this knowledge will be sufficient 
enough to educate future students, you have a lack in understanding your profession.  
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Abstract 
Vi är två yrkesmän som har arbetat i över 20 år inom våra respektive yrkesområden d.v.s. murare 
och fordonsmekaniker. Det här är vårt examensarbete där vi har valt att undersöka samarbetet 
mellan skola och yrkesliv för att i framtiden kunna använda oss av denna studie till att 
kvalitetsförbättra utbildningen för eleverna. 

Enkäten har vi sammanställt för att vi ska få ut så mycket som möjligt av frågorna samt att den 
skall kunna ligga till grund för vårt fortsatta samarbete med branschen.  

Enligt de svar vi fått av respondenterna kan vi se att det råder delade meningar om 
byggutbildningens kvalitet. Men att branschen i huvudsak är nöjd.  

Enkäterna delades ut till tjugo byggföretag i Falkenbergs kommun som gymnasieskolan redan 
har ett samarbete med i någon form. 

Nyckelord: Samarbete, yrkesliv, kvalitetsförbättringar 
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Förord  
Vi har arbetat i över 20 år inom våra respektive yrkesområden d.v.s. murare och 
fordonsmekaniker. Vi träffades i augusti 2008 vid terminsstarten då vi båda hade bytt bana och 
skulle börja arbeta som lärare. Vi såg säkert båda lite vilsna ut och kom i kontakt med varandra. 
Det blev början på vår resa mot lärarexamen. I vår kommun, Falkenberg är det obligatoriskt att 
vara behörig lärare för att få en fast anställning så efter att ha provat på läraryrket under ett par 
år sökte vi båda till Linnéuniversitet och antogs till lärarutbildningen. Det har vart en tuff resa 
för oss båda och vi känner att det är skönt att den snart är över. Det har blivit många timmars 
pluggande på kvällar, nätter och helger då vi båda arbetar heltid utöver studierna, har familj med 
småbarn och ett ”vanligt” liv som kräver sin tid. Vi vill tacka våra fruar för att de har haft ett 
enormt tålamod och gett oss ett stort stöd och även pushat oss till att läsa under dessa två år. 
Utan er hade det vart svårt att klara av detta. Ett stort tack även till våra andra studiekamrater 
som vi arbetat tillsammans med under dessa år, det har vart kul att få lära känna er. Vi vill även 
tacka vår mentor Jan Andersson och examenshandledare Björn Idlinge som har varit ett bra 
stöd. Slutligen vill vi tacka våra VFU-lärare Jonas Bengtsson, Tommy Hultberg, Roger Jönsson, 
Christer Lotzner och Fredrik Boman för det engagemang ni lagt ner på vår VFU. 
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1. Introduktion 
Den allmänna diskussionen om den svenska skolans tillstånd som förs på 
regeringsnivå likaväl som på tidningarnas insändarsidor har svårligen kunnat undgå 
någon. Inte minst förs diskussionen i lärarrummen bland de vars profession det är att 
tillhandahålla den kvalitet i utbildningen som är själva kärnfrågan i de diskussioner 
som nämns i det föregående. En fråga som utmärker yrkesprogrammen i förhållande 
till de högskoleförberedande programmen är den om samverkan med arbetslivet och 
vilka eventuella för- respektive nackdelar denna samverkan kan ha. De flesta aktörer 
involverade på ett eller annat sätt i utbildandet av våra framtida yrkesmän/kvinnor 
tycks ha inställningen att ett ökat inflytande från arbetslivet är angeläget.  

Mer praktik i utbildningen. Under en längre period har lärarförbundet drivit frågan om 
integrering mellan skola och näringsliv och enligt lärarförbundet ger eleverna dem sitt 
stöd för en fortsättning av detta arbete. 

 ”Vi anser att det behöver drivas ett mer långsiktigt och fördjupat samarbete mellan skola och 
näringsliv” Lärarförbundet, (2007). 

Mer än sextio procent av gymnasieeleverna är av åsikten att större delar av 
yrkesutbildningen bör läggas ut på olika företag. Lärarförbundet anser att detta är 
genomförbart. Men anser att det ska handla om utbildning under ledning av utbildade 
lärare som sedan ska sätta betygen. De anser även att det måste vara skolan som har 
huvudansvaret för elevernas utbildning. De säger sig veta att lärares kompetens är den 
enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat och att det därför är viktigt att satsa på 
utbildade lärare även i yrkesämnen. Lärarförbundet, (2007). 

Vi vill i vårt examensarbete undersöka hur branschen ser på yrkesutbildningens 
nuvarande kvalité och vilken inställning branschen har till ett fördjupat samarbete med 
skolan främst i form av kunskapsöverföring men även sponsring i olika former samt 
om kvaliteten i utbildningen kan förbättras genom ett fördjupat samarbete För att 
avgränsa arbetet har vi valt att fokusera arbetet på byggprogrammet i Falkenberg i 
relation med det lokala näringslivet.  
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2. Bakgrund  
Hösten 2011 började den nya läroplanen kallad GY11 att praktiseras på landets 
gymnasieskolor med det uttalade syftet att öka kvaliteten i utbildningarna.. De 
bakomliggande orsakerna till den nya gymnasiereformen var bland annat att 
gymnasieskolan under den gamla läroplanen, Lpf 94, brottades med vissa bekymmer. 
Elevernas kunskapsresultat hade under en längre period försämrats, det fanns behov 
av större likvärdighet och en tydligare struktur, samt att en stor del av eleverna 
lämnade gymnasieskolan utan godkända betyg.  

Viktiga förändringar i GY 11 innebär bland annat att:  

Skillnaderna mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram blir tydligare. 

Lärlingsutbildning införs som ett alternativ till den skolförlagda utbildningen på 
yrkesprogrammen. 

Arbetslivet får ett ökat inflytande på utbildningen. 

Ökad betoning på entreprenörskap, ett ämne som ska genomsyra hela utbildningen. 

Förändringar vars syfte är att förstärka de tre grundpelarna i gymnasieskolans uppdrag 
vars uttalade syfte är att ge en stabil grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, 
för en personlig utveckling samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet(Skolverket 
2010).   

En av ovanstående punkter, arbetslivet får ett ökat inflytande på utbildningen, 
indikerar att det är rimligt att anta att ett fördjupat samarbete mellan de två parterna, 
skola respektive arbetsliv, anses som en viktig och angelägen fråga. Inte bara för 
skolverket utan också för näringslivet och inte minst viktigt för utbildningens kvalitet. 
Detta konstaterande får stöd i samhällsdebatten i stort likväl som i olika 
undersökningar och studier.   

Debatten om tillståndet i den svenska skolan har alltid funnits. Men sedan det sista 
regeringsskiftet har debatten ökat kraftigt i intensitet. Fokus i debatten har varit de 
sjunkande kunskapsresultaten, särskilt i relation till omvärlden. På initiativ av 
regeringen för att möta sjunkande kunskapsresultat, ökade avhopp och inte minst för 
att tillgodose näringslivets krav påbörjades ett förnyelsearbete av den svenska skolans 
läroplaner. 

2.1 Näringslivets attityder till samverkan och kvalitetsutveckling 

Näringslivet i Sverige företräds av den gemensamma organisationen Svenskt 
Näringsliv. En organisation som sedan starten 2001 har etablerat sig som den ledande 
företrädaren och opinionsbildaren för det svenska näringslivet ( 
http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sa-foddes-svenskt-
naringsliv_9758.html?ser... 2012-06-24. 

För att säkerställa svenska företags behov av olika kompetenser, nu och i framtiden, är 
det av största vikt att samverkan mellan skola och näringsliv ökar, det gynnar alla 
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inblandade parter. För elevernas del, som ju är framtidens arbetskraft, är näringslivet 
en viktig inspirationskälla. Ett samarbete höjer motivationen och kan även visa på vilka 
möjligheter och utmaningar livet som företagare rymmer. När det gäller företagen kan 
fördelarna med ökad samverkan ses som en tryggad generationsväxling, öka intresset 
och höja statusen för respektive bransch. Det kan också handla om att stärka banden 
med och förankra företaget i lokalsamhället, skapa lojalitet eller, inte minst viktigt, öka 
företagets försäljning. Samverkan ökar också kvaliteten i skolans utbildningar och när 
branschens behov tydliggörs för skolan kan utbildningarna formas för att möta dessa 
behov ( 
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan_mellan_skola___n_ring/samverk
a... 2012-06-24 ).  

