
 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningsmaskinförarens GY11 
Construction machine drivers GY11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Växjö 2012-07-23  
15 poäng 

Ämne/Kurskod: Utbildningsvetenskap/2UV06L 
Handledare: Linda Sibbmark, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

Examinator: Adrian Ratkic, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

 

Joakim Kronholm 



II 

 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
Linnéuniversitetet                                          Joakim Kronholm 
Institutionen för teknik 
 
Linnaeus University 
School of Engineering 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                       Linda Sibbmark              Adrian Ratkic 
 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Anläggningsmaskinförarens GY11/Construction Machine Drivers GY11 
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Den 21 oktober 2009 tog Sveriges riksdag beslut om en ny gymnasiereform, gymnasieskola 
2011. Målet var bland annat att de elever som väljer att utbilda sig på yrkesprogrammen skulle få 
en större yrkeskunskap och därmed öka möjligheterna till att komma i arbete. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur den nya gymnasiereformen påverkar utbildningen 
till yrket anläggningsmaskinförare. 

Genom en kvalitativ studie i form av strukturerade intervjuer genomfördes undersökningen. De 
tre respondenter som intervjuades och har god inblick i bransch och skola fick fritt formulera sina 
svar. 

Studien visar att den stora förändringen i gymnasieutbildningen för anläggningsmaskinförare 
gäller de elever som väljer att utbilda sig på bygg och anläggningsprogrammets nya inriktning 
anläggningsfordon. Den nya inriktningen innehåller mer tid för yrkesämnet. För de elever som 
går på bygg och anläggningsprogrammet eller naturbruksprogrammet och väljer 
fördjupningskurser i ämnet mobila arbetsmaskiner blir tiden den samma som tidigare. Och 
resultatet av studien pekar på att det är just utbildningstiden, rätt använd, som blir den 
avgörande faktorn för det ökade yrkeskunnandet.  

Att maskinförarutbildningen inte längre är kopplad till fordon och transport programmet innebär 
att körkortsutbildning inte längre ingår, trots att det finns lagstadgade krav på B-körkort för att få 
köra vissa anläggningsmaskiner. Undersökningen visar dock att körkort är en viktig merit vid 
anställningstillfället. 

Genom mer tid för yrkesämnet ges eleverna stora möjligheter att nå en god yrkeskunskap vilket 
ger en större anställningsbarhet. Avsaknaden av körkortsutbildningen minskar däremot 
anställningsbarheten. 

Tilläggas bör att jag inte genom denna studie kan ge helt igenom korrekta svar när det gäller 
yrkeskunskap och anställningsbarhet, eftersom de faktiska svaren finns först till sommaren 2014 
när den första elevkullen av gymnasieskola 2011 går ut. 
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Sammanfattning 

Den 21 oktober 2009 tog Sveriges riksdag beslut om en ny gymnasiereform, gymnasieskola 
2011. Målet var bland annat att de elever som väljer att utbilda sig på yrkesprogrammen skulle få 
en större yrkeskunskap och därmed öka möjligheterna till att komma i arbete. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur den nya gymnasiereformen påverkar utbildningen 
till yrket anläggningsmaskinförare. 

Genom en kvalitativ studie i form av strukturerade intervjuer genomfördes undersökningen. De 
tre respondenter som intervjuades och har god inblick i bransch och skola fick fritt formulera 
sina svar. 

Studien visar att den stora förändringen i gymnasieutbildningen för anläggningsmaskinförare 
gäller de elever som väljer att utbilda sig på bygg och anläggningsprogrammets nya inriktning 
anläggningsfordon. Den nya inriktningen innehåller mer tid för yrkesämnet. För de elever som 
går på bygg och anläggningsprogrammet eller naturbruksprogrammet och väljer 
fördjupningskurser i ämnet mobila arbetsmaskiner blir tiden den samma som tidigare. Och 
resultatet av studien pekar på att det är just utbildningstiden, rätt använd, som blir den 
avgörande faktorn för det ökade yrkeskunnandet.  

