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Sammanfattning (på svenska) 

Vi är två yrkeslärare med bakgrund inom industrin som tagit steget in i skolans värld, med 
denna bakgrund insåg vi att det skulle vara intressant att se om våra erfarenheter kunde tillföra 
utbildningen nya perspektiv från vår bransch. Med detta menar vi att de lärare som arbetar på 
skolorna kan sitt jobb utifrån de förutsättningar som den gamla gymnasiereformen (lpf 94) men 
ställs inför nya förväntningar i och med GY2011. 

Anledningen till att vi valde att undersöka den förväntade kunskapskvaliteten hos eleverna är 
att vi tycker att undersökningen ligger rätt i tiden för att få en fördjupad kunskap om den nya 
läroplanen och se ifall den lever upp till förväntningarna, samt vad som efterfrågas på dagens 
arbetsmarknad. Med andra ord så ligger vår fokus på vad företagen anser sig behöva inom snar 
framtid då bristen på behörig, kompetent och engagerad personal förväntas öka. En ny läroplan 
leder automatiskt inte till en bättre skola eller utbildning, det måste tillföras en massa andra 
ingredienser för att få effekt. Vi vill här se om det gjorts det, eller om det är samma sak med nya 
ord.  

För att ämnet inte skulle svälla och bli oöverskådligt har vi begränsat oss till de branscher som 
vi är verksamma inom och insatta i. Vi har även valt att avgränsa oss till företagen i våra 
respektive regioner med förhoppning om ett resultat som kan vara intressant flera regioner i 
resten av Sverige samt att företagen har snarlika behov av kompetent personal. Men andra ord 
så ligger vår fokus på vad företagen anser sig behöva inom snar framtid då bristen på behörig, 
kompetent och engagerad personal förväntas öka. 

Tillvägagångssättet som vi har valt att använda oss av är i första skedet en litteraturs och 
dokuments studie som sedan mynnade ut i en enkätundersökning. En fördel med 
enkätundersökningar är att man får information från många olika respondenter med ett brett 
perspektiv. I enkäten deltog 25 företag verksamma inom de branscher som vi tidigare valt 
fokusera på . Företagen var små samt medelstora företag med minst 5 anställda. Målet var att få 
med en bredd av företag med olika behov när det gäller kunskapskvalitéer.  

Resultatet från litteraturstudien och undersökningen visar att trotts stora likheter finns även 
skillnader som vi uppfattar som positiva för eleverna när det gäller krav och förväntningar på 
att vara anställningsbara efter examen. Sammanfattat av de resultaten som vi fick in på 
enkäterna kan vi säga att företagen finner stort behov av de elever som går på industritekniska 
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programmet, men kraven de i första hand ställer är inte så stora. 

Vår slutsatts som vi kan dra av den här rapporten är att Skolverkets ambition för 
industritekniska programmet har stigit och fokuset på att eleven skall vara anställningsbar är 
positivt. Samtidigt som elevernas intresse för industrin inte blir högre utan verkar enligt 
företagen ständigt vara lågt och oambitiöst 
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Sammanfattning 

Vi är två yrkeslärare med bakgrund inom industrin som tagit steget in i skolans värld, med denna 
bakgrund insåg vi att det skulle vara intressant att se om våra erfarenheter kunde tillföra 
utbildningen nya perspektiv från vår bransch. Med detta menar vi att de lärare som arbetar på 
skolorna kan sitt jobb utifrån de förutsättningar som den gamla gymnasiereformen (lpf 94) men 
ställs inför nya förväntningar i och med GY2011. 

Anledningen till att vi valde att undersöka den förväntade kunskapskvaliteten hos eleverna är att 
vi tycker att undersökningen ligger rätt i tiden för att få en fördjupad kunskap om den nya 
läroplanen och se ifall den lever upp till förväntningarna, samt vad som efterfrågas på dagens 
arbetsmarknad. Med andra ord så ligger vår fokus på vad företagen anser sig behöva inom snar 
framtid då bristen på behörig, kompetent och engagerad personal förväntas öka. En ny läroplan 
leder automatiskt inte till en bättre skola eller utbildning, det måste tillföras en massa andra 
ingredienser för att få effekt. Vi vill här se om det gjorts det, eller om det är samma sak med nya 
ord.  

För att ämnet inte skulle svälla och bli oöverskådligt har vi begränsat oss till de branscher som vi 
är verksamma inom och insatta i. Vi har även valt att avgränsa oss till företagen i våra respektive 
regioner med förhoppning om ett resultat som kan vara intressant flera regioner i resten av 
Sverige samt att företagen har snarlika behov av kompetent personal. Men andra ord så ligger 
vår fokus på vad företagen anser sig behöva inom snar framtid då bristen på behörig, kompetent 
och engagerad personal förväntas öka. 

Tillvägagångssättet som vi har valt att använda oss av är i första skedet en litteraturs och 
dokuments studie som sedan mynnade ut i en enkätundersökning. En fördel med 
enkätundersökningar är att man får information från många olika respondenter med ett brett 
perspektiv. I enkäten deltog 25 företag verksamma inom de branscher som vi tidigare valt 
fokusera på . Företagen var små samt medelstora företag med minst 5 anställda. Målet var att få 
med en bredd av företag med olika behov när det gäller kunskapskvalitéer.  

Resultatet från litteraturstudien och undersökningen visar att trotts stora likheter finns även 
skillnader som vi uppfattar som positiva för eleverna när det gäller krav och förväntningar på att 
vara anställningsbara efter examen. Sammanfattat av de resultaten som vi fick in på enkäterna 
kan vi säga att företagen finner stort behov av de elever som går på industritekniska 
programmet, men kraven de i första hand ställer är inte så stora. 

Vår slutsatts som vi kan dra av den här rapporten är att Skolverkets ambition för 
industritekniska programmet har stigit och fokuset på att eleven skall vara anställningsbar är 
positivt. Samtidigt som elevernas intresse för industrin inte blir högre utan verkar enligt 
företagen ständigt vara lågt och oambitiöst 
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Förord 

Detta examensarbete handlar om vad branschen tycker sig vilja ha efter avslutad studie inom 
industritekniska programmet i jämförelse vad kunskapskraven från skolverket är på eleverna.  

Examensarbetet ingår som avslutning på utbildningen som yrkeslärare på linneúniversitetet 
Växjö-Kalmar. 
Vi vill tacka vår handledare Adrian Ratkic för det stöd och idéer han gett oss på vägen fram till 
mål. 
 
Joakim Attermalm, Björn Berglund 
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1. Introduktion 

Eftersom vi båda har varit verksamma inom industrin under ca 20år och där efter gått in i 
skolans värld har mötet mellan näringsliv och skolan blivit något liknande en slags 
kulturkrock för oss i första skedet, där skillnaden mellan företagens vinstintresse och 
skolans lugna instutionsarbete ter sig ljusår från varandra. 
 
Vi ställer oss frågan om den nya gymnasiereformen GY 11 har med sig de förändringar 
som krävs för att utbildningen ska få den skjuts som behövs för att locka fler elever till 
programmet samtidigt som den lite negativa synen kan försvinna från programmet. 
 
Vi ställer oss även frågande om hur företagen ställer sig till de kunskaper som den nya 
utbildningen ska ge eleverna för att de ska vara intressanta för den kommande 
arbetsmarknad som de är på väg ut i. Vi upplever som lärare att vi ofta får frågan om vad 
eleverna lär sig i skolan och att vissa företag har åsikter om vad de borde lära sig i stället. 

 
För att inleda detta examensarbete där vi har för avsikt att undersöka om de elever som går 
på industritekniska programmet får den kunskap som industrin frågar efter samt om 
företagen upplever att det är den kunskap som efterfrågas på marknaden.  

 
Syftet var även att synliggöra de problem som industrin står inför och står under idag. dvs. 
kunnig arbetskraft men även att reflektera över hur utbildningen har förberett dem, är 
näringslivet och skolan på samma nivå, ser företagen behoven och ger de skolan det stöd 
som elever behöver för att klara de höga krav som ställs på dem som valt industritekniska 
programmet samt får de dem verktyg i form av kunskap som de behövs för att vara i fas vid 
avslutade studier. 
                
Som en bakgrund till vår huvudfråga kommer vi i denna rapport försöka presentera 
övergripande insyn i vad Skolverket ställer för krav på eleverna i de gemensamma 
inriktningskurserna för industritekniska programmet. Vi kommer sedan presentera vad 
branschen ställer för krav på eleverna när de efter avslutad skolgång ställer sig till 
arbetsmarknadens förfogande. 