Ett exempel på, och kanske också en förebild för, hur samverkan skola - näringsliv kan 
se ut utgör Peabskolan. En privatägd skola som bedriver gymnasial bygg- och 
anläggningsutbildning sedan 2006, med i dagsläget ca 400 elever fördelade på fyra olika 
skolor. För ägaren Mats Paulsson innebär kvalitet i utbildningen ett jobb efter examen. 
Hans skäl att starta skolan var delvis ideologiskt men en annan tungt vägande orsak 
var att trygga kompetensförsörjningen till det egna byggföretaget Peab. Hans initiativ 
är tänkt att förena kvalitet, kompetensförsörjning och skapandet av lojalitet vilket ska 
gagna i första hand det egna företaget och skolans elever men också branschen i stort. 
Kompetensförsörjningen är i dag snedriktad då ca 90 % av byggeleverna väljer 
träinriktning. Branschen behöver arbetskraft till en mängd andra yrken såsom 
anläggning, betong med mera säger Maria Heimroth vd och skolchef för 
Peabskolorna. Tre grundläggande idéer sätter sin prägel på undervisningen, samverkan 
med näringslivet, individualiserad undervisning och ett ämnesövergripande arbetssätt. 
Samverkan med näringslivet innebär att eleverna har sin APL förlagd till Peabs 
arbetsplatser. Ansvaret för att eleven hamnar på rätt arbetsplats ligger på en speciell 
personalsamordnare. Jan Röjestål rektor på Peabskolan i Solna och Upplands Väsby 
med en bakgrund i den kommunala skolan menar att där fick man tigga till sig APL 
platser medan Peabs personalsamordnare tar reda på den enskilde elevens behov och 
letar reda på en plats som tillgodoser detta behov. Som ett led i att bibehålla en hög 
kvalitet i skolans kurser jobbar vi också mycket med utbildning av handledare säger  
Heimroth. Kvalitet handlar om att få jobb och bra betyg det innebär att skolan är 
lyhörd för arbetsmarknadens behov och justerar utbildningen därefter menar hon 
också. Peabskolan ser sig själva som ett komplement till den kommunala skolan och 
menar att det finns fantastiskt bra utbildningar. Samtidigt riktas kritik mot den 
kommunala skolan. Den traditionella skolan är sig själv nog. Skolan och verkligheten 
kopplar inte riktigt. Heimroth uttrycker det så här, ”Våra elever lär sig om verkligheten ute i 
verkligheten, som justeras i dialog med arbetsgivare” ( 
http://www.svensktnaringsliv.se/skola/gymnasieskolan/jobb-efter-examen-kvalitet-
for... 2012-06-24 ). 

Peabskolans tillblivelse kan ses som en organisations försök att motverka ett system- 
eller samhällsbrist och utifrån verklighetens krav ange ramar och villkor för en specifik 
grupps interaktion med denna verklighet. I boken Det sociala landskapet står att gränser 
upprättas av organisationer, inte system eller samhällen. I organisationer ges 
människor resurser för sina handlingar och även motiv för dessa handlingar (Ahrne, 
Franzen & Roman 2008 s.22 ).  

Den svenska yrkesutbildningen, gymnasial och eftergymnasial, har varit under 
förändring de senaste åren. Utifrån ett näringslivsperspektiv har mycket blivit ganska 
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bra. Exempelvis vissa förändringar i den gymnasiala yrkesutbildningen. Men det kan 
fortfarande bli bättre anser ett antal aktörer i det svenska näringslivet. Den viktigaste 
frågan anser de, handlar om vem som ska ha ansvaret. Näringslivets ståndpunkt är 
mycket tydlig och många av dess parter är av samma åsikt. Det måste vara skolan som 
är huvudansvarig för den svenska gymnasiala yrkesutbildningen. Företagen måste 
absolut ha ett engagemang. Men det främsta syftet för ett företag är inte att bedriva 
utbildning och de har inte heller de bästa pedagogerna. Lärlingsutbildning har, av i 
princip samtliga partier, lanserats som den stora lösningen för att tillgodose arbetslivets 
behov av kvalificerat yrkesfolk och motverka ungdomsarbetslösheten. Succén har 
uteblivit på grund av att företagen inte ser det som den stora lösningen. Gymnasial 
lärlingsutbildning kan fungera om efterfrågan kommer från elever och företag. Den 
nya gymnasieskolan ska i större grad leda till att eleverna blir anställningsbara. Kvalitet 
och relevans i utbildningarna måste öka. Inrättandet av de nationella programråden 
genom vilka näringslivet har fått inflytande och haft möjlighet att påverka både 
kursplaner och programmål ses som positivt. Kvaliteten på det arbetsplatsförlagda 
lärandet behöver bli bättre. Klagomål på denna form av lärande anser näringslivets 
aktörer, kommer främst från elever och företag och gäller bristen på stöd till 
företagens handledare från skolan. Skolan måste ha ansvaret för vad eleverna ska lära 
sig under sin praktikperiod. Handledarna ansvarar inte för att skolans mål nås men kan 
givetvis bidra till denna strävan. Näringslivets uttalade önskan är att gymnasieskolan 
ska nå längre för att eleverna ska bli anställningsbara efter fullbordad yrkesexamen. 
Företagen är så konkurrensutsatta i dag att det inte finns plats för elever som saknar 
långt framskridna yrkeskunskaper. Därför är tanken att den mesta färdigutbildningen 
ska ske i företagen efter fullbordad gymnasieutbildning fel. Fler branscher arbetar 
istället för att elevernas tre år på gymnasiet ska bli mer effektiva för att de ska lära sig 
mer. Ska Sverige också i framtiden vara ett välfärdsland så måste skola och företag 
tillsammans arbeta för att utveckla yrkesutbildningen, men det måste vara skolan som 
har ansvaret ( http://www.dn.se/debatt/larlingsutbildningen-loser-inte-bristen-pa-
yrkesutbildade?rm... 2012-06-24 ). 

 

2.2 Vägen till GY 11 – historik och motiv 

Gy 11 är en förkortning för Gymnasieskola 2011 vilken är den läroplan som gäller för 
den svenska gymnasieskolan från och med höstterminen 2011. 

Fram till 1900-talets början skedde yrkesutbildningen huvudsakligen på 
arbetsplatserna. Industrialiseringens expansiva och alltmer komplexa utveckling ställde 
nya krav på utbildningen, vilket ledde till inrättandet av speciella yrkesskolor. 
Merparten av utbildningarna skedde dock fortfarande ute i arbetslivet. Så såg det ut 
fram till 1950-talet då skolväsende och näringsliv började anse att arbetsplatsförlagt 
lärande försvårades på grund av den tekniska utvecklingen, en allt mer uppdriven 
arbetstakt och ökad olycksfallsrisk. På 1960-talet kritiserades yrkesutbildningen för att 
vara otidsenlig, snäv och bristfällig i utlärandet av olika generella förmågor såsom 
problemlösnings, planerings och samarbetsförmåga. En annan brist ansågs vara att 
näringslivet hade för lite inflytande över utbildningarna. 

1970 samlades för första gången gymnasieutbildningarna under en enhetligt 
strukturerad läroplan kallad Lgy 70. Lgy 70 innebar minskad tid för yrkesämnen på de 
praktiska utbildningarna eftersom tiden för allmänna teoretiska ämnen utökades. 
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Gymnasieskolans yrkesutbildning skulle bara ge eleven grundläggande kunskaper, 
därefter skulle näringslivet ta vid och sköta färdigutbildningen.  