Att maskinförarutbildningen inte längre är kopplad till fordon och transport programmet 
innebär att körkortsutbildning inte längre ingår, trots att det finns lagstadgade krav på B-körkort 
för att få köra vissa anläggningsmaskiner. Undersökningen visar dock att körkort är en viktig 
merit vid anställningstillfället. 

Genom mer tid för yrkesämnet ges eleverna stora möjligheter att nå en god yrkeskunskap vilket 
ger en större anställningsbarhet. Avsaknaden av körkortsutbildningen minskar däremot 
anställningsbarheten. 

Tilläggas bör att jag inte genom denna studie kan ge helt igenom korrekta svar när det gäller 
yrkeskunskap och anställningsbarhet, eftersom de faktiska svaren finns först till sommaren 2014 
när den första elevkullen av gymnasieskola 2011 går ut. 
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Summary 

On 21 October 2009 the Swedish parliament decided on a new upper secondary school reform, 
gymnasieskola 2011. The goal was, among others, that the students who chose to study in the 
vocational programs will have improved professional skills, which will lead to improved ability 
to get jobs. 

The purpose of this study is to find out how the new upper secondary school reform affects the 
education to become a professional construction machine driver. 

The survey was accomplished through a qualitative study in the form of structured interviews. 
The three respondents who were interviewed have good insight both into the branch and the 
school and they were free to formulate their responses. 

The study shows that the large change in secondary education for the construction machine 
driver was shown for those students who choose to educate themselves on building and 
construction program's new direction of construction vehicles. The new direction provides more 
time to study the main working subject. Those who study the building and construction 
programme or the natural resources programme and chose to study the advanced courses in 
mobile vehicles for work instead, will have as much education time as before the reform. And 
the results of this study indicate that it’s the time put on educating the main working subject that 
becomes the determining factor for the improved professionalism. 

The fact that the construction machine driver education no longer is connected to the 
automotive and transportation programme means that driving license lessons are no longer 
included in the education, even though there are legal requirements for a B license to drive some 
of the construction machines. The study demonstrates never the less that a driving license is an 
important asset when it is time for employment.. 

Through more time educating the main working subject the student is provided great 
opportunities to reach a good professional knowledge which gives a greater employability. The 
lack of driver license training, however, reduces employability. 

It should be added that I through this study can’t provide thoroughly accurate answers when it 
comes to terms of professional skills and employability, since the answers are not available until 
the summer of 2014 when the first students of gymnasieskola 2011 takes their examination.  
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Abstract 

 

Den 21 oktober 2009 tog Sveriges riksdag beslut om en ny gymnasiereform, gymnasieskola 
2011. Målet var bland annat att de elever som väljer att utbilda sig på yrkesprogrammen skulle få 
en större yrkeskunskap och därmed öka möjligheterna till att komma i arbete. Syftet med denna 
studie är att ta reda på hur den nya gymnasiereformen påverkar utbildningen för 
anläggningsmaskinförare. Studien pekar på att den utökade tiden för yrkesämnet, rätt använd, 
ger ett större yrkeskunnande och därmed en större anställningsbarhet. Däremot minskar 
anställningsbarheten med anledning av avsaknaden av körkortsutbildning. När det gäller 
yrkeskunskap och anställningsbarhet, finns dock de faktiska svaren först till sommaren 2014 när 
den första elevkullen av gymnasieskola 2011 går ut. 

Nyckelord: Gymnasieskola 2011, Anläggningsmaskinförare, Yrkeskompetens, 
Körkortsutbildning, Anställningsbarhet 
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1. Introduktion 

Vet du vilken utbildning eller vilken kunskap föraren av den stora gula maskinen som 
du just mötte har? 

För de allra flesta är en anläggningsmaskin något som väsnas och är i vägen. Inte 
många tänker på att maskinen har en otrolig tyngd och kraft som utan rätt 
handhavande kan åsamka stora skador. En vanlig storlek på en grävmaskin är omkring 
15 ton och med hjälp av den rivs en normalstor enplansvilla på ett fåtal timmar. 
Kraften som från motor och hydraulik genereras till skopan är svårstoppad, tanken på 
vad som händer om en människa blir utsatt för den kraften är otäck. En 
anläggningsmaskin betingar också ett stort ekonomiskt värde. Vilket innebär en 
investering på en eller flera miljoner för den som är, eller vill ge sig in i branschen. 