De regioner som vi valt att fokusera på är de regioner som vi är verksamma i dvs. 
nordvästra Skåne samt Sjuhärad. 
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2. Bakgrund 

Samverkan mellan näringslivet och skolan är av yttersta vikt, detta kan man läsa i den nya 
gymnasieförordningen. Som nya lärare på gymnasieskolan kan man se att detta är ett 
absolut måste för att yrkesutbildningarna ska fungera. Spontant kan vi som arbetat inom 
industrin i ca 20 år tycka att detta är självklart för att eleverna ska utvecklas, från att tidigare 
ha tyckt som de flesta på företag som vi arbetat på där man sa att eleverna lär sig inget, till 
att själv stå på skolan och försvara elevernas kompetens för sin ringa erfarenhet. 
Vi ställer oss frågan om de elever som går på industritekniska programmet får den kunskap 
som industrin frågar efter samt om den nya gymnasiereformen GY 11 har med sig de 
förändringar som krävs för att utbildningen ska få den skjuts som behövs för att locka fler 
elever till programmet. 
Vi ställer oss även frågande om hur företagen ställer sig till de kunskaper som den nya 
utbildningen ska ge eleverna för att de ska vara intressanta för den kommande 
arbetsmarknad som de är på väg ut i. 

2.1 Att förvärva sig rätt kunskaper 

För att utöva ett yrke krävs rätt kunskap, detta kan förvärvas på många vis. När det handlar 
om kunskaper om ett hantverksyrke finns det oftast inget bättre än learn by doing som var 
John Deweys syn på relationen mellan kunskap och handling. 
 
Kunskap är ett växelspel mellan vad man vill uppnå och den kunskap som man redan har, problem man 
upplever och erfarenheter man gör. Kunskap fyller en funktion, den löser problem och underlättar ens 
vardag.(Carlgren, I & Marton, F 1994) 
 
Det är stor skillnad på de industrijobb som finns nu och de industrijobb som fanns förr i 
tiden. Den första tanke man får när det gäller industrijobb är att det är jobb som är fysiskt 
krävande. Jobb som är belastande och som kräver att din fysiska förmåga är på topp. Men 
detta är de industrijobb som fanns förr i tiden, de jobb som fanns innan den tekniska 
utvecklingen tog fart. För att arbeta på en industri förr i tiden krävdes nästan inga som helst 
skolfärdiga kunskaper. Så gott som alla kunde arbeta i industrin, men så är det inte nu. 
Dagens industri styrs i mångt och mycket av maskiner och annan teknisk utrustning och 
den som arbetar på en industri idag behöver så mycket mer kunskap inom olika områden 
som inte krävdes förr i tiden. Industrier har idag, precis som så mycket annat i vårt samhälle 
utvecklats och ser mycket annorlunda ut än de gjorde förut. 
 
Vi kan säga att kunskap är något som vi skaffar oss i en ständig pågående process, kunskap 
är den drivkraft som driver oss framåt. Människan har under alla årtusenden sökt sig nya 
vägar att utvecklas, det har oftast handlat om praktisk kunskap. Johan Petter Johansson 
som uppfann den första ställbara rörtången skrev: jag hade bara en sats rörtänger och när en 
arbetare tog dem allihop med sig ut i bygden, så stod jag utan tänger. Man måste ju ha tänger för alla 
rördimensioner med sig, envar av dem tog endast en dimension och då fick man dra med sig ett helt tungt 
lass. Då slog det mig plötsligt en dag att det vore bra att ha ställbara rörtänger. Jag konstruerade den första 
ställbara rörtången, som tog flera dimensioner, fick patent på den och - övergick från att vara reparatör till 
att bli konstruktör och fabrikör. Jag fann att det var behagligare att skriva räkning på en levererad 
fabriksvara än att utföra reparationer som alltid ansågs för. (Wikipedia.se) Om vi ser tillbaka på de 
mest revolutionerande uppfinningar som gjorts så är det den praktiska kunskapen som 
spelat störst roll, som en generalisering utan täckning. När vi inom ämnet yrkeskunnande 
och teknologi betonar betydelsen av praktisk kunskap handlar det om att lyfta fram dess 
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värde i förhållande till teoretisk kunskap i akademiska sammanhang, men vi hävdar inte att 
praktisk kunskap alltid och överallt spelar störst roll. Det får undersökas från fall till fall. 
Kunskap tar i alla avseenden tid att skaffa sig, banbrytande upptäckter görs på långa 
omvägar i dagens moderna samhälle. 

I dagens kunskapssamhälle med stark förankring i industri och näringsliv ser vetenskapen så 
länge den ger ekonomisk avkastning som den huvudsakliga formen av kunskap. Här görs 
ingen skillnad mellan teknik och vetenskap när det handlar om utveckling.  
 
Ett rikt kunskapssamhälle måste väl vara ett samhälle där allas kunskaper tas tillvara på ett 
optimalt sätt. Det skulle betyda att olika former av kunskap är förenade med olika 
verksamheter. (Gustavsson, B. 2002) 

 

2.1.2 Teoretisk kunskap 

 
Kunskap är makt, detta uttryck tolkas på så sätt att kan du vad du pratar om, kan du prata 
bort vem som helst men man kan inte ha teoretisk kunskap utan praktisk kunskap 
Gustavsson B. Gustavsson nämner att vi för det mesta sammankopplar begreppet teori 
med tänkande och begreppet praktik med handlande. Även Göranzon (1990) nämner i sin 
bok att den praktiska kunskapen inte är så enkel att teoretisera.  

 
Att förse eleverna med teori om hur saker fungerar räcker inte, de måste få tolka och 
använda sina kunskaper praktiskt för att kopplingen skall fungera, och ge en fullständig 
förståelse.  
När en ny utexaminerad industrielev börjar sin första dag på arbetet, hur tar företaget vara 
på den kunskap som eleverna tillägnat sig under sin utbildning. Kan det vara så att den 
“nya” kunskapen inte allt för ofta förs in i arbetet som helhet på den nya arbetsplatsen utan 
företagets dagliga praktiska arbete tenderar att ta över? 
Dagens tekniska utrustning kan inte användas utan ett stort inslag av teoretiska kunskaper. 

 

2.1.3 Praktisk kunskap 

 
Frågan om vad praktisk kunskap är har upptagit filosofer ända sedan antiken. Det kan 
handla om vardagskunskap som att knyta skorna men också om avancerad praktisk 
yrkeskunskap som att kunna bearbeta avancerade plåtkonstruktioner eller 
maskinbearbetning, vi kan summera praktiskt kunskap med orden allt som inte är direkt 
behov av teori för att utövas utan fysisk handligsarbete. L. Gustavsson & L. Mouvitz (2008) 
menar att det är minst lika vanligt att praktiken lever sitt egna liv, utan stöd av vetenskapliga 
modeller vars giltighet är beroende av att testas i praktiken. Likställt de omständigheterna 
och situationen som blir avgörande för vilka val som ska göras och vilka beslut som ska 
fattas. Gustavsson. B (2002) 

För att kunna något måste man lära sig det, all undervisning går ut på att eleven ska lära sig 
något, tanken kan slå en att är det vi som ska lära eleverna eller ska eleverna lära sig. All 
inlärning kräver en viss inlevelse för att man ska få den där förståelsen för vad man gör, 
detta är till viss del skillnad mellan teori och praktik, teoretiskt behöver man inte göra något 
för att förstå det men om man gjort det finns en djupare förståelse för hur saker fungerar. 
Bildning är det som blir kvar när man glömt det man lärt sig har Ellen Key sagt och sorterat 
upp det man har förstått.  Med andra ord orsak och verkan eller förståelse och kunskap om 
man så vill.  
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2.1.4 Tyst kunskap  

 
Begreppet tyst kunskap. Är kunskap som är svår att överföra till en annan person genom att 
skriva ner eller verbalisera det. Alltså något som man inte rakt av kan läsa sig till utan som 
kräver praktik, ibland flerårig. Detta kan även benämnas som erfarenhet, tyst kunskap är det 
vi lär oss genom livet. 

Vissa säger att det går att "lära ut" tyst kunskap, men vi ställer oss frågande. Vi tror att man 
behöver uppleva vissa saker själv för att verkligen förstå hur man reagerar i olika 
situationer. Vi tror t.ex. att det är därför många lyssnar och nickar när farfar berättar 
visdomsord, men sedan går ut och gör samma misstag som han en gång gjorde. Det farfar 
säger är ju egentligen påståendekunskap som kan jämföras med färdighetskunskap, dvs. att 
man visar att man kan behärska de redskap som är aktuella inom en verksamhet. 
(Göranzon) 

Bengt Molander (1996) understryker att om man ska förstå kunskap i handling måste man 
ta kroppsligheten på allvar dvs. att erfarenheten ges en alltför ofta en snäv mening, inte 
minst i kunskapsteoretiska sammanhang. 