I början på 1990-talet ansågs Lgy 70 vara förlegat på grund av arbetslivets ökade 
komplexitet vilket ställde högre krav på bättre baskunskaper som bättre motsvarade 
verklighetens krav och förväntningar. För att svara upp mot dessa krav introducerades 
en mer tidsenlig läroplan kallad Lpf 94. Samtliga program, som de olika utbildningarna 
nu kallades, blev 3-åriga. De allmänna teoretiska ämnena utökades till åtta så kallade 
kärnämnen vilka blev obligatoriska och utgjorde ca 30 procent av den sammanlagda 
utbildningstiden. Att dessa ämnen gav grundläggande högskolebehörighet ökade också 
rekryteringsbasen till de olika högskolorna och universiteten. Arbetslivets och hela 
samhällets ökande komplexitet under 1900-talet har drivit på skolans utveckling och 
formulerat kraven på innehållet i utbildningarna och skolans arbete i stort. Det sena 
1900-talets skolreformer avsåg även att göra utbildningarna mer flexibla på grund av 
samhällslivets allt tydligare tendens till föränderlighet och även för att kunna möta de 
enskilda elevernas önskemål om individuell valfrihet. Som en konsekvens av detta kom 
bland annat yrkesutbildningarnas uppdrag att förbereda eleverna för specifika yrken att 
tonas ner.  

Sedan det senaste millennieskiftet har Sverige deltagit i internationella studier som 
visar att svenska elevers kunskaper har försämrats över tid. Elever som avbryter sina 
gymnasiestudier har blivit fler. I ett globalt perspektiv har Sverige också en högre 
ungdomsarbetslöshet än många andra länder. Motivet till den senaste reformeringen av 
de svenska gymnasieutbildningarna, Gy 11, har sin förklaring i dessa skol och 
samhällsrelaterade tillkortakommanden.  

Bland de avsikter regeringen har med reformen kan nämnas två.  

”Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för yrkesverksamhet så att de kan börja jobba 
direkt efter gymnasieskolan. Eleverna ska komma långt i sina studier mot ett specifikt yrke. Tiden 
för karaktärsämnen ska vara omfattande.”  

 ”Samverkan mellan skola och arbetsliv måste stärkas för att säkerställa en hög kvalitet i 
utbildningen och ett starkt engagemang från näringsliv och offentlig verksamhet.” 

(Skolverket 2011).  

 

2.3 Samverkansstrukturer skola – byggbransch 

Samverkansfrågor som rör gymnasial byggutbildning stöts och blöts huvudsakligen i 
tre forum. På nationell och regional nivå genom Byggnadsindustrins yrkesnämnd 
(BYN). På lokal nivå samverkar de enskilda byggprogrammen med lokala yrkesråd 
även kallade programråd. I dessa lokala yrkesråd deltar yrkeslärare, lokala arbetsgivare, 
representanter för BYN, fackliga representanter, företrädare för arbetsförmedlingen 
samt elevrepresentanter.  

De frågor som BYN bevakar är bland annat: 

- att yrkesutbildningen håller godtagbar kvalitet 
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- ge direktiv för hur byggutbildningen ska bedrivas 

- arbeta för utveckling och distribution av kvalitativt utbildningsmaterial 

- upprätthålla kontakt med utbildare och arbetsgivare 

På regional nivå hanterar BYN också övergången från skola till arbetsliv. BYN och i 
förlängningen byggbranschen har också stort inflytande över undervisningsinnehållet i 
byggutbildningarna eftersom det bara är byggbranschen som producerar läromedel för 
byggbranschen. Enligt skolverket finns det många exempel på att bygglärare arbetar 
för att tillgodose de krav som branschen ställer på utbildningarnas pedagogiska 
upplägg. Krav som kan förmedlas till exempel genom läromedel. (Berglund 2009).  

2.4 Lokal samverkan 

I betänkandet Samverkan mellan skola och arbetsliv (Ds2000:62) påpekas att 
förhållandet behöver stärkas mellan skola och arbetsliv. Det framgår också att de orter 
som har lyckats skapa ett framgångsrikt samarbete mellan arbetslivet och 
gymnasieskolan äger vissa gemensamma förutsättningar.  

Följande förutsättningar bedöms vara betydelsefulla: 

2.4.1 Skolans engagemang 

Skolans engagemang och i synnerhet rektors kunskaper och engagemang betecknas 
som avgörande. På de skolor som har en god samverkan med det lokala arbetslivet 
finns ansvariga rektorer som har kunskaper om och förståelse för de behov som finns 
i främst det lokala arbetslivet. De förstår att en bra samverkan med arbetslivet är viktig 
för skolans utveckling och för att eleverna ska nå målen i läroplanen. 
Gymnasierektorer är också gediget intresserade av att utveckla och driva 
yrkesutbildning. Rektorerna tar egna initiativ till samarbete med arbetslivet och agerar 
stöttande gentemot de yrkeslärare som arbetar för att utveckla samarbetet. De är också 
aktiva i programråden och ser till att yrkeslärarna har resurser och förutsättningar för 
att klara av ett samarbete med de aktörer som verkar utanför skolans domäner bland 
annat genom att ha en flexibel inställning till problem av olika slag. Lärare som verkar i 
skolor med en god relation till det lokala arbetslivet noterar hur samverkan stärker 
deras intentioner med den skolförlagda utbildningen, eleverna får en utbildning som, 
så att säga är i fas med verkligheten. Lärarna har en positiv syn på den påverkan 
arbetslivsanknytningen har på utbildningen. Yrkesutbildningsutbudet på de skolor som 
har varit framgångsrika i sitt samverkansarbete ligger också i linje med skolans och det 
lokala arbetslivets struktur samt den efterfrågan på arbetskraft som efterfrågas i 
regionen. Problemen med att få fram tillräckligt med APL- platser är förhållandevis 
små. 

2.4.2 Företagens engagemang 

I betänkandet betonas det faktum att olika företag har olika förutsättningar för 
samverkan, exempelvis möjligheter att ordna APL- platser. Det är företagsledningens 
inställning som är avgörande menar man. I de regioner som har lyckats utveckla ett 
positivt och givande samarbete finns engagerade företagsledare som har ett intresse 
utbildningsfrågor och prioriterar dessa. De ser detta som en angelägen fråga om 
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framtida kompetensförsörjning. Företagarna själva är aktiva i olika forum tillsammans 
med kommun och skola. Företagsledarna är bra på att delegera och låta medarbetarna 
ta ansvar för till exempel studiebesök, APL och andra samverkansfrågor. Inte minst får 
medarbetarna i företagen möjlighet att påverka och utveckla samarbetet. 
Fackföreningarnas attityd till är också en betydelsefull faktor för en väl fungerande 
samverkan. Fackföreningar som uppmuntrar sina medlemmar att engagera sig i olika 
utbildningsfrågor, som att ställa upp som exempelvis handledare, yrkesombud med 
mera, är en av förutsättningarna för bra kvalitet i utbildningarna. Den arbetsgrupp som 
har författat betänkandet menar också att ett bra samarbete kännetecknas av att 
parterna på arbetsmarknaden agerar gemensamt och ställer krav på skolan. 

2.4.3 Kommunens engagemang 

I kommuner där samarbetsklimatet präglas av utveckling och positiva kontakter mellan 
skola och arbetsliv finns ett engagemang bland politikerna i kommunledningen. 
Engagemanget kan ta sig olika former bland annat att politikerna på ett aktivt sätt 
jobbar för att utveckla och fördjupa samverkan. Inflytande är en förutsättning för 
delaktighet. Detta betyder att de kommuner som har hittat en bra form för samverkan 
har låtit aktörerna i de olika samverkansorganen själva få bestämma i olika frågor utan 
kommunledningens godkännande. Utvecklingen av gymnasieskolans och även 
vuxenutbildningens utbildningar ses som långsiktigt viktiga i en regionpolitik där 
frågor om kompetens och utbildning ses som avgörande för utvecklingen och 
tillväxten. I kommuner där den här typen av frågor är prioriterade lyfts skola-
arbetslivsfrågorna fram i skolplanen och i skolans lokala arbetsplan. När kommunen 
lägger budgeten säkerställs att skolan har rimliga förutsättningar för att utveckla 
yrkesutbildningarna och samverka med arbetslivet. Samhällets samlade behov och de 
specifika utvecklingsbehoven inom yrkesutbildningsområdet gör att formerna för 
samverkan behöver uppdateras i en snabbare takt än vad som skett under 1990-talet. ( 
Ds2000:62 ) 

2.4.4 Yrkeslärarens engagemang 

En mängd arbete och initiativ av olika slag krävs för ett framgångsrikt samarbete ska 
komma till stånd. För de enskilda yrkeslärarna kan ett mer utvecklat samarbete med 
framförallt det lokala näringslivet innebära större tillgång till de olika företagens 
branschkunskaper och eventuellt sponsring av material. Möjligheter som skulle kunna 
innebära fler tillfällen till mer realistiska och uppdaterade övningar i skolmiljön. Både 
lärare och elever skulle sannolikt bli mer motiverade. Företagen lider brist på tid därför 
är det lärarna som behöver ta kontakten. Men innan detta görs måste man formulera 
vad det är man efterfrågar för slags hjälp (Feldt, Jarlén & Rådmark 2006). 