Att sätta denna stora, starka och värdefulla maskin i händerna på någon som inte har 
den rätta kompetensen riskerar givetvis att bli både farligt och kostsamt. De flesta 
skulle nog se det som helt otänkbart. Det går att utbilda sig till 
anläggningsmaskinförare både på vuxenutbildning och på gymnasieskolans 
yrkesprogram. Studien som följer handlar om gymnasieskolans yrkesutbildning.  

I och med införandet av reformen gymnasieskola 2011 är tanken att alla elever som 
väljer att gå ett yrkesprogram ska bli än mer yrkeskunniga än tidigare studenter. Detta 
mål gäller även de som väljer att utbilda sig till anläggningsmaskinförare. Frågan är om 
Gymnasieskola 2011 ger de förutsättningar som krävs? 
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2. Bakgrund 

I kapitel 2 beskrivs ämnet för studien, och inleds med en kort historisk tillbakablick. 
Därefter följer en nutidbeskrivning av gymnasieskolans yrkesutbildning för 
anläggningsmaskinförare. Bakgrunden leder vidare fram till studiens frågeställningar 
som aktualiserats i samband med införandet av gymnasieskola 2011. 

2.1Yrkeshistorik 

Det påstås att Leonardo da Vinci redan på 1400-talet förstod att det var ansträngande 
att gräva för hand och därför uppfann en form av grävmaskin. Nu, över 500 år senare 
är de jordförflyttande maskinerna oumbärliga vid i stort sett alla typer av 
anläggningsarbete och nybyggnationer världen över.  

Under början av 1900-talet utvecklades grävmaskinen och dess funktioner till att styras 
av ett sinnrikt konstruerat wirespel som drevs av en dieselmotor och manövrerades av 
föraren. Med hjälp av långa spakar och pedaler i förarhytten kunde maskinföraren 
både bromsa och släppa hjulen i wirespelet som styrde skopan. 

När hydrauliken på 1960-talet tog över wirens funktioner kunde föraren manövrera 
maskinen med mindre kraftansträngning i hytten. Dessutom blev det möjligt att det 
tack vare olja och ventiler i hydraulsystemet styra grävaggregatet med större precision. 
Det vill säga, maskinen med en skicklig förare kunde utföra arbeten som tidigare 
endast kunde genomföras av mänskliga händer. 

De senaste 50 åren har utvecklingen fortsatt. Förfinad hydraulik i kombination med 
elektronik har gjort det möjligt att manövrera maskinen med millimeterprecision. Det 
är nu också möjligt att med hjälp av GPS-navigering avläsa maskinens och dess skopas 
placering i förhållande till projektets kordinater. Informationen presenteras för föraren 
på en display i både plan- och profilvy, eller i 3D-format. Maskinerna har genom 
historien varit, och är idag delvis på grund av ny dyr teknik mer än någonsin 
förknippade med ett stort ekonomiskt värde.  En ny maskin innebär en investering för 
flera miljoner. Om investeringen ska ge avkastning måste ordrar räknas in och arbetet 
gå med vinst. Skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat sitter ofta i hytten.  

2.2 Yrkes och förarbevis 

De lagar som gäller för framförande av anläggningsmaskiner (t.ex. grävmaskiner och 
hjullastare) finns i körkortslagen och i arbetsmiljölagen. 

2.2.1 Körkortslagen 

Anläggningsmaskiner kallas i lagtext motorredskap, och är enligt lagen om 
vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559), uppdelade i två klasser: motorredskap klass I och 
motorredskap klass II.  
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Motorredskap klass I är enligt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559)”Ett 
motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.” För 
att få köra ett motorredskap klass I krävs det enligt 2 kap 5 § i körkortslagen (SFS 
1998:488) B-behörighet. Det vill säga ett vanligt personbilskörkort.  

Motorredskap klass II är enligt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559): ”Ett 
motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.” För att få köra 
ett motorredskap klass II krävs det enligt, 2 kap 2 § körkortslagen (SFS 1998:488) 
traktorkort.  