Jag hade aldrig tänkt arbeta inom industri när jag var yngre jag visste inte ens vad jag ville 
arbeta med. Jag följde gärna med min farfar som var rörläggare och det var rätt ofta som jag 
hjälpte till de gångerna jag var i hans verkstad, jag hämta rördetaljer och verktyg när det 
behövdes och jag fick värma och bocka rör i smedjan. Kan vara så att det är därför allt 
verkade enkelt när man sedan kom på ett praktiskt program där bitarna liksom föll på plats 
utan att man direkt behövde läsa sig till varför och hur saker ska vara och är som de är. 

 

2.2 Vad fanns det för krav i Lpf 94 med syfte på 
anställningsbarhet  

 
Om vi ser på vad programmålen var i den tidigare läroplanen Lpf94 (läroplanen för den 
frivilliga skolan) så var det att ge eleverna en grundläggande kunskap, det vill säga en 
kompetens som motsvarade de grundläggande yrkeskraven för industriellt arbete. 
Vidare kunde man läsa att skolan skulle sträva efter att eleverna skulle fullfölja sin 
utbildning. 
 
Skolan skulle ge sådan kunskap som kännetecknas av god arbetsmiljö, fysik och hälsa, ha 
fördjupade kunskaper om vald inriktning och kunna diskutera problem och ta ställning 
inom sitt yrkesområde, med hänsyn till bland annat kvalité, säkerhet och miljö. Men även 
etik och ekonomi fanns med i bilden, allt för att eleven skulle vara förberedd för arbete 
inom industrin. 
Strävan var att eleverna skulle tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingick i elevens 
studieprogram. 
Eleven skulle även kunna använda sina kunskaper för att lösa praktiska problem och 
arbetsuppgifter. Genom studierna skulle eleverna skaffa sig en grund för livslångt  
lärande. (s 5)  
 

Kraven på en likvärdig utbildning drevs genom de så kallade riksgiltiga målen som skulle 
vara en garant för kvalitén på undervisningen. Vidare låg ansvaret på rektor att samverka 
med universitet, högskolor och arbetslivet utanför skolan. (lpf94 s 17) 

Problemet i bägge systemen anser vi som arbetat i branschen att skolan är och har alltid 
varit väldigt stelbent och har haft svårt för att anpassa sig efter branschens behov. 
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Branschens svängningar har stor betydelse för om eleverna får arbete eller inte. Skolans 
kurser ligger som de gör och det är upp till lärarna att tolka dess innehåll och försöka 
anpassa dem efter branschens behov, vilket inte alltid är så enkelt beroende på vilken region 
som skolan ligger i. 

 

2.2.1 Projektarbete för Industriprogrammet i (Lpf94).  
 
Alla program på gymnasiet innehåller ett projektarbete och så även Industriprogrammet. 
Utförandet av projektarbete ansåg Skolverket vara viktigt när Lpf94 skrevs och kan 
upplevas som ett examensarbete i en enklare utformning. 
 
Syftet med projektarbetet i Lpf94 var i första hand att utveckla kunskaper i samarbete, 
planering, problemlösning och kunna uttrycka detta i en rapport.  
 
Insikten om att en projektanställning är en vanlig anställningsform som möter eleverna 
efter examen används som ett argument till att projektarbete som arbetsmetod. 

 

2.3 Vad är det för krav som GY11 för med sig in i den nya 
utbildningen. 
 
Eleverna skall vara väl förberedda, så de kan börja arbeta direkt efter avslutad examen. 
Karaktärsämnena skall ta mer plats än tidigare. 
Utbildningen skall även vara ur nationellt perspektiv mer likvärdig så företag vet vad 
eleverna bör kunna när de kommer ut på arbetsmarknaden. 
 
I den nya reformen kan vi konstatera att de flesta av tidigare mål finns kvar, men de är nu 
skärpta och framhåller att eleverna skall ha vidare kompetens i både entreprenörskap samt 
effektivitet i avseende hållbar utveckling och att innovation och kreativitet ska uppmuntras, 
anställningsbarhet är nyckelordet. 
 
Yrkesutbildningen på gymnasieskolan syftar till att förbereda ungdomar så att de klarar sin 
yrkesexamen inom ramen för 3 år och blir anställningsbara samt om intresse finns redo för 
vidare studier och karriärer inom yrkesområdet. 
 
I GY11 hävdar Skolverket att elevernas praktik är av yttersta vikt. 
Här vill Skolverket förvissa sig om att skolorna tar sitt ansvar när det gäller det 
arbetsförlagda lärandet. (APL) För att säkerställa utbildningen för eleverna får inte 
utbildning bedrivas om inte APL kan erbjudas. 
 
I de mål som satts upp för gymnasiearbete, skall elevens kunskaper spegla att eleven är redo 
för kommande yrkesliv, som eleven valt. Eleverna ska även få chansen att visa detta inom 
ramen för praktiktiden på företag där de kan påvisa sitt yrkeskunnande. 
 
Vidare kan man läsa att högskoleförberedelsen på yrkesprogrammen inte sker per 
automatik, utan måste läggas till som en utökning i studieplanen. Fokus skall läggas på 
karaktärs ämnen, var på mer tid ligger på dessa. 

Det är skolans ansvar att ge eleven dess möjlighet att uppnå kraven för sin yrkesexamen så 
att de blir väl förberedda för ett yrkesliv samt att de har rätt förutsättningar för att bli 
anställningsbara. 
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2.3.1 Gymnasiearbete för Industritekniska programmålet 
GY2011 

 
Gymnasiearbetet i den nya läroplanen (Gy 11) uttrycks att de moment som skall utföras har 
funktionen som kan liknas med ett examensarbete och de olika momenten i arbetet har en 
koppling till mål i kurserna som ingår i utbildningen. 

I gymnasiearbetet är det tänkt att eleverna visar upp sina kunskaper, att de är förberedda för 
sitt kommande yrkesområde och att arbetet ska vara utfört på ett yrkesmässigt sätt. Gy 11 
skriver att  

”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller får den valda 
yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 
yrkesområdet.” 

I kommentarerna till gymnasiearbetet skriver Skolverket att eleven skall kunna visa upp 
kunskaps kvalitéer i fakta, förståelse, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 

2.4 Förändringar i dagens gymnasiala yrkesutbildning  

 
Det finns en del förändringar i den nya gymnasieutbildningen, men ju mer man läser så kan 
man konstatera att det är mest ord som ändrats inte direkt innehållet, och som en gammal 
lärare sa när det gäller de nya kurserna, vi kan bara göra dem till mekaniker och svetsare, 
sen får de kalla kurserna vad de vill. Visst kan vi hålla med till viss del, men en del saker 
tycks ändå ställas på sin spets när det gäller inlärning, praktik, färdigheter och 
yrkeskunnande. 
 
Vi bör nu få ett yrkesprogram värt namnet och med en tydlig koppling till näringslivet. En 
elev på ett yrkesprogram ska med en godkänd yrkesexamen känna sig stolt och attraktiv på 
arbetsmarknaden. Kraven för att uppnå examen har höjts avsevärt, till exempel måste 
gymnasiearbetet vara godkänt. Branschen representeras i så kallade programråd och ska 
med detta nu få mer att påverka när det gäller innehållet i utbildningen. Frågor kan ställas 
när det gäller om företagen är insatta i vad som Skolverket ställer för krav på eleverna, men 
vem vet bättre än företagen när det gäller vad branschen behöver för kompetens inom 
branschen. Vi inser givetvis att branschen ser alltid till sina egna intressen vad som behövs 
och det är inte alltid samma på olika företag. Men som vi skrivit tidigare så är dagens 
bransch mycket mer rörligare och förändras mycket snabbare än vad skolan klarar av att 
hantera, då menar vi ex maskinparker på yrkesprogram. Frågan är givetvis även vad 
individen har för behov för att klara framtida arbeten, att vara förbered innebär även att ha 
med sig kunskaper som sträcker sig över företagen egna behov dvs. globala ämnen som gör 
individen stark på en kommande arbetsmarknad som ger den enskilde möjligheter att 
utvecklas, man kan undra om de små företagen verkligen kommer att få sin röst hörd i de 
programråd som skolan ställer sig bakom.  
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2.4.1 Vad är skillnaden mellan Lpf94 och Gy11? 
 