2.5 Samarbete – vinning eller idealism? 

Motiven för samarbete kan variera. Som nämndes i punkt 2.1 så startade Mats 
Paulsson Peabskolan dels av ideologiska skäl men också för att trygga framtida 
kompetensförsörjning i det egna företaget. Att starta en egen skola är inget alternativ 
för de flesta företag. Istället skulle de gynnas av ett mer utvecklat samarbete med redan 
befintliga skolor. I, forskarstudenten, Tomas Johanssons studie av lokala partnerskap i 
fyra kommuner identifieras ett antal motiv för samarbete dels från skolans håll dels 
från företagens sida. De båda aktörerna har enligt Johansson en gemensam 
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målsättning med samarbetet. Och det är att ge eleverna en så bra utbildning som 
möjligt. I övrigt skiljer sig motiven åt och ser för skolans del ut som följer:  

• Tillgång till APL-platser 

• Yrkeslärarna får möjlighet att utveckla sin kompetens 

• Ökad motivation för skoltrötta elever 

• Underlätta att nå målen i läroplanen och i skolplanen 

• Kommunens utveckling gynnas av samarbetet 

• Utbildningens popularitet ökar 

• Företagens motiv för samarbete är: 

• Att få möjlighet att kunna påverka utbildningen 

• Om utbildningen är bra får man flexiblare arbetstagare 

• Upplärningstiden blir kortare med ett bra samarbete 

• Man får möjlighet att pröva eventuella arbetstagare 

• Trygga kompetensbehovet 

• Handledarkompetensen på företaget blir bättre 

• Ytterligare två gemensamma motiv är att ett samarbete ger god PR och 
parterna tar ett socialt ansvar för ungdomarna i kommunen (Johansson 2004). 

 

2,6 Kvalitetsbegreppet 

Olika aktörer har olika syn på begreppet utbildningskvalitet. Ur ett skolperspektiv 
handlar utbildningskvalitet om så mycket mer än de rena yrkeskunskaperna. Utöver 
dessa kunskaper ska skolan lära ut så kallade generella kompetenser. Det handlar om 
värdegrundsarbete, att lära eleverna etiska förhållningssätt, att finna sin egenart och 
låta eleverna utvecklas som individer och ansvarskännande medborgare (Skolverket 
2011). I Berglunds studie Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som 
byggarbetsplats framgår vad branschen anser att eleverna ska kunna. Eleverna ska 
inordnas i byggnadsarbetets regler och normer. Träning i det manuella hantverket ska 
ges mycket utrymme(Berglund 2009). I Gy 11 har skolverket tagit större hänsyn till de 
krav som näringslivet ställer på utbildningens kvalitet. ”Tiden för karaktärsämnen ska vara 
omfattande” står det uttryckligen i den nya läroplanen och yrkesutbildningarna ge 
eleverna så pass goda kunskaper så att de ska kunna börja arbeta direkt efter 
utbildningen(Skolverket 2011). Större hänsyn till näringslivet har inneburit mindre 
hänsyn till eleverna. Elevernas framtida livsval blir mer begränsade med den nya 



9 

                                                Ulf Hjalmarsson/Hans Nilsson 

 

gymnasiereformen i och med att den inte ger högskolebehörighet per automatik. 
Något som försvagar Sverige som kunskapsnation och visar sig i ett minskat antal 
sökande till yrkesutbildningarna (www.lararforbundet.se) 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur samarbetet mellan skolan och arbetslivet 
skulle kunna öka kvalitén på yrkesutbildningen för byggbranschen. 

Vi har kommit fram till att följande frågeställningar är viktiga för att nå syftet med 
undersökningen.  

Hur ser det lokala näringslivet i Falkenberg på yrkesutbildningens nuvarande kvalitet? 

 Kan ett fördjupat samarbete förbättra kvaliteten i utbildningen av framtida 
byggelever? 

 

3.1 Avgränsningar  

Vår studie mot byggbranschen har vi valt att avgränsa till Falkenbergs Kommun och 
mot de byggföretag som vi i dagsläget har ett samarbete med. Våra argument till detta 
urval är av tidsmässiga och av ekonomiska skäl. Vi har även valt att göra så för att vi 
ska kunna utveckla och bevara vårt goda samarbete.  

4. Metod    

Vi har valt att göra en kvantitativ studie.  

I detta avsnitt redovisar vi den metod som vi valt att använda oss av i vår studie, vårt 
tillvägagångssätt att samla in information samt hur vi slutligen bearbetat det inkomna 
materialet. Att vi valde att göra vår studie på det här sättet var för att vi trodde att 
enkäter eventuellet skulle kunna ge ett mer rättvist svar och att mottagaren av enkäten 
kunde genomföra den på valfri tid utan att vara uppbunden av någon avtalad tid som 
eventuellt skulle kunna störa i personens dagliga arbete. 

Vi har valt att skicka ut enkäter med ett antal frågor på till 20 personer på olika 
byggföretag i Falkenbergs kommun. Vi avsåg även att intervjua respondenterna men 
intervjuerna kom inte till stånd då ingen av respondenterna ansåg sig ha möjlighet att 
delta på grund av tidsbrist. 

4.1 Undersökningsmetod 

Enkätmallen har vi sammanställt ut ifrån ett antal frågor som vi tyckte var relevanta 
för vårt arbete och för att de skulle kunna ligga till grund för vårt framtida samarbete 
med branschen. Enkätfrågorna är inspirerade av och delvis lånade ur ett 
examensarbete med ett syfte snarlikt vårt eget (Norrman 2010). 
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4.2 Urval 

Våra enkäter delade vi ut till 20 personer runt om i Falkenbergs kommun. Samtliga 
personer arbetar på byggföretag. Vi har valt att lämna enkäterna till både företagsägare 
och till anställda/elevhandledare för att få så stor bredd som möjlighet på våra svar. 
Engagemanget har varit bra från våra utvalda och endast 4 av 20 tillfrågade har avböjt 
att svara på enkäten på grund av ont om tid eller semester. Vi har inte valt att lämna 
dessa vidare utan har arbetat utifrån resterandes enkätsvar som vi har fått in.  

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Vi valde att lämna ut enkäterna personligen. Vi åkte runt till de utvalda företagen och 
gjorde en kortfattad presentation av oss själva och varför vi lämnade ut enkäten samt 
talade om varför det var viktigt att de skulle ta arbetet på allvar. Samtliga tillfrågade 
lyssnade och förstod vårt budskap. Många av de tillfrågade kände redan till att vi 
studerade men för en del var det helt nytt. Vi talade också om att enkäten skulle ta 
ungefär en halvtimme att fylla i och att det var viktigt att svara ärligt så vi kunde göra 
en rättvis bedömning i vårt arbete sen men även för att det i framtiden skall bli ett så 
bra samarbete mellan skola och yrkesliv som möjligt. Efter en vecka åkte vi åter runt 
till företagen och samlade in enkäterna samt passade på att tacka för att de ställde upp. 
Responsen från företagen har varit god.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Informationskravet 

Vid forskning skall forskaren informera om studiens syfte, frivilligheten att deltaga, 
och rätten att avbryta sin medverkan, samt att all empiri endast kommer studien till 
gagn(Vetenskapsrådet,2002).Redan när vi besökte företagen informerade vi om detta 

 
	  	  	  	  	  Samtyckeskravet 

Då vi lämnade enkäten informerade vi respondenterna om att alla deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att man när som 
helst kan avbryta sin medverkan. Samtycke ska också lämnas då deltagarna gjort en 
aktiv insats(Vetenskapsrådet 2002). 