För att skaffa sig ett traktorkort måste man enligt 3 kap 16 § körkortslagen (SFS 
1998:488) fyllt 16 år och ha körkortstillstånd. Utbildningen sker på en trafikskola och 
avslutas med ett kunskapsprov hos Transportstyrelsen. Kursen är enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan (TSFS 2011:26 28) teoretisk och helt utan 
praktisk innehåll  

2.2.2 Arbetsmiljölagen   

Arbetsmiljöverket ställer inga direkta krav på förar-eller yrkesbevis när det gäller att 
framföra ett motorredskap, men hänvisar till 5 kap 3 § arbetsmiljölagen (SFS 1977:1 
160) som lyder: ”En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på sätt som medför risk för 
olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller 
utveckling”.  

Dessutom ska arbetsgivaren enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
”…förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för 
att undgå riskerna i arbetet.”  

I 16 § i föreskriften Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) står det: ” En 
arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § 
skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker 
användning av utrustningen. (15 § innebär att arbetsutrustning som medför särskilda risker 
för ohälsa eller olycksfall endast får användas av utsedd personal) 

Vidare pekar Arbetsmiljöverket på betydelsen av kunskap om manövrering och 
användning av arbetsutrustningen, och vikten av vetskap om de risker användningen 
innebär. 

I kommentarerna till 16 § i föreskriften Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) 
påtalas att: ”Inom vissa områden finns fastställda nivåer för teoretiska och praktiska kunskaper. 
Det kan gälla t.ex. överenskommelser i samverkan mellan avtalsslutande parter, riktlinjer från 
branschorganisationer, vedertagna kursplaner enligt branschpraxis, svenska standarder eller 
preciserade krav på kunskaper och utbildning i särskilda föreskrifter.” Sådana 
överenskommelser finns det i maskinförarnas branscher. Inom både bygg- och 
transportbranschen har branschorganisationerna enats om kravet på yrkesbevis. 2009 
erkände dessutom de olika organisationerna, Transportfackens Yrkes & 
Arbetsmiljönämnd och Byggnadsindustrins yrkesnämnd, varandras yrkes/förarbevis. 
(tya.se och byn.se a) Vilket innebar att en maskinförare kan vara verksam på flera 
avtalsområden.  
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Efter gymnasieskola (eller annan utbildningsform), kan eleven ta anställning som 
lärling. Vid påbörjad lärlingsanställning utfärdas en utbildningsbok där antalet körda 
timmar dokumenteras och styrks av arbetsgivaren. I utbildningsboken finns det efter 
bygg och anläggningsprogrammet (GY 11), inriktning anläggningsförare, 2500 timmar 
registrerade och för att få ut sitt yrkesbevis krävs det 4800 timmar. (byn.se b) De 
resterande timmarna körs alltså efter studietiden när steget ut i arbetslivet är taget. 
Utbildningsboken ger samma behörighet att arbeta som maskinförare som ett 
yrkesbevis. 

2.3 Gymnasieskola 2011 

Den 21 oktober 2009 tog Sveriges riksdag beslut om en ny gymnasiereform 
(2009/10:18 13 §).  Den moderatledda regeringen med utbildningsminister Jan 
Björklund (fp) i spetsen motiverade i debatten sitt förslag med att en tredjedel av 
eleverna inte når målen. Björklund menade också att yrkesutbildningarna inom 
gymnasieskolan inte levererade studenter med tillräckliga yrkeskunskaper. Som en del 
av lösningen beslöts att öka tiden för karaktärsämne på bekostnad av tiden för 
kärnämne. I och med genomförandet av GY11 bestämdes att maskinförarna ska 
utbildas inom bygg och anläggningsprogrammet. I Regeringens proposition Högre 
krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) tillstyrks utredarens förslag i 
Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) att tydligare koppla 
maskinförarutbildningen till maskinförarens kommande arbete och dess sammanhang, 
det vill säga byggbranschen.  