Skillnaden på de olika reformerna är den att. 
”Inom den hittillsvarande yrkesförberedande gymnasiala utbildningen har 
omfattningen av övriga ämnen historiskt sett successivt ökat på bekostnad av 
karaktärsämnena, Detta har dels medfört alltför grunda yrkeskunskaper, dels har det 
medfört en teoretisering som lett till en hög grad av misslyckanden när det gäller de övriga 
ämnena.” (Framtidsvägen s. 379-380) 

 Eleverna skall vara väl förberedda för kommande yrkesliv med betoning på 
anställningsbara.  

 Skolan skall ha ett större samarbete med näringslivet med hjälp av programråd som 
ska föra diskussioner om vad branschen behöver i dagsläget samt för kommande 
framtid. 

 Yrkesprogrammen får mer tid till karaktärsämnen 

 Kursplanen styrs upp så att det blir mindre valmöjligheter bland de nationella 
inriktningarna på programmen.  

 Kraven på arbetsförlagt lärande har skärpts från bör till skall finnas. 

 Kraven på antalet godkända kurser har höjds från enbart grundämnen som 
svenska, engelska och matematik, till 8st godkända kurser varav svenska, svenska 
som andra språk, engelska samt matematik är obligatoriska. 

 Högskolebehörigheten är inte längre automatisk utan måste kompletteras. 

 

2.4.2 Vad är likheterna mellan Lpf 94 och Gy2011? 

Det finns svårigheter i att beskriva likheter mellan två olika system för att så som 
mycket annat finns det tolkningsutrymme i båda systemen, men trotts de olika 
systemen så är inte utbildningen så förändrad.  

 Utbildningen är fortfarande 3 årig 

 Eleverna skall i både Lpf94 och Gy11 vara väl förberedda för kommande yrkesliv. 

 Skolan ska ha ett samarbete med företagen (programråd har funnits i det gamla Lpf 
tidigare) 

 Möjligheten till vissa lokala tillkämpningar av kurser finns kvar. 

 Att eleverna ska ha godkänt i de grundläggande ämnena svenska, engelska och 
matematik. 

 Att eleverna ska ha ett arbetsförlagt lärande 

Detta är av yttersta vikt och lite av kärnan av själva utbildningen 
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2.5 Tidigare undersökningar. 
 
Efter att ha sökt efter tidigare forskning i ämnet har vi bland annat hittat en undersökning 
av Jonas Dolge (2010) som har gjort en intervju undersökning för att undersöka 
“Anställningsbarhet hos elever i gymnasiets industriprogram”. Undersökningen är utförd 
under våren 2010 och kan uppfattas som en undersökning präglad av Lpf 94 innan gy2011 
lanserats. I likhet med vår undersökning var även den riktad till företag för att skapa en bild 
över vilka behov som våra elever har att tillfredställa. Dolge har även gjort intervjuer med 
lärare för få deras perspektiv på undervisning och vilket resultat eleverna presterar för att 
vara attraktiva på arbetsmarknaden.  

Dolges undersökning kom fram till att samarbetet mellan skola och näringsliv var i stort 
behov av förbättring och att de praktiska moment som eleverna hade var för få och för 
korta. I sin sammanfattning citerar han en undervisande yrkeslärare som gav en kommentar 
om sin upplevelse av undervisningen som att flyga till Stockholm man hinner inte med att 
starta förrän det är dags att landa. Han kom även fram till att företagen efterlyste en bättre 
förståelse för produktion och materiallära men att detta kunde med fördel ske i samband 
med praktik. I stort ser han motivationen och intresset hos eleverna som de viktigaste 
faktorerna för en elev skall vara anställningsbar men att de grundläggande 
yrkeskunskaperna gör eleverna mer till praktisk nytta.  

I ett tidigare examensarbete av Esad Mehmedovic (2004) Malmö högskola som handlar om 
varför eleverna inte väljer industriprogrammet vill Esad belysa de problemen med 
rekryteringen till industrin, samt synen på statusen inom arbetet som industriarbetare. Det 
som tydligast framträdde i rapporten var att elevens interesse för industriteknik var viktig 
för valet av gymnasieutbildning och kommande studieresultat. Även information om 
utbildningarna kan öka intresset för utbildningarna och ge fler sökande och i sin tur höja 
statusen. I Esads sammanfattning frågar han sig ifall inte en del av ansvaret för de låga 
söktalen för industriprogrammet ligger hos industrin.  

I ett tidigare arbete från Anders Nilsson (1998) Lunds universitet tas problemet upp när det 
gäller vem som skall betala det arbetsförlagda lärandet, skolan eller företagen. Här belyses 
de problem när det gäller den ekonomiska biten utan att igentligen ta upp de brister som 
kommer att uppstå om inte ett större samarbete inleds, I detta arbete kan man läsa hur 
företagen ser på problemet och hur de motiverar sitt engagemang i yrkesutbildningen. 

 

2.6 Arbetsmarknaden för Industritekniker 

 
Att beskriva den arbetsmarknad som möter de som tar en examen på Industritekniska 
programmet har i de flesta fall en arbetsmarknad som ser ljus ut.  Även om antalet 
industriarbeten procentuellt minskar i Sverige så utbildar vi inte tillräckligt med arbetskraft 
för att ersätta den pensionsavgång som väntar oss framöver. Enligt statistik hämtat från 
SCB:s skrift om ”Trender och prognoser 2011 med sikte på 2030” bekräftas att antalet 
industriarbetande kommer att minska i stort men att pensionsavgångarna är ännu större. 
Siffror som figurerar i texten är en minskning av arbetskraft på ca 10 % till 2030 men 
samtidigt som tillgången minskar med 40 %. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är stor i 
vissa delar av Sverige där industrin är som störst, men efterfrågan finns även i mindre 
orter där mindre företag etablerar sig som entreprenörer till större företag. 
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2.7 Skolverkets kommentarer på programmålen 

Vi har försökt att få en kommentar från berörda inom Skolverket som är insatta i 
industritekniska programmet. Genom telefon, mejl och personligt bemötande under 
föreläsningar men utan konkreta svar som vi tycker kunna bidra med något i vårt arbete. 
Detta ser vi som ett tecken på viss tveksamhet när det gäller vad som skjuts till för att ge 
programmet den extra krydda som behövs för att utveckla programmet inför kommande 
framtid. Skolan gör vad Skolverkat kräver och inget mer, så ser verkligheten ut för 
programmen runt om i Sverige. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att ge en djupare förståelse och inblick i hur det ser 
ut när det gäller vikten av innehållet i den industritekniska utbildningen. Hur ser 
företagen på innehållet i utbildningen, matchar utbildningen industrins behov idag. 
Industrin är i stort behov av kunniga arbetare som är intresserade, engagerade samt 
redo för de utmaningar som väntar på dem. 
 
Vi tror att vi kan ge svar på frågor som rör detta område med en sådan rapport som 
den här. Vi vill försöka se om Skolverket har siktet rätt inställt när det gäller att träffa 
industrins behov när det gäller arbetskraft. 
målet med rapporten är inte på något sätt att smutskasta Skolverket eller företagens 
sätt att se på hur behovet är eller om behovet är rätt eller fel, utan att konstatera att 
hur det ser ut i dagsläget. Därför vill vi studera om Skolverkets krav på undervisningen 
motsvarar industrins förväntningar på kunskap. Samt försökt se ifall den nya reformen 
för gymnasieskolan (GY2011) kommer att förändra förutsättningarna för elevernas 
utbildning. 

 

3.1 Avgränsningar 

De avgränsningar vi har valt att göra är för att tydliggöra och starkare visa vilka 
bakomliggande faktorer som styr företag när det gäller kraven runt anställningsbarhet. 

Vi har valt att avgränsa oss till företagen i våra respektive regioner, vilka är nordvästra 
Skåne och Sjuhärad där vi är verksamma som lärare på skolor med industritekniska 
program med inriktningarna plåt och svets samt maskinteknik, med förhoppning om 
sannolikheten av att det ser likvärdigt ut i resten av Sverige samt att företagen har 
snarlika behov av kompetent personal. 

De utvalda företagen som är berörda av studien gäller företag som ligger inom ramen 
av vad programinriktningarna har för utgångar, alltså plåt och svetsinriktning samt 
maskinoperatörsinriktning. 

Vi valde att lämna vår enkätundersökning till personalansvariga på företagen för att det 
är de som sorterar ut de mest intressanta för anställningsintervjuer samt att de har det 
övergripande ansvaret för personalens kompetens. 