 
      Konfidentialitetskravet 
 

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. 
Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 
och sekretess. (Vetenskapsrådet 2002). 
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Nyttjandekravet	  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
(Vetenskapsrådet 2002.)Vi har även erbjudit undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare 
och andra berörda personer om de är intresserade av att få vilket framgår av 
följebrevet. 

 

4.5 Databearbetning 

När alla enkäterna var insamlade påbörjade vi vår sammanställning manuellt. Varje 
enkätfråga har behandlats separat och lämpliga frågor samanställdes i diagram för att 
bli mer tydliga.  

 

4.6 Metodkritik 

Att vi valde att göra en enkätundersökning med ett slutdatum efter en vecka var för att 
vi tycker att svaren förhoppningsvis skulle kunna vara mer tillförlitliga än om vi hade 
t.ex. hade suttit och väntat in svaren. Enkäterna lämnades ut till branschfolk i 
Falkenbergs kommun som vi redan har ett samarbete med. Kanske skulle vi fått andra 
synvinklar och förbättringsförslag om vi lämnat några enkäter till företag som vi i 
dagsläget inte har något samarbete med. Eventuellt kunde vi kanske även lämnat en 
enkät till vår rektor på gymnasieskolan i Falkenberg. Vi har ändå utgått från att svaren 
är sanningsenliga och tillförlitliga. När man lämnar ifrån sig en enkät så som vi har 
gjort finns det en viss risk med att det är någon annan som fyller i enkäten och att då 
inte svaren skulle kunna vara tillförlitliga. Likaså om någon person inte vet vad denne 
ska svara på en fråga och bara skriver något för skrivandets skull. Vi är medvetna om 
dessa eventuella brister men vågar ändå tro att de utvalda ändå är tillförlitliga i sina 
svar.   
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5. Resultat 
Resultatet av vår undersökning, vilken genomfördes i form av en enkätundersökning 
(bilaga 1), kommer att redovisas som citat och resonemang kring våra två 
frågeställningar som lyder: 

Hur ser det lokala näringslivet i Falkenberg på yrkesutbildningens nuvarande kvalitet? 

Kan ett fördjupat samarbete förbättra kvaliteten i utbildningen? 

 

5.1 Hur ser det lokala näringslivet i Falkenberg på 
yrkesutbildningens nuvarande kvalitet? 

Det råder delade meningar om byggutbildningens kvalitet av respondenternas svar att 
döma. Åtta respondenter tycker inte att eleverna är tillräckligt förberedda för 
arbetslivet när de lämnar skolan. Sju stycken tycker att de är det. I materialet 
dominerar en åsikt om varför inte eleverna inte är förberedda för arbetslivet. Man 
menar att det beror på den enskilde elevens motivation och intresse. Vilket kan 
illustreras av följande citat. 

”Det beror nog mest på eleverna själva, men många saknar vilja, motivation och ibland 
grundläggande yrkeskunskaper”  

”Har oftast lekt i skolan. Inför 2-årig bygg som är mer anpassad efter verkligheten” 

”Dom behöver ett visst antal år ute i företaget. Men det varierar mycket” 

Två företagare ger uttryck för åsikten att det är för lite praktiskt arbete. I boken 
Levande lärarskap påpekar man skolornas bristande möjligheter att ge eleverna vad 
man kallar mängdträning. Att kontinuerligt öva moment under en längre tid.(Feldt, 
Jarlén & Rådmark 2006).  

Det finns också ett missnöje bland respondenterna över den lön eleverna får efter 
avslutad skolgång. Elevernas kunskapsnivå står inte i relation till den avtalsreglerade 
ersättning de är berättigade till vid en anställning vilket belyses av följande två citat. 

”För dåligt kunnande, alldeles för hög lön mot fullbetalda” 

”Skolan är dålig på att lära ut hur ett företag fungerar. Många tror att lönen kommer från himlen! ” 

Av respondenterna har sju gett förslag på kvalitetsförbättringar. Tre stycken menar att 
eleverna ska ges fler tillfällen till praktik på arbetsplatser. En menar att lärare ska göra 
praktik. Tre anser att utbildningsmaterial och övningar ska uppdateras samt vara 
realistiska. Nämnda förslag kan sägas vara samstämmiga med intentionerna i den nya 
läroplanen GY 11, där skolverket som ansvarig myndighet lämnar större tidsmässigt 
utrymme för praktiska moment. Man säger att tiden för karaktärsämnen ska vara 
omfattande (Skolverket 2011). Undersökningsmaterialet kan sägas belysa tre bristande 
kvaliteter hos de elever som får sin utbildning på Falkenbergs byggprogram. Nämligen 
1. Att eleverna får för lite praktik ute på företag.  
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2. Att motivation och intresse och branschkunskap saknas hos många elever.  

3. Att eleverna saknar insikt i hur det fungerar på ett företag ute i verkligheten och då 
mer specifikt om de ekonomiska villkor som påverkar lönsamhet och konkurrenskraft. 

 

5.2 Kan ett fördjupat samarbete förbättra kvaliteten i 
utbildningen? 

På frågan om det finns några risker med att släppa in näringslivet i skolan svarade elva 
respondenter nej. Tre stycken antydde att det kunde finnas vissa risker.  

”en viss risk om det bara blir enstaka företag som påverkar utbildningen” 

”Om det bara är några få företag som blir tongivande” 

”Ja kanske att det ställs för hårda krav för tidigt alla skall lära sig i lugnt tempo” 

Bland de elva som var positiva trodde en respondent att näringslivets närvaro skulle 
berika utbildningen. En annan att det borde existera ett bättre nätverk mellan lärare 
och näringsliv. Det råder liten tvekan om att den allmänna åsikten bland företagarna 
menar att det är riskfritt att involvera näringslivet i skolans arbete. Inställningen till att 
vara med och bidra med olika typer av resurser är också positiv bland respondenterna. 
Hela elva stycken kommer med olika förslag på resursbidrag. Förslagen går främst ut 
på att dela med sig av yrkeskunskaper, eller verklighetskunskaper som någon uttrycker 
sig. Något som tycks kopplat till företagarnas åsikt om att eleverna får för lite 
praktiktid ute på företag. Någon respondent antyder också att även lärare bör komma 
ut på praktik. I övrigt kan man bistå med resurser i form av material, föreläsningar, 
information till elever och lärare samt förmedla kontakter. Viljan att dela med sig av 
information och kunskap samt även material tycks generellt vara god men man kan 
också utläsa en viss ovilja bland svaren. En respondent svarar direkt nej, någon svarar 
vet ej, två svarar inte alls på frågan och en sista anger den pressade situation som råder 
bland tjänstemän och hantverkare idag som skäl till att inte kunna bidra med olika 
resurser. Ett vanligt önskemål bland yrkesverksamma är att yrkeslärare, som ett sätt att 
uppdatera sina kunskaper, borde komma ut mer i verkligheten alternativt praktisera 
någon eller flera perioder ute på företag.  I vår undersökning kan vi konstatera att 
byggbranschen i Falkenberg tycker att yrkeslärarna borde komma ut på praktik hos 
företagen som ett sätt att förbättra kvaliteten i utbildningen. Tio respondenter tycker 
att lärarna ska göra praktik ute på företag. Fyra stycken tycker att lärarna borde göra 
fler och kontinuerligare besök hos företag i syfte att hålla sig uppdaterade med 
utvecklingen i branschen. Åsikterna illustreras av följande kommentarer: 

”Skicka ut lärarna på företagen” 

”Att lärarna är ute och jobbar på sommaren så de lär sig nyheterna i branschen” 

”Visst antal obligatoriska timmar ute i arbetslivet och suga i sig information” 

”Komma ut och arbeta på plats 1 vec på höst och vår” 