2.4 Jämförelser  

Traditionellt har maskinförarnas gymnasieutbildning bedrivits på fordonsprogrammet, 
men också på byggprogrammet. Att jämföra de olika programmen är svårt eftersom 
grundtanken om var en maskinförare hör hemma är olika. Inriktningen på kunskapen 
utöver maskinföraryrket skiljer sig avsevärt efter studenten i de olika programmen. På 
fordonsprogrammet lär sig eleverna fordonsuppbyggnad, fordonsel, en del 
verkstadsarbete. Flera kurser är direkt kopplade till transportbranschen och där ingår 
B- och C-körkort. På GY 11:s bygg och anläggningsprogram blir det en större dos 
med yrkeskunskap för maskinförarna, och det blir en del utbildning i olika byggyrken, 
snickeri, måleri, murare, plåtslageri, betongarbeten och mark och anläggningsarbeten. 
Det finns i GY11 inga möjligheter för maskinförarna att inom yrkesutbildningen läsa 
till sig körkort, varken B- eller C-behörighet, trots att B-behörighet enligt 2 kap 5 § 
körkortslagen (SFS 1998:488) är ett lagkrav för att få köra motorredskap klass 1.  

De kurser som är direkt relaterade till yrkesutgången har nu en högre total poäng än 
vad som var fallet på fordonsprogrammet. Kurserna grävmaskin och grävlastare, 
hjullastare, arbete på väg och ballastkunskap i fordonsprogrammet gav tillsammans 
450 poäng. Till dessa 450 poäng kan läggas delar av andra kurser som direkt kan 
relateras till yrket, såsom hydraulik, pneumatik och verktygslära. Dessa kursers innehåll 
är fördelat i GY11:s kurser Anläggningsförare 1-4 och process, som ihop med 
ytterligare centrala innehåll ger 900 poäng.   
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2.5 Olika vägar 

2.5.1 Bygg och anläggningsprogrammet Gy11 inriktning 

anläggningsfordon 

För en ungdom som vill utbilda sig till maskinförare i dag är det i första hand bygg och 
anläggningsprogrammet som gäller vid gymnasievalet. Där läser eleverna, utöver de 
gymnasiegemensamma ämnena, första året kurserna bygg och anläggning 1 och 2, 400 
poäng. Kurserna innehåller teori och praktik som berör hela byggprocessen och ger 
eleverna en uppfattning av vad olika byggyrken innebär. Till årskurs 2 väljer eleverna 
inriktning mot den yrkesutgång som lockar mest. De elever som väljer inriktningen 
anläggningsfordon läser under årskurs 2 och 3 kurserna Anläggningsförare 1-4 och 
Anläggningsförare process, som bygger på kurserna bygg och anläggning 1-2, och 
totalt innebär 900 poäng. I programfördjupningspaketet för yrkesutgången 
anläggningsmaskinförare finns kurserna ledningsbyggnad 200 poäng och vägbyggnad 
100 poäng.(Skolverket .se a) 

2.5.2 Bygg och anläggningsprogrammet Gy11 mobila 

arbetsmaskiner 

Den elev som väljer inriktningen mark och anläggning på bygg och 
anläggningsprogrammet kan erbjudas en programfördjupning i ämnet mobila 
arbetsmaskiner. De aktuella kurserna är grävmaskiner, 200 poäng och hjullastare, 200 
poäng, och bygger på kursen anläggning 2, 200 poäng. (Skolverket.se a) Denna elev 
med sina 400 poäng i ämnet mobila arbetsmaskiner får samma möjlighet till 
utbildningsbok vid anställning och har samma behörighet som maskinförare som de 
elever som läser 900 poäng på inriktningen anläggningsförare.  

2.5.3 Naturbruksprogrammet Gy11 mobila arbetsmaskiner 

De elever som väljer att gå på naturbruksprogrammet kan som programfördjupning 
erbjudas en kurs i ämnet mobila arbetsmaskiner. Där kan de exempelvis läsa kursen 
grävmaskiner 200 poäng, som i detta program bygger på kursen marken och växternas 
biologi, 100 poäng.(Skolverket.se b) Även dessa elever kan få ut en utbildningsbok vid 
en anställning, och senare ett yrkesbevis. 