Men andra ord så ligger vår fokus på vad företagen anser sig behöva inom snar framtid 
då bristen på behörig, kompetent och engagerad personal lyser med vis frånvaro när 
elevunderlaget på industritekniska programmet minskar. 
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4. Metod 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Den undersöknings metod som har valt att använda oss av är enkätundersökning med 
både öppna svar och färdiga svarsalternativ. Anledningen till att undersökningen har 
utformats på det sättet är för att bilda ett statistiskt underlag för olika generaliseringar. 
Undersökningen hade även frågor med öppna svar i vilka respondenterna fick chansen 
att utveckla sina tankar och resonemang och på det viset delge oss sin subjektiva bild 
av undersökningen. 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att genomföra en enkätundersökning med hjälp av företag inom 
industribranschen. Vi har valt ut företag geografiskt och som finns inom våra 
kommuner, samt inom de områdesbitar våra industritekniska program har, dvs. svets 
och maskinteknik.  
I enkäten deltog 25 företag. Företagen var medelstora samt små företagare med minst 
5 anställda. Anledningen till detta var att företagen skulle ha behov av en bred 
kompetens som motsvarar skolans utbildning. 
 
Det var oerhört svårt att formulera frågorna så att de inte skulle vara allt för ledande 
samtidigt som de skulle ge svar på vår frågeformulering. Vi arbetade med frågorna 
ända in i det sista för att de skulle ge så mycket som vi behövde för att kunna knyta 
ihop säcken. 
Det svåraste var att formulera frågorna lättbegripligt och med fasta svarsalternativ som 
skulle hänga ihop med frågeställningen. 
 
En fördel med enkätundersökningar är att man får information från många olika 
respondenter med ett brett perspektiv vad gällande kunskaps hänsyn. En annan fördel 
är att det är ganska smidigt att genomföra en sådan undersökning. 
Nackdelen var att vi var i händerna på företagens goda vilja, att verkligen ta sig tid att 
läsa och svara på frågorna som vi skickat med. En annan nackdel var att bortfallet 
kunde bli stort, vilket vi inte upplevde att det blev. 

4.3 Genomförande av undersökning 

Den undersökning som vi har utfört grundar sig på en litteraturs och dokument studie 
där vi bland annat har samlat in fakta från lpf94, gy11 styrdokument och andra 
rapporter. För att den undersökning vi ville göra skulle vara relevant och analyserbar 
utgick vi från företagens perspektiv och förväntade förkunskaper när vi skrev frågorna.  

Fördelarna med en enkätundersökning är att de som svarar kan göra detta när de har 
tid och möjlighet att svara. Vi upplever det som en av anledningarna till den höga 
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svarsfrekvensen. En annan fördel är att undersökningen når med enkelhet ut till ett 
större antal respondenter än en intervju och detta ökar validiteten.  

Nackdelar med en enkätundersökning är flera. Svaren på frågorna går inte in på djupet 
och kan vara svåra att analysera om frågorna kan misstolkas. Det är svårt att ställa 
följdfrågor i en enkätundersökning utan att undersökningen svävar ut och blir 
okontrollerbart stor. 

Undersökningen innehåller till störta del frågor med fasta svars alternativ men det 
förekommer även frågeställningar med öppna svar där respondenten kan ge 
kommentarer som utvecklar och förtydligar. Utrymmet för öppna svar var väl tilltagit 
och det fanns inga tendenser till att det inte skulle räcka till.  

4.4 Etiska överväganden 

Vi valde att göra undersökningen på lokala företag i våra kommuner, för att täcka vårt 
geografiska behov och för att lättare få in svar från de företag som regionallt berör oss 
för vår inriktning dvs. industritekniska programmet. 
 
Vi gjorde undersökningen med 25 företag och hade ett bortfall, vilket berodde på att 
vilket berodde på att företaget(n) inte tyckte sig ha tid att engagera sig i vår 
enkätundersökning. Vi valde att använda oss av fasta svars alternativ förutom på sista 
frågan, där företagen fick lyfta sina egna åsikter alternativt synpunkter. Företagen fick 
en tidsram att hålla vilket vi inte upplevde att det hade problem att hålla. 
 
De flesta frågor hade tre svars alternativ så att vi till viss mån kunde styra svaren och 
begränsa större olikheter i svaren, i vissa fall befann vi oss på företag för att känna av 
hur enkäten verkligen mottogs positivt eller negativt. Vi genomförde en pilotstudie på 
ett företag var för att se om de uppfattade frågorna relevanta och som vi såg på dem, 
efter en del justerande bestämde vi att gå vidare med enkäten  
 
Vi skickade ut enkäten med ett följebrev till respektive företag där vi valt ut 
personalansvariga som respondenter för att få ett så pass korrekt svar på vår 

4.5 Databearbetning 

För att företagen överhuvudtaget skulle kunna svara på vår enkät så var vi tvungna att 
formulera ett följebrev på ett förstående och enkelt vis så att företagen skulle kunna få 
en helhets bild av vad skolverket ställer för krav på eleverna när de gått ut sin 
gymnasieutbildning. 
 
Att formulera ett sådant komplext följebrev är och var inte så lätt det var många 
åsikter och långa diskussioner med kollegor och många infallsvinklar att ta hänsyn till 
för att vara så neutral som möjligt, 
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4.6 Metodkritik 

 
 
För att undersökningen skall vara korrekt uppbyggd och följa regler som brukar vara 
vanliga vid rapportskrivning har vi valt att studera de som finns i boken Metodik för 
utvecklingsarbete och utvärdering av Inge Carlström och Lena-Pia Carlström Hagman. 
vi har även använt tips från Enkäter i praktiken, av Ejlertsson G för att få den bredd 
samt förståelse för vad vi bör ha med när det gäller enkätundersökningar. 
Undersökningen har totalt lämnats ut till 25 respondenter och av dessa har 1 valt att 
inte svara och 2 har uteblivit med vissa delar av enkäten. 
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5. Resultat 

 

Vi har, valt ut våra enkätfrågor utifrån från vår målformulering. Vi har valt att 
presentera frågorna som de var numrerade i enkäten svaren vi fått har vi här nedan 
försökt att redovisa samt sammanställa och analysera. Som avslutning på resultatet så 
sammanställer vi det som kommit fram genom enkätsvaren. 

 

 

 

På fråga 1  

Som lyder: Vad anser du är det viktigaste ungdomarna ska kunna när de kommer ut på 
arbetsplatsen från skolan?  
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12%

88%

punktlighet Yrkeskunskap Visat intresse

 

Det märkliga med detta svar är att man skulle vilja tro att företagen borde vilja ha bra 
utbildade ungdomar som kan det de ska göra, men som svaren antyder så visar det att 
så inte är fallet.  (bara de är intresserade så sköter företagen det andra) Om man ser på 
vad diverse platsannonser säger så söker de inte ungdomar för de saknar erfarenhet. 
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På fråga 2 

Som löd: Anser du att ungdomarna är förberedda på arbetet inom industrin efter 
utgången av industritekniska programmet? 

24%

30%

46%

Ja Nej Vet inte

 

Om man jämför svaret på fråga 1 med fråga 2 så kan man undra om majoriteten av 
eleverna får använda de kunskaper som de införskaffat sig under sin utbildning.  

 

 

På fråga 3  

Som löd: Är det något som du anser saknas när ungdomarna går ut i arbetslivet vid 
avslutad utbildning? 
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Punktlighet Yrkeskunskap Intresse

 

Åter igen kommer intresset upp  
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På fråga 4  

Som löd: Vilka personliga kvalitéer uppskattar du mest hos på en blivande anställd? 
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80%

punktlighet Yrkeskunnande Intresse

 

 

 

På fråga 5  

löd frågan: Nämn de fem viktigaste kunskaperna för att vara anställningsbara hos er. 
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Resultatet låter tala för sig själv, företagen vill ha kunnig, driftig och intresserad 
personal på sina företag, men listan är lång på vad som de anställda ska bör ha för 
kompetens när det gäller utbildning, intresse, detta kan förstås väcka frågor om karriär 
inom företaget, vilket skulle vara ett måste om personalen ska stanna kvar på samma 
arbetsplats under en längre tid. Man kan även diskutera om hur man utbildar i intresse 
samt yrkesstolthet. Men mer om detta lite längre in i diskussionen, 
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På fråga 6 

löd frågan: Anser ni att det är viktigt att eleverna kan produktionsplanering efter 
skolan? 

90%

0%
10%

Ja Nej Vet inte

 

För att den anställde ska få en helhets bild, så kan det vara bra om de anställda förstår 
hur företaget fungerar, men det betyder inte att de ska vara med i planeringen, bara 
förstå den. 

 

 

På fråga 7 

 löd frågan: Anser ni det är bra med APL (arbetsplats förlagt lärande)? 

100%

Ja Nej Vet inte

 

Svaret är ett självklart ja, detta innebär då som vi ser det att företagen ser sig 
intresserade att ta in elever på sina företag för att hjälpa eleverna med att komma ut i 
det verkliga arbetslivet.  
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På fråga 8 

 löd frågan: Hur viktigt tycker ni att det är med APL?  
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Återigen så ser vi vikten av ett samarbete mellan skolan och näringslivet, som vi ser som en 
självklar ingrediens på ett yrkesprogram.  