Generellt ger enkäten en bild av att företagarna i Falkenberg är positivt inställda till ett 
fördjupat samarbete. Det levereras många förslag på vad ett samarbete skulle kunna 
innehålla och även vilka fördelar ett samarbete skulle kunna leda till. En övervägande 
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del av företagarna är beredda att bistå med material, föreläsningar, information, 
praktikplatser med mera. Inga av de respondenter som har valt att besvara enkäten ser 
några nackdelar med ett samarbete. Två respondenter uttrycker dock en farhåga om att 
vissa företag kan få för stort inflytande i en samverkanssituation. De preciserar dock 
inte hur detta kan yttra sig. Man antyder också att lärarna behöver vara mer aktiva i 
sina kontakter gentemot företagen och ta nödvändiga initiativ till samverkan på grund 
av det tidspressade klimat som råder i byggbranschen vilket överensstämmer med 
resonemanget under punkt 2.4.4 Yrkeslärarens engagemang. 
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6. Diskussion 

Kunskap är en färskvara. Att som yrkeslärare slå sig till ro med de kunskaper man 
inhämtat i ett tidigare yrkesliv och tro att dessa kunskaper ska räcka för att kunna 
utbilda elever med kompetens för framtidens yrkesliv är ett tecken på bristande insikt 
om sin yrkesroll. Men att anta att läraren ensam har ansvaret för att genomföra denna 
lärprocess vore att göra ett felaktigt antagande. Skolan i konstruktivt samarbete med 
näringslivet är den kombination som borgar för mesta möjliga kvalité i utbildningen av 
våra framtida yrkesmän och kvinnor anser vi. Elevens resa från årskurs nio till det att 
han/hon går ut gymnasiet är vanligtvis ca tre år. På denna korta tid ska, i det här fallet 
yrkeseleven, transformeras från i princip ett barn till att bli en ansvarstagande och 
lönsam samhällsbärare. Denna resa vore en omöjlighet att genomföra för skolsystemet 
på egen hand. Utan samarbete med och stöd från arbetslivet skulle skolan sakna insikt 
om vilka kunskaper som är relevanta och aktuella. På samma sätt är arbetslivet 
beroende av en fungerande resursstark skola. Resursstark i meningen kunniga 
uppdaterade lärare som har att jobba i ändamålsenliga lokaler med de material och 
metoder som används av branschen i dag. Föregående resonemang stöds bland annat 
av de samtal vi fört med verksamma yrkeslärare. En lärare på byggprogrammet i 
Falkenberg anser att kopplingen mellan skolans yrkesutbildning och branschen måste 
bli starkare utan att skolan för den skull förlorar sin självständighet Vi tycker också att 
vår undersökning ingår i en större samhällstrend. En trend som tydligt kommer till 
uttryck i gymnasiereformen GY11 där olika branscher har haft ett stort inflytande när 
det gäller utformningen av ny kurslitteratur. Reformen i sig innebär också ett större 
fokus på relevanta yrkeskunskaper och innebär mer tid för karaktärsämnen i 
kursplanen. 

 Man kan konstatera att samverkan tycks vara något eftersträvansvärt. När vi har läst 
analyser, rapporter eller debattartiklar skrivna av så vitt skilda parter som 
lärarförbundet, näringslivet eller skolverket har vi fått uppfattningen att samverkan är 
en angelägen fråga. Mer av samarbete och samverkan mellan skola och arbetsliv tycks 
för skolans del ingå i en strategi mot sjunkande kunskapsresultat. För näringslivets del 
synes det handla om att försäkra sig om tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. I 
ett bredare samhälleligt perspektiv handlar det om att bibehålla och utveckla 
välfärdssamhället och att ge alla människor chansen till ett värdigt liv. I vår 
undersökning ville vi skaffa oss en bild av hur de lokala byggföretagen i Falkenberg ser 
på kvaliteten i yrkesutbildningen samt om ett fördjupat samarbete kan utveckla 
densamma. Att byggbranschen i Falkenberg huvudsakligen är nöjd med den kvalitet 
utbildningen håller tycker vi är en rimlig slutsats att dra av resultatet att döma. Dock 
existerar en uttalad skepsis angående vissa elevers bristande vilja och motivation. Om 
respondenterna lägger ansvaret för denna brist på lärare, utbildningens upplägg eller 
något annat går inte att belägga i undersökningsmaterialet. Man kan dock ha i åtanke 
den vilsenhet många ungdomar i denna känsliga ålder känner inför de val de ställs 
inför när de går ut grundskolan. Tydlig kritik riktas också mot elevernas bristande 
praktiska erfarenhet. Att en majoritet av de företag som har ett samarbete med 
byggprogrammet i Falkenberg anser att eleverna behöver mer av praktiskt arbete, 
gärna ute på företag, framgår tydligt av undersökningen. Bristen på praktiskt kunnande 
hos yrkeselever är en fråga som har varit föremål för debatt i många forum. Den tycks 
delvis vara kopplad till skilda ideologiska synsätt hos våra politiska partier. I synnerhet 
socialdemokratiska politiker har menat att alla elever, även de med 
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arbetarklassbakgrund, behöver teoretisk bas i sina studier för att kunna söka vidare till 
högre utbildningar. Något som den folkpartistiske utbildningsministern Jan Björklund 
anser har missgynnat de ungdomar som saknar intresse för teoretiska studier. Han 
menar också att det har gått ut över kvaliteten i de yrkesförberedande programmen. 
Vilket i sin tur har försvårat för företagen att rekrytera kompetent personal. PEAB 
skolans tillblivelse kan ju ses som ett försök från branschens sida att komma tillrätta 
med detta systemfel. Att kunskaperna i gymnasieskolan behöver anpassas till 
verklighetens krav vittnar också tillkomsten av GY 11, den nya läroplanen, om.   
Elevernas kunskaper om de villkor under vilka företag verkar måste också bli bättre. 
Framförallt kopplingen mellan lön och arbetsprestation måste bli tydlig. Denna 
slutsats drar vi inte bara utifrån vår undersökning. Under vår tid som yrkeslärare har vi 
ofta stött på företagare som har förbannat praktikanter och APL- elever som ringer i 
sina mobiltelefoner på arbetstid, inte gör vad de blir tillsagda eller som en företagare 
uttryckte det ”bara sitter av sin tid”. Det framkommer ingenstans i 
undersökningsmaterialet, några förslag på åtgärder från respondenternas sida om hur 
man skulle kunna komma tillrätta med denna kunskapsbrist. Men ett relativt ofta 
förekommande krav från olika företagare baserat på våra egna erfarenheter som både 
yrkeslärare och yrkesverksamma i respektive branscher är att eleverna borde genomgå 
något slags lämplighetsprov innan de antas till den valda utbildningen. När det gäller 
vem som äger ansvaret för utbildningens kvalitet svarar en övervägande majoritet av 
respondenterna att det är lärarna tillsammans med rektor. Ett fåtal av svaren anger 
kommun, företag och politiker som medansvariga. En överväldigande majoritet anser 
också att yrkeslärarens roll i utbildningen är viktig eller mycket viktig. Man menar 
också att det är viktigt att läraren är kunnig, engagerad och har rätt kompetens. Det är 
väl inte många som har kunnat undgå rapporteringen i media om den tilltagande 
bristen på bland annat yrkeslärare och hur detta hotar utbildningskvaliteten. Att 
byggbranschen i Falkenberg är positivt inställda till samverkan för att höja kvaliteten i 
den lokala byggutbildningen är positivt. Kvalitetsbegreppet är ett komplext begrepp 
som skiljer sig åt mellan olika aktörer. Någon generellt entydig definition tycks inte 
existera. För företagarna, visar vår undersökning, handlar det om att eleverna ska ha 
tillräckliga praktiska kunskaper i det manuella hantverket och kännedom om hur det 
fungerar i verkligheten. Åsikter som överensstämmer med dem som framkommer i 
Berglunds studie (Berglund 2009). Skolan har i och med skapandet av Gy 11 anpassat 
och tagit till sig branschens definition av kvalitet. Alltså mer tid för karaktärsämnen, 
mindre för teoretiska och ingen automatisk högskolebehörighet. Något som har lett till 
ett minskat antal sökande till yrkeslinjer och en tröskeleffekt för de elever som har 
vidare ambitioner i livet.    
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6.1 Slutord 