Antalet körda maskintimmar under skoltid som eleven förtjänar och får 
dokumenterade i sin utbildningsbok är det som sett skiljer eleverna vid avklarad 
yrkesutbildning. De tre olika utbildningsalternativen ger alltså samma formella 
behörighet till maskinföraryrket.  
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2.6 Vad är nytt? 

Inriktningen för en blivande maskinförare kallas i GY11 ”anläggningsfordon”, ämnet 
heter ”anläggningsförare” och innehåller kurser på totalt 900 poäng (Skolverket.se a). 
Jämfört med de kurser som gällde innan GY11 trädde i kraft innehåller dessa i stort 
sett samma önskemål om yrkeskunskap, fast i en annan förpackning. Den stora 
skillnaden är antalet timmar som eleverna får studera sitt yrkesämne, det gäller dock 
endast de som väljer inriktningen anläggningsfordon på bygg och 
anläggningsprogrammet. En annan nyhet är att i inriktningen anläggningsfordon på 
bygg och anläggningsprogrammet delas det inte längre på de olika maskinslagen 
(hjullastare och grävmaskin), de ingår i samma kurser Det gör de där emot för de 
elever som läser fördjupningskurser i ämnet mobila arbetsmaskiner, som läser olika 
kurser för varje maskinslag. Även de nya kurs- och ämnesplanerna ger en del 
tolkningsutrymme. Det finns till exempel inga rekommendationer om hur mycket 
eleverna ska sitta i maskinerna och färdighetsträna, eller om tidsfördelningen mellan 
teorilektioner och praktiska övningar. Vad som däremot tydligt framgår av de nya 
styrdokumenten är att det bedöms att framtidens maskinförare i högre grad behöver 
kunskaper i att söka information på internet. Något som också ansetts viktigt är lagar 
om arbetsmiljö, riskbedömning, arbeta efter begreppet hållbar utveckling och kunna 
utvärdera sitt arbete. Däremot har inte utbildning i praktisk maskinkörning lyfts fram 
tydligare eller mer detaljerat än i tidigare styrdokument. I skolverkets beskrivning av 
ämnets syfte står det: 

Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att söka information samt planera, organisera, utföra vanliga 
arbetsuppgifter och att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer. 

2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och 
maskiner. 

3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. 

4. Förmåga att göra riskbedömningar. 

5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar. 

6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta 
säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 

7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera 
sitt arbete. 

8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och 
anläggningsbranschen. 

9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.  

10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen. 
(skolverket.se c) 
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I kurserna Anläggningsförare 1-4 som innehåller den praktiska körningen, är det svårt 
att hitta direkta kopplingar mellan de centrala kursinnehållen och ren arbets- och 
körtekniksträning. Kursernas centrala innehåll presenteras i punktform och är mellan 
14 och 22 stycken per kurs. I 1-2 punkter i varje kurs kan det tolkas in körträning där 
skrivningen oftare pekar på trafiksäkerhet och miljö än på själva tekniken att utföra ett 
arbetsmoment i byggbranschen. (skolverket.se c ) 

En nyhet i utbildningen till anläggningsmaskinförare är att i GY11 ingår det inte någon 
körkortsutbildning. Tidigare i fordonsprogrammet fick eleverna möjlighet att ta både 
B- och C-körkort inom ramen för yrkesutbildningen.  

Sammanfattningsvis är de mest markanta förändringarna för elever och lärare på 
maskinförarnas utbildning ökad tid för yrkesämnet och avsaknaden av körkort. Hur 
olika delar av ”anläggningsförarkursernas” centrala innehåll prioriteras är dock en 
tolknings- och planeringsfråga som skolorna får göra. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är dels att ta reda på hur införandet av den nya gymnasiereformen, 
gymnasieskola 2011, påverkar gymnasiets maskinförarutbildning. Syftet är också att 
studera hur studenterna ska få den ökade yrkeskunskap som gör dem anställningsbara, 
vilket är ett av målen med GY11.  