 

På fråga 9 

 löd fråga: Anser ni att det är av större vikt att eleverna får teoretisk undervisning 
(karaktärsämne) eller praktisk undervisning. 
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På fråga 10  

Så löd frågan: Om ert företag skulle få möjlighet att lägga till eller ta bort något av det 
som eleverna lär sig/borde lära sig vad skulle det då vara? 

Företagen tyckte att eleverna borde bli bredare i sitt kunnande och på så sätt mer 
flexibla för företagens diverse produktion, för spets kompetens ansåg de att detta 
kunde företagen stå för. Att definiera vad företagen anser vara flexibel och inneha 
spetskompetens är subjektivt för arbetsgivaren och svår bestämt. Detta bygger på 
förväntningar och företagskultur. 

En del företag ansåg att eleverna borde vara ute mer på praktik för att få mer 
erfarenhet, de ansåg att eleverna lär sig mer om de var ute i verkligheten. Men de ansåg 
samtidigt att de inte ville dra hela lasset för det var skolans ansvar, vilket ställer en del 
följd frågor om vad företagen ser sig ha för roll i det övergripande ansvaret för 
inlärning. 

Företagen tyckte att eleverna borde bli bredare i sitt kunnande och på så sätt mer 
flexibla för företagens diverse produktion, för spets kompetens ansåg de att detta 
kunde företagen stå för 
 

Det är väldigt viktigt att eleven förstår hur arbetslivet fungerar i verkligheten, med allt 
vad det innebär, så man inte kommer ut på företaget och har ett ”stöddigt” beteende. 
Behandla medarbetare och vara noga i det man arbetar med                                 

 

På fråga 11 

 löd frågan: I den nya reformen finns det plats för ett introduktionsspår dvs. om man 
inte har fullständiga betyg från grundskolan, kan man gå på nationella programmen och 
få grundläggande kunskap och på så vis bli anställningsbara. Tror ni att detta är ett bra 
sätt att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. 

65%

25%

10%

Ja Nej Vet ej
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I den här frågan kan vi tolka att företagen förstått situationen som kommer att uppstå 
med den idagsläget höga åldern på 40 och 50 talister som arbetar inom industrin idag, 
samt vilka problem detta kommer att dra med sig. 

Samtidigt kan tolka en viss tvekan till vad mindre skolgång kan leda till, elever skall 
trots allt integreras in i vårt samhälle och då kan en viss teoretiska kunskap behövas då 
vi allt med strävar mot ett digitaliserat samhälle. 

 

Fråga 12 

Var en övrig fråga. På den svarade företagen att statusen på programmet borde höjas 
och med det så skulle de elever som ”borde” valt industritekniska programmet söka 
sig dit. Med den här antydningen menar företagen att elever som söker sig till program 
för att de inte kommer in på något annat, tar upp platser för andra elever med det rätta 
intresset, som i sin tur inte vill ”beblanda” sig med elever med dåligt ryckte. 

Att sortera elever så att de som “borde” gå där är en farlig balansgång anser vi, bara 
för att man inte har alla de teoretiska betygen med sig in, betyder det inte att man inte 
är rätt man på rätt plats. Praktiskt arbete passar vissa bättre än andra som passar för 
teoretiskt. 
En hel del företag anser att bredden på industritekniska programmet är mycket viktig. 
Att eleverna provar på olika slags industriarbete så de har kunskap om mycket, för att 
kunna passa in på de flesta företag som söker ny arbetskraft. 
 

”Visat intresse är väldigt viktigt, en sådan elev vill man gärna ha tillbaka till företaget” 
Detta är vad några företag säger om elever som varit hos dem. 

 

Sammanfattat 

Sammanfattat av de resultaten som vi fick in på enkäterna kan vi säga att företagen 
finner stort behov av de elever som går på industritekniska programmet, men kraven 
de i första hand ställer är inte så stora. Att vara intresserad av de arbetsuppgifter som 
skall utföras är det som företagen efterfrågar mest och efterlyser hos eleverna efter 
avslutad examen. Företagen anser att de praktiska (APU/APL) moment är viktiga för 
elevernas kunskapsutveckling. De flesta av de som svarat på undersökningen var 
positiva till ett introduktionsspår för elever med ofullständiga betyg. 

Vi kan även konstatera att företagen verkar veta vad de vill ha och vad de anser sig 
behöva i framtiden dvs. intresserad och kunnig personal. Vi tycker att företagen på ett 
positivt sätt visade ett genuint intresse av vår undersökning samt de ungdomar och 
skolan när det handlar om yrkesprogrammet i sig  Det visar samtidigt att företagen har 
ett intresse i vad skolan bör lära ut för at eleverna skall vara anställningsbara. 
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6. Diskussion 

Hur skall svaren från enkäterna tolkas på ett rättvist sätt och i vilket perspektiv? Vi har 
valt att se vilka förväntningar företagen har på de elever som går på 
industriteknisktprogram och sedan försökt se ifall den nya reformen för 
gymnasieskolan (GY2011) kommer att förändra förutsättningarna för elevernas 
utbildning.  

Undersökningens första fråga visade med övertygande samstämmighet att det mest 
grundläggande för att vara intressant på arbetsmarknaden är att eleven är 
intresserad av vad som undervisas. Det finns tyvärr många elever som väljer 
utbildningar eller tvingas in i en utbildning som de inte har något intresse av. Att 
svaren inte föll på punktlighet och yrkeskunnande tolkar vi inte som att de är 
oviktiga utan bara kanske något som går att förbättra bara intresset finns. I svaren 
på fråga tre får vi svaret på hur respondenterna upplever eleverna efter avslutad 
utbildning och det finns inga chanser till misstolkning av resultatet, det följer den 
tydliga linjen i att det är intresset som är det viktiga men även att det saknas hos 
flera elever. Det är även svaren på fråga fyra som bekräftar vad företagen vill att 
deras blivande anställda skall ha för kvalitéer är att de är intresserade av sitt arbete.  

På fråga två i undersökningen visade resultatet att nästan hälften av 
respondenterna svarade att de inte visste ifall eleverna var redo för ett arbete inom 
industrin. Med en så stor del av respondenterna som svarar att de upplever en 
osäkerhet på elevernas förmåga att leva upp till de förväntningar som ställs kan 
kanske relevansen av respondenternas erfarenheter ifrågasättas. En tolkning kan 
vara att antalet osäkra svar som ett tecken på insikt hos respondenterna att bilden 
av den kunskap som förväntas av eleverna skiftar beroende på företag och 
situation för eleverna och där av svaret att de inte vet ifall eleverna är förberedda 
för arbete inom industrin. Med tanke på respondent gruppens sammansättning och 
den storlek på företag som de representerar upplever vi att kunskapen om behoven 
som företagen har är relevant.   

Om analysen ser till de som svarat att eleverna inte duger, träder en mörk bild fram 
om en undermålig utbildning i kris. På samma vis kan vi välja att se bägaren som 
halvtom eller halv full när statistik analyseras. De som har en positiv bild av 
elevernas förmågor 24 % kan tillsammans med de osäkra svaren 46 % utgör en 
tydlig majoritet av respondenterna.  

Att enbart ha ett intresse som ligger inom ramen för sitt blivande arbete räcker 
inte. I fråga fem beskrivs de viktigaste kunskaperna som gör personer 
anställningsbara inom industrin. På en klar ledande plats kom inte oväntat det som 
kommit upp tidigare i undersökningen intresse för arbetsuppgifterna men på en 
god andra platts kommer yrkeskunnandet generellt. Att ha ett yrkeskunnande som 
matchar sitt intresse brukar alltid vara en bra kombination för att göra arbetsgivare 
intresserade. Tredjeplatsen delas av egenskapen noggrannhet och ritningsläsning, 
när eleverna har insett att dessa kunskaper är viktiga har de kommit långt i 
utvecklingen till en eftertraktad resurs för många arbetsgivare. Det som förtagen 
frågar efter på de sista sex platserna upplever vi att det är spetskunskaper som tar 
många år att införskaffa. 