Synen på byggutbildningens nuvarande kvalitet skiljer sig åt. Flertalet anser dock att 
elevernas praktiska färdigheter inte är tillräckliga. Det finns också ett missnöje med 
vissa elevers brist på motivation och intresse samt en bristande förståelse för hur ett 
företag fungerar. Den nya läroplanen Gy 11 kan ses som en övergripande åtgärd för 
att komma tillrätta med bland annat dessa problem. Ingen av respondenterna ställer sig 
negativ till en fördjupad samverkan. Ett återkommande påpekande är att yrkeslärare 
måste vara mer aktiva i sina kontakter med branschen. Respondenterna efterlyser mer 
kommunikation men ger inga direkta förslag på hur kommunikationen skulle kunna bli 
bättre. Man anser också att yrkeslärarna regelbundet ska göra praktikperioder ute på 
företagen för att uppdatera sina kunskaper i yrket. Inte heller i denna fråga ges förslag 
på hur en fungerande lösning skulle kunna se ut. Undersökningen visar att företagarna 
nog är intresserade av utbildningsfrågor och samverkan men inte tillräckligt 
intresserade för att på ett aktivt sätt engagera sig.  Om en samverkan ska komma till 
stånd, hållas vid liv och bli meningsfull krävs det att skolorna är framgångsrika i sina 
försök att rekrytera engagerade och kompetenta lärare som tar sitt uppdrag på allvar. 
Ett intressant uppslag för framtida analys vore att undersöka om de intentioner som 
uttrycks i Gy 11, angående samverkan skola – arbetsliv, har resulterat i en ökad kvalitet 
på yrkesutbildningarna och i så fall för vem.  
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

 Enkätmissiv 

 
 
Vi är två studenter på Linneuniversitetets yrkeslärarutbildning som just nu arbetar med vår 
C-uppsats. Denna C-uppsats är ett obligatoriskt examensarbete där studenterna själva får 
välja en frågeställning de tycker är viktig att undersöka. Vår frågeställning lyder Skolans 
samarbete med näringslivet – kvalitetsutveckling. Vi undrar helt enkelt hur och om ett mer 
utvecklat samarbete kan öka kvaliteten i yrkesutbildningen. En fråga som vi hoppas att även 
ni som har valts ut för att besvara denna enkät tycker är angelägen. 
 
 För att begränsa vår undersökning har vi valt att avgränsa denna till byggprogrammet på 
Falkenbergs gymnasieskola och det lokala näringslivet i form av olika företag verksamma i 
byggbranschen. Enkäten som vi hoppas att ni vill ta er tid att besvara syftar till att få 
underlag att kunna besvara ovan beskriven frågeställning. Ni som har valts ut att delta i 
undersökningen är företrädare för den lokala byggbranschen och har ett existerande 
samarbete i en eller annan form med byggprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola.  
 
Frågorna som ställs kommer att utvärderas och sammanställas i den färdiga rapporten och 
kommer att presenteras på Linneuniversitetet. Den undersökningsdeltagare som önskar ett 
exemplar av den färdiga rapporten är välkommen att höra av sig till Ulf eller Hans per E-
post. 
 
Att besvara enkäten är givetvis frivilligt. Alla svar kommer att vara fullständigt anonyma 
och kommer inte att kunna härledas till någon individ om inte individen själv uttryckligen 
önskar att nämnas vid namn.  
 
Vi som på förhand tackar för er vilja att besvara frågorna och att verka för ett positivare 
samarbete mellan skola och näringsliv heter Ulf Hjalmarsson som driver ett eget företag i 
byggbranschen och Hans Nilsson som är verksam som lärare på fordonsprogrammet på 
Falkenbergs gymnasium. 
Vid eventuella frågor kan ni kontakta Ulf på tel. 0705-83 43 28 eller E-post: 
ulfhj64@hotmail.com och Hans på tel. 0709-49 36 30 eller E-post: 
hansnilsson1@hotmail.se 
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BILAGA 2 (antal sidor: 8) 
 Enkät – sammanställning 

 
 
Här nedan följer några inledande frågor som berör samarbetet mellan 
byggprogrammet i Falkenberg och det lokala näringslivet. 
 
 
1. Har ni idag något samarbete med byggprogrammet i Falkenberg? 
Antal respondenter: 16 varav samtliga svarat. 
 

 
 
2. Hur upplever ni att samarbetet med skolan fungerar? 
Antal respondenter: 16 varav alla svarat. 

 
 
3. Vad skulle ni vilja förbättra? 
Antal respondenter: 16 varav 12 svarat, ej svarat 4. 
 

• Mer aktivt deltagande från elev, företag och skola 
• Mer praktik 
• Att eleverna genomför våtrumskurserna i skolan 
• Kommunikation med skolan 
• Bättre kommunikation med skolan 
• Elevernas kunskap om yrket 
• Tidpunkterna när lärlingarna är ute på praktik 
• Bättre kommunikation med skolan gällande planering av praktikperiod 
• Mer kontakt med lärarna 
• Mer kontakt med lärare och handledare 
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• Att läraren följer eleven mer ute på arbetsplatsen 
• Samarbetet mellan skola och företag 
 
 

 
4. Vem vinner på ökad samverkan mellan skola och arbetsliv? 
 
    Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat. 
 
    
 

 
 
5. Vilken nytta har företaget av att samverka med byggprogrammet? 
             Antal respondenter: 16 varav 14 svarat och 2 ej svarat. 
 

• Påverka vad eleverna behöver lära sig samt lära känna snickarna för ev. framtida 
anställningar 

• Man får reda på vilka som visar framfötterna och är intresserade 
• Vara med och påverka samt marknadsföra sig 
• Man kan hitta bra folk för en framtida anställning 
• Man får en chans att lära känna elever under praktiktiden 
• Man hittar kanske lovande yrkesfolk 
• Chans att rekrytera bra elever från skolan 
• Mer personlig kontakt och större chans till jobb 
• Man kan se till att eleverna har större kunskap om arbetet efter skolan 
• Rekrytering av framtida arbetskraft 
• Vi kan anställa duktiga snickare 
• Man lär känna elever och ser hur de jobbar 
• Att vi kan rekrytera bra arbetare 
• Påverka utbildningen, kontakt med framtida arbetstagare 

 
 
6. Kan ert företag bidra med resurser till skolan för att öka kvaliteten i utbildningen och i så 
fall på vilket/vilka sätt? 
Antal respondenter: 16 varav 13 svarat och 3 ej svarat. 
 

• Ja, med vår rutin i olika sammanhang 
• Ge och dela med oss av vår erfarenhet 
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• Råd, arbetsförlagd utbildning, även lärarna kan komma ut och praktisera 1-2 gånger 
per år 

• Vi kan leverera material, kakel, klinker osv som dom kan arbeta med 
• Eventuellt överblivet material, förmedla kontakter, kanske instruera lärare och 

elever i nya metoder och material 
• Svårt i dag med den pressande situation som råder bland tjänstemän och 

hantverkare 
• Bistå med material. Praktikjobb och förmedla kontakter och information 
• Verklighetskunskap i så fall 
• Se till att utbildningen hålls uppdaterad genom information 
• Lärlingsjobb 
• Nej 
• Att utbilda eleven så mycket som man kan under utbildningen 
• Sälja material till bra priser 

 
 

Nu följer ett antal frågor som berör byggutbildningen i allmänhet. 
 
 
7. Finns det några risker med att släppa in näringslivet i skolan? 
     
Antal respondenter 16 varav 14 svarat och 2 ej svarat. 
 

• Nej svarade sju stycken 
• Ja kanske att det ställs för hårda krav för tidigt, alla skall lära sig i lugnt tempo 
• Tror jag inte, svarade två stycken 
• Tror det skulle berika utbildningen 
• Om det bara är några få företag som blir tongivande 
• En viss risk om det bara blir enstaka företag som påverkar utbildningen 
• Nej, borde vara ett mycket bättre nätverk mellan lärare och näringsliv 

 
 
8. Hur kan branschens kunskaper och erfarenheter överföras och användas i skolans 
lektioner? 
Antal respondenter: 16 varav 12 svarat och 4 ej svarat. 
 

• Att man eventuellt kommer dit och visar knep samt att man visar hur man inte 
skall göra 

• Genom att lärarna är ute i verkligheten 
• Genom föreläsningar 
• Allmän information, föreläsningar 
• Genom föreläsningar 
• Att yrkesfolk besöker skolan 
• Ökat samarbete mellan lärare och företag skulle kunna utveckla byggprogrammet 
• Föreläsningar, mässor och studiebesök 
• Skicka ut lärarna på företagen 
• Låt elever vara med ute på byggen och skapa kontakter, lära sig vara med från 

början på ett projekt 
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• Att lärarna är ute på sommaren så de lär sig nyheter i branschen 
• Genom möten 

 
 
9. Hur kan yrkeslärare hålla sig uppdaterade med arbetsmetoder och teknisk utveckling i 
branschen? 
Antal respondenter: 16 varav 13 svarat och 3 ej svarat. 
 

• Genom att komma ut och jobba hos olika byggföretag och kurser mm 
• Komma ut till arbetsplatser och ta del av det vardagliga 
• Genom bl.a. praktik 
• Besöka företagen oftare och mer 
• Komma ut och arbeta på plats en vecka på höst och vår 
• Praktikperioder i yrkeslivet studiebesök, kurser 
• Vara mer aktiva gentemot företagen 
• Visst antal obligatoriska timmar ute i arbetslivet och suga i sig information 
• Se till att vara mer ute i arbetsplatser 
• Studiebesök, mässor, praktikperioder på byggen 
• Vet ej, borde skolan ha koll på! 
• Hålla kontakt med byggföretag 
• Praktik och vidareutbildning 

 
 
 
 10. På vem, tycker ni, vilar ansvaret för att utbildningen håller en godtagbar kvalitet? 
På denna fråga har de flesta kryssat i flera alternativ, där ut av stapeldiagrammets utseende. 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat 
 

Någon annan: kommun, skola, politiker, byggfirmor, företagare, gemensamt ansvar. 
 
 
11. Anser ni att eleverna är tillräckligt förberedda för arbetslivet när de lämnar skolan? 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat. 
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  Om svaret är nej på vilket/vilka vis är de inte tillräckligt förberedda? 

• För dåligt kunnande, alldeles för hög lön mot fullbetalda 
• Har oftast lekt i skolan, inför 2-årig byggutbildning som är mer anpassad efter 

verkligheten 
• Beror nog mest på eleverna själva men många saknar vilja, motivation och ibland 

grundläggande yrkeskunskaper 
• Dom behöver ett visst antal år te i företaget. Men varierar mycket 
• För lite praktik 
• Beror på dom olika eleverna 
• För lite praktiskt arbete 
• Skolan är dålig på att lära ut hur ett företag fungerar. Många tror att lönen kommer 

från himlen 
 
 
12. Har ni egna förslag på kvalitetsförbättringar i yrkesutbildningen? 
Antal respondenter: 16 varav 7 svarat 9 ej svarat. 
 

• Låt lärarna göra praktik på företagen 
• Mer och längre praktik på företagen 
• Mer realistiska övningar i byggutbildningen 
• Uppdateringar av utbildningsmaterial 
• Mer tid ute på arbetsplats varvat med byggteori 
• Uppdateringar av arbetsmetoder/övningar och aktuellt studiematerial 
• Längre praktik på företagen 

 
 
 
13. Vad anser ni om traditionell lärlingsutbildning där elevens lärotid sker ute i verkligheten 
kontra gymnasial yrkesutbildning där eleven tillbringar mer tid i skolan? 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat. 
 

• Praktik är ett bra komplement till skolutbildningen 
• Båda har sina för och nackdelar 
• Det finns några som det passar bättre men i första hand gymnasial utbildning 
• Man lär sig mer ute på företagen av de praktiska arbetena 
• Traditionell utbildning är bättre yrkesmässigt men de behöver även komplettera 

teori 
• Kan vara bra för vissa 
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• Mycket bra. Har själv varit traditionell lärling 
• Bättre yrkesarbetare men tappar mycket teoretiska bitar 
• Mer tid ute på arbetsplats gynnar eleverna och deras kunskaper 
• Bättre yrkesarbetare tappar i övrigt vad gäller teoretiska bitar 
• Mycket bra med lärlingsutbildning. Bra för eleverna att visa upp sig och se hur det 

fungerar 
• Mycket bra, det är där man lär sig bygga 
• Bra för vissa elever 
• Det är det bästa med traditionell utbildning 
• Den gymnasiala håller högre kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Bör företagen ha särskilt utbildade handledare som tar hand om de elever som gör 
arbetsplatspraktik? 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat. 
 

 
Särskilda kommentarer att tillägga: 

• Viktigt att det ges tid att lära 
• Företagen bör ha rätt handledare 
• Skulle vara bra men funkar antagligen inte 
• Borde ha det men svårt tidsmässigt 
• Bör finnas en ansvarig person för eleven 
• Kommer inte funka i praktiken 
• Bör finnas en ansvarig 
• Bör finnas en snickare med yrkesbevis 
• Man kan sätta dem med äldre byggare med erfarenhet 
• Ekonomisk fråga 
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15. Anser ni att det är skolans, företagens eller bägge parters ansvar att ett system med 
handledare kommer till stånd? 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat. 
 

 
 
16. Hur ser ni på yrkeslärarens roll i utbildningen av blivande byggnadsarbetare? 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat 
 

• Han kan påverka resultatet så han är mycket viktig 
• Viktig, svarade tre personer 
• Mycket viktig, svarade tre personer 
• De har stort ansvar 
• Viktigt att läraren vet vad han pratar om och vet om nya regler osv 
• Engagemang från lärarens sida 
• En motiverad lärare och kunnig är viktig 
• Det är hans ansvar att eleverna har rätt teoretisk grund inom byggandet 
• Viktigt att läraren är engagerad och kunnig 
• Den måste hålla sig uppdaterade 
• Bättre kommunikation 

 
 
17. En utbildning bör ligga i fas med den verklighet man utbildar för. Tycker ni att dagens 
utbildning ligger i fas? Om inte, vilka synpunkter har ni på detta och vilka eventuella förslag 
på förbättringar har ni?  
 
Antal respondenter: 16 varav 15 svarat och 1 ej svarat. 
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Särskilda kommentarer: 

• Skolan och arbetslivet borde ha mer samarbete 
• Skolan ligger en del efter, mest på grund av att lärarna är ute för lite på 

arbetsplatserna 
• Den är föråldrad 

 
 
18. Många skolor har idag problem med att locka kompetent personal till 
yrkeslärartjänsterna. Vad anser ni att man göra för att locka kompetenta människor till 
läraryrket  
Antal respondenter: 16 varav14 svarat och 2 ej svarat. 
 

• Vad jag förstått så är lärarlönerna för låga och då är det svårt att få en kompetent 
personal 

• Informera mer om yrket samt bättre betalt 
• Är ej insatt 
• Minska studiekunskaperna för lärare så att det blir lättare att börja jobba som lärare 
• Höj lönerna och ta in folk från branscherna 
• Höj lönerna svarade åtta personer 
• Man kunde dela upp lärarna lite. Alla kanske inte behöver genomgå en lång 

lärarutbildning utan mer vara med eleverna på arbetsplatserna (arbetsledare) 
 
 
 
 
19. Slutligen. Är det något utöver ovan ställda frågor som du vill berätta som rör samarbetet 
eller relationen mellan skola och näringsliv? 
Antal respondenter: 16 varav 4 svarat och 12 ej svarat. 
 

• Samarbetet hade nog varit bättre om inte tidspressen hade varit så stor ute på 
byggena 

• Mer samarbete 
• Tätare kommunikation 
• Vi är nöjda med de kunskaper eleverna har med sig från Falkenbergs bygglinje men 

det är viktigt med dialog och att skolan lyssnar på företagen 
 
 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Vet	  ej	  

Nej	  

Ja	  



9 

                                                Ulf Hjalmarsson/Hans Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för samhällsvetenskap 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 

 