Intresse för ett yrke är givetvis ingen kunskap, men en förutsättning för att ta in den 
kunskap som efterfrågas inom yrket. Som vi kan se på fråga 5 i resultatet så efterfrågar 
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företagen inte direkt någon konkret kunskap. Av de 11 punkter kan endast 2 relateras 
till kunskapsanknytning, i de övriga 9 punkterna är det som vi ser det ett komplext 
problem, när man benar upp svarsresultatet kan man inte få det ena utan det andra.  
Ex om du har intresse blir du både noggrann och punktlig, man är ambitiös och man 
får oftast lätt för att lära, man får det yrkeskunnande som arbetet i sig ger och kräver, 
därigenom får man oftast en yrkesstolthet. Yrkesstolthet kommer oftast med åren och 
kan vara svår att lära in på yngre. Den reella kunskapen som skolan ska lära ut kan i 
dessa fall vara svåra att lära ut samt sätta fingret på. 

Vi tolkar det som så att för att vara anställningsbar mot företagen i våra regioner ställer 
företagen sina önskemål om bredd i skolans undervisning, och lärarna styrs av 
kursmålen som i den nya reformen Gy11 trycker på anställningsbarhet. Vi ser även hur 
Svetskommissionen trycker på för att eleverna ska spetsa till sitt yrkeskunnande i 
svetsning vilket ger mindre utrymme för övriga önskemål såsom bredden som 
företagen önskar sig, det uppstår något slags moment 22 i skolans undervisning. 

I fråga sex frågar vi ifall respondenterna tycker att det är viktigt att eleverna kan 
produktionsplanering.  En överväldigande majoritet upplever att det är viktigt med 
produktionsplanering och att eleverna har kunskaper i detta  

Fråga sju och åtta handlar om APL arbetsförlagt lärande och frågan var ifall det är bra 
med APL? I även detta fall svarade respondenterna samstämmigt att det är bra med 
APL. Följdfrågan om hur viktigt tycker du att det är med APL? Svaren på denna fråga 
visade även här en enighet bland svaren och att cirka 90 % av svaren föll på viktigt 
eller mycket viktigt. Slutsatserna som kan dras utifrån detta är att samverkan mellan 
skolan och näringslivet är viktigt för att eleverna skall kunna ta till sig undervisningen. 
Ur företagens synvinkel är det viktigt att eleverna får rätt utbildning och kunskaper 
som passar deras behov och att kunskaperna utvecklas i en ständigt pågående process. 
Vi håller helt med respondenterna att APL är viktigt och är en viktig del av 
undervisningen för industrielever. Enligt den nya gymnasiereformen får inte det finnas 
en yrkesutbildning om den samtidigt inte kan hålla med praktikplatser där eleverna har 
sin APL. För att återkoppla till John Dewey tankar om den reflekterade handlingen 
gäller det att de arbetsmoment som eleverna utför innehåller moment värda att 
reflektera över. Diskussion kan här föras om företagen kan ställa upp och föra in 
kursmoment i delar av sin produktion för att eleverna ska få den praktik som 
kursplanen så önskar eller ska eleven falla in i produktionen så som många anställda 
gör i sin vardag oavsett vad de gått för utbildning eller vad de har för relevanta 
arbetsuppgifter inom företaget.  

Fråga nio har vi valt att väga den teoretiska undervisningen mot den praktiska och 
frågan löd: Anser ni att eleverna att det är av större vikt att eleverna får teoretisk 
undervisning (karaktärsämne) eller praktiskundervisning? 63 % svarade att den 
praktiska undervisningen var viktigast 25 % svarade att den teoretiska undervisningen 
var viktigast. 12 % svarade att de hade svårt att säga ifall den ena eller andra 
undervisningen var att föredra. Det är positivt att de som svarat på undersökningen 
tycker att den praktiska delen är av största vikt det är trots allt ett praktiskt 
yrkesprogram, samtidigt som den teoretiska biten måste hålla jämna steg för att 
utbildningen ska få sig trovärdighet. Har eleverna med sig kunskaper kan de vara med i 
de tekniska frågeställningarna på ett helt annat sätt, de då på ett övertygande vis vara 
en tillgång för företaget och som alltid är kunskap makt vare sig den är teoretisk 
praktisk eller tyst. 

Fråga tio löd: Om ert företag skulle få möjlighet att lägga till eller ta bort något av det 
som eleverna lär sig/borde lära sig vad skulle det då vara?  
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Här vill företagen att eleverna ska få en så bred kunskap som möjligt för att de ska 
kunna vara så flexibla som möjligt inom företaget, detta kan vi ställa emot att skolan 
allt jämnt försöker spetsa till utbildningen för att eleverna ska kunna profilera sig inom 
sitt gebit på arbetsmarknaden. Chansen att tillgodose både skolan och näringslivets 
önskemål ökar när tiden för karaktärsämnen ökar, när gy11 införs. 

Vissa företag har svårt för att svara på denna fråga, de tycker att de har för lite insyn i 
skolans kurser för att kunna ha åsikter om det är fel kurser eller mål för eleverna samt 
om det borde läggas till något specifikt de anser bara allmänt att kunskapen är för dålig 
bland de som kommer ut på praktik. Gy11 skall förhoppningsvis ge de förbättringar av 
kontakter mellan skola och näringsliv som företagen efterfrågar så att de i framtiden 
bättre kan vara med och påverka skolans utbildningar. 

Det var enbar ett fåtal företag som valde att svara på den här frågan. De som hade 
synpunkter på vad som behövde förändras var att bredden på kunskaper hos eleverna 
borde förbättras och en del attityds förändringar.  

Fråga elva: I den nya reformen finns det plats för ett introduktionsspår dvs. om man 
inte har fullständiga betyg från grundskolan, kan man gå på nationella programmen 
och få grundläggande kunskap och på så vis bli anställningsbara. Tror ni att detta är ett 
bra sätt att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Här tyckte en hel del av företagen att 
det kan vara bra men ansåg samtidigt att grundskolan skulle klara av att ”leverera” 
klara elever till gymnasiet. De menade att det är på grundskolan som mycket av de 
grundläggande kunskaperna lärs ut, läsa, skriva och räkna, och de ansåg att det kanske 
vore bra med ett alternativt grundskoleprogram där de elever som under olika 
omständigheter borde läsa ett som de kallade det bantat program med enbart grund 
ämnen. 

Fråga tolv: Var en övrig fråga på den svarade företagen att statusen på programmet 
borde höjas och med det så skulle de elever som ”borde” valt industritekniska 
programmet söka sig dit. Med den här antydningen menar företagen att elever som 
söker sig till program för att de inte kommer in på något annat, tar upp platser för 
andra elever med det rätta intresset, som i sin tur inte vill ”beblanda” sig med elever 
med dåligt ryckte. 

Att sortera elever så att de som “borde” gå där är en farlig balansgång anser vi, bara 
för att man inte har alla de teoretiska betygen med sig in, betyder det inte att man inte 
är rätt man på rätt plats. Praktiskt arbete passar vissa bättre än andra som passar för 
teoretiskt. 
En hel del företag anser att bredden på industritekniska programmet är mycket viktig. 
Att eleverna provar på olika slags industriarbete så de har kunskap om mycket, för att 
kunna passa in på de flesta företag som söker ny arbetskraft. Arbetsmarknaden för 
industritekniker ser mycket ljus ut trotts att rationaliseringar och effektivisering av 
produktionen men en effektivare produktion ställer krav på kunskaper hos personalen. 

Anders Nilsson skrev 1998 om hur resurser i samband med praktik och fördelningen 
mellan skolan och näringslivet var ett problem. När rapporten skevs, upplevdes detta 
som ett problem att resurserna inte kom eleverna tillgodo. Jonas Dolge ville med sitt 
arbete visa behovet av samarbetet mellan skolan och näringslivet för att 
undervisningen skulle utvecklas. Detta har besvarats av skolverket med ett krav på 
programråd och APU (Arbetsplatts Förlagd Utbildning). Ambitionen har på det här 
området höjts i gy11 
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 Esad Mehmedovics rapport om elevernas val till gymnasiet och olika orsaker till att 
industriprogrammet ratas i LPf 94 har inte vad vi kan finna någon förbättring i Gy11 
utan att framtiden får visa hur arbetet skall bedrivas för att öka intresset för 
industriprogrammet. Här anser vi att det saknas en framtidsvision hos Skolverket för 
att säkra återväxten inom industrin.  

Det mest basala för att vara intressant för arbetsgivare är intresset för de 
arbetsuppgifter som skall utföras. Detta uppfattar vi som ett generellt antagande och 
gäller de flesta arbeten och arbetsgivare. Vissa arbeten av mer enklare slag ställer lägre 
krav på yrkeskunnande. Beroende på vilket kunskapsbehov förtaget har ställs det olika 
förväntningar på förkunskaper. De företag som efterfrågar avancerade yrkeskunskaper 
förväntar sig inte detta från nyexaminerade gymnasieelever. 

Vi kan även konstatera att Skolverkets krav på eleverna knappast minskar, även kraven 
på att elever ska ha godkänd gymnasieutbildning och vad det nu innebär. Vad som kan 
vara svårare att diskutera är de elever som inte alltid kommer rätt i sin utbildning, utan 
pga. diverse anledningar hamnar på ett praktiskt program där inträdeskraven inte är så 
höga. Vi kan här konstatera att tyvärr är det en hel del som inte har de bästa personliga 
förutsättningarna samt lite eller inget stöd hemifrån. Att dessa elever kommer till 
skolan är i sig en vinst och att fall framåt samtidigt som eleven syns och vi kan ta 
tillvara på individens kunnande. För det är inte bara teoretisk kunskap som räknas, 
som vi ser det är det en samhälls vinst att vi får alla kuggar att snurra i samhället. 
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7. Slutsats 
Yrkesprogrammens uppgift är att förmedla eleverna den kunskap som eftersöks av 
företagen. Till sin hjälp har skolan kursplaner och kursmål samt de företag som åtar sig 
att ta emot elever under APL tiden.  

Viss begränsning finns dock då företagen begränsar sig till sin produktion samt vad 
den innebär. Detta sätter sina spår i de lokala yrkesutbildningarna som har till uppgift 
att bistå de företagen med arbetskraft. 

Gy 11s uppgift är att styra skolorna till en mer riksomfattande likartad utbildning, där 
det lokala behovet dock styr de lokala skolornas innehåll, vilket vi ser som en 
nödvändighet trots att behovet i vårt avlånga land kan variera mellan regionerna och 
där en viss anpassning kan vara nödvändig. Samtidigt som elevernas behov skall tas 
hänsyn till.  

Vi upplever att vår enkätundersökning och vårt examensarbete har gjort det intressant 
för fortsatta frågor när det gäller att ha en större kontakt med de företag som vi 
arbetar med för att gå vidare med ytterligare diskussioner och fördjupningar. För vår 
del har vi upplevt vårt arbete som intressant och lärorikt för oss som blivande 
yrkeslärare. Vår undersökning och våra fördjupade studier samt diskussioner av 
tidigare läroplaner samt den nya gymnasiereformen har fått oss att fundera och 
reflektera över delar som vi ser att vi kan ha nytta av framöver och som vi tar med oss 
som blivande yrkeslärare. 

För att ungdomarna ska kunna bli anställningsbara och matchas mot arbetsmarknaden 
måste vi säkerställa att det finns ett adekvat ramverk som möjliggör att vi kan anta den 
utmaning som gör det enklare att komma in på arbetsmarknaden.  

 

Att bli vuxen innebär att ta egna beslut och sedan ta konsekvensen av dem, det vill 
säga ta ansvar för sig själv och sin framtid. 

Det är otroligt blåögt att tro att industritekniska programmet är ett nytt program bara 
för att man döper om kurser och lägger till teknik i namnet, när det är samma elever 
med samma förutsättningar och bakgrund som söker sig till programmet, samtidigt 
som det är samma lärare som förut med samma kunskaper och utbildning. Vi får heller 
inte glömma att det inte finns några direkta indikationer på någon uppdatering av 
maskinparker eller lokaler för att förändra och synliggöra programmet för nya elever 
som ska få upp ögonen för det nya industritekniska programmet som ska täcka 
industrins framtida behov. Här ser vi att företagen och kommunerna har ett stort 
ansvar för att programmet skall kunna leva vidare. 

Vad man kan säga om reformerna är det att förändringarna inte är av den vikt som 
man tycker sig vilja ha om man ser till vad företagen önskar sig, skolan är en sak och 
arbetsplatsen är en annan. Vad vi erfar så har vi inte stött på ett företag som inte ställer 
sig kritisk till vad eleverna lär sig i skolan och vad de kan när de gått ur skolan och 
kommer in på arbetsmarknaden. Till detta kan vi ställa oss frågande till vad industrin 
gjort förutom knutit handen i fickan och klagat på resultatet av vad skolan presterat 
med eleverna. Det är inget nytt som förts in förutom nya ord till kurserna varken i Lpf 
94 eller Gy11 som vi ser det. 
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Förslag på framtida forskning 
 

Vårt examensarbete har givit oss svar på vår frågeställning, samtidigt som fler frågor 
dyker upp. Utan att vara allt för kritisk till lärarnas egna insatser skulle det vara 
intressant att se vad det perspektivet skulle landa någonstans när det kommer till att 
vara uppdaterad om företagens behov när det gäller morgondagens krav och behov. 
vi ser att stammen av yrkeslärare blir äldre samtidigt som kraven på eleverna ökar, en 
ekvation som ställer lärarens kompetens på sin spets. Vi inser att detta område är som 
ett minfält i ett glashus men frågan har sin rätt att ställas, Man kan vara utbildad för en viss 
uppgift, men man behöver därför inte vara kompetent för uppgiften. Arnell Gustafsson, U. 
(2003). 

De områden som vi uppfattar som särskilt intressanta för framtida studier och som 
ligger i närheten av vårt arbete är flera. En av inriktningarna för att gå vidare kan vara 
att undersöka hur eleverna på bästa sätt kan motiveras för den utbildning de har valt. 
En annan kan vara att undersöka hur väl lärlingsutbildningen förbereder eleverna för 
yrkeslivet. Slutligen vore det intressant att se en undersökning som behandlade hur 
förtagen uppfattar förväntningar på ett större ansvar för undervisningen och hur de 
uppfattar ett sådant engagemang. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
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Linné universitetet  

 

Hej  

Vi heter Joakim Attermalm och Björn Berglund och studerar vid Linnéuniversitetet. Vi 
studerar till yrkeslärare för Industritekniska programmet och som examensarbete har 
vi valt att undersöka hur företag som är verksamma inom industrin ser på de nya kurs- 
och examensmål i Gy11.  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur skolverkets nya gymnasiereform har 
sett till företagens behov av utbildad personal och examensmålens relevans för 
anställning.  

Om du väljer att delta i den här undersökningen vill vi informera om att du 
närsomhelst kan avbryta undersökningen utan att behöva uppge någon anledning, till 
detta och vi vill även påminna om att undersökningen är helt frivillig. 

För att garantera att undersökningen utförs utan att riskera att intervjuandes identiteter 
röjs för utomstående ställs enbart frågor som inte går att spåra till enskild respondent. 
Undersökningsmaterialet kommer att sammanställas och avidentifieras innan det förs 
vidare in i rapporten. Enkäterna kommer efter sammanställningen att förstöras för att 
minimera risken för otillbörlig användning.  

 

 

 

 

 

Joakim Attermalm   Björn Berglund 
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BILAGA 2 (antal sidor: 3) 
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ENKÄT FRÅGOR 

 

 

1. Vad anser du är det viktigaste ungdomarna kan när de kommer ut på arbetsplatsen 
från skolan? 

 

        punktlighet        yrkeskunskap       visat intresse  

   

2. Anser du att ungdomarna är förberedda på arbetet inom industrin efter utgången 
av industritekniska programmet? 

                     
        ja      nej                vet inte 
 

3. Är det något som du anser saknas när ungdomarna går ut i arbetslivet vid avslutad 
utbildning? 

 

       punktlighet         yrkeskunskap       intresse     

 
 

4. Vilka personliga kvalitéer uppskattar du mest hos på en blivande anställd? 

 
                          

       punktlighet        yrkeskunnande       intresse     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Nämn de fem viktigaste kunskaperna för att vara anställningsbara hos er. 
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1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. Anser ni att det är viktigt att eleverna kan produktionsplanering efter 
skolan? 
 
                             
      ja  nej   vet inte 
 
 
 
 

7. Anser ni det är bra med APL (arbetsplats förlagt lärande)? 

 
    ja                   nej                 vet inte 
 
 
 
 

8. Hur viktigt tycker ni att det är med APL?  
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   Lite viktigt         medel viktigt       viktigt      mycket 
viktigt 
 
 

9. Anser ni att det är av större vikt att eleverna får teoretisk undervisning 
(karaktärsämne) eller praktisk undervisning. 

 
Praktisk undervisning  Teoretisk undervisning  Svårt att säga  
 

10. Om ert företag skulle få möjlighet att lägga till eller ta bort något av det som 
eleverna lär sig/borde lära sig vad skulle det då vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  I den nya reformen finns det plats för ett introduktionsspår dvs. om man inte 
har fullständiga betyg från grundskolan, kan man gå på nationella 
programmen och få grundläggande kunskap och på så vis bli anställningsbara. 
Tror ni att detta är ett bra sätt att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. 
 

Ja   Nej  Vet ej 

12. Övriga kommentarer som du/ni vill lägga till. 
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BILAGA 3 (antal sidor: 2) 
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