1. Hur förbättras studenternas yrkeskunnande och anställningsbarhet i GY11 
jämfört med tidigare gymnasieskola?  

2. Vilka för och nackdelar finns det med den starkare kopplingen till 
byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen? 

3. Kommer avsaknaden av körkortsutbildning att påverka anställningsbarheten? 
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4. Metod 

I kapitel 4 redogörs för de metoder och de arbetsformer som används för att bearbeta 
de frågeställningar som studien ska besvara. Här ges en kort presentation av 
respondenterna och de organisationer som representeras. I kapitel 4 beskrivs också de 
etiska överväganden som gjorts i samband med studien, samt reflektioner över 
metodval och arbetsformer. 

4.1 Undersökningsmetod 

För att söka svar på mina frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ studie. 
Kvalitativ forskning bygger ofta på ett mindre antal observationer vars resultat 
presenteras i ord och har människan jämte hennes värld i fokus. (Carlström, Carlström 
Hagman 2006) Eftersom mina frågeställningar inte söker svar i antal eller mängd, 
anser jag att kvalitativ studie är den bästa metoden. Jag tror också att få intervjuer ger 
större utrymme för både djup och bredd i resultatet. 

Studien gjordes i form av strukturerade intervjuer med mestadels öppna frågor, som 
ger respondenten möjlighet att fritt formulera sina svar. I denna intervjuform ställs 
förbestämda frågor i en fastslagen ordning, med en intervjuguide som stöd. 
(Carlström, Carlström Hagman 2006) Valet av denna intervjuform styrdes dels av att 
förbestämda frågor gör att samtalet håller sig till ämnet, dels av att fritt formulerade 
svar öppnar för följdfrågor. 

4.2 Respondenter 

Delar av frågeställningarnas svar finns i framtiden, när de elever som är först in i 
gymnasieskola 2011 har tagit studenten sommaren 2014 och börjat arbeta. För att 
redan nu komma så nära de svaren som möjligt är det nödvändigt med respondenter 
som har erfarenheter av både gymnasieskolan före höstterminen 2011, då den nya 
reformen togs i bruk, samt inblick i den nya (gymnasieskola 2011). För att få hög 
reliabilitet i studien är det även viktigt att respondenterna har goda kunskaper om 
branschen och de krav som ställs på yrkesverksamma maskinförare.  Därför har jag 
valt att intervjua representanter från både branschorganisationer, och från 
gymnasieskolans bygg och anläggningsprogram med just dessa erfarenheter. 

Nedan följer en kort presentation av respondenterna och deras organisationer.  

Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) representant har stor erfarenhet av bygg- och 
anläggningsbranschen. Han har varit delaktig i förarbetet och framtagandet av bland 
annat styrdokument för bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasieskola 2011. 

BYN är ett partsammansatt organ, vilket innebär att där finns representanter från både 
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. BYN:s uppgift är bland annat att kontrollera 
och delta i utvecklingen av yrkesutbildningen, arbeta med förbättringar av 
utbildningsmaterial samt upprätthålla kontakt med utbildningsgivare. (byn.se c) 

Maskinentreprenörernas (ME) representant har erfarenhet av bygg- och 
anläggningsbranschen och sitter som ME:s representant med i flera lokala programråd. 
Han har dessutom stor erfarenhet av ungdomar efter flera år som lärare i grundskolan.  
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ME är en organisation för företagare med anläggningsmaskiner. ME är ombud för sina 
medlemsföretag och tar till vara och stödjer medlemsföretagens intressen. 
Organisationen bevakar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor och fungerar som 
remissinstans i branschaktuella ämnen. ( me.se) 

Yrkesläraren har arbetat i bygg- och anläggningsbranschen som maskinförare, och har 
som lärare erfarenheter av både den gamla maskinförarutbildningen och av det första 
året med gymnasieskola 2011. Han arbetar på en stor gymnasieskola i södra Sverige 
med att utbilda elever till maskinförare. 

4.3 Intervjuer 

Den första kontakten med respondenterna togs per telefon då jag presenterade mig 
och mitt ärende, och frågade om de ville låta sig intervjuas. Efter en pratstund om 
ämnet bokades tid och plats. Innan intervjutillfällena skickades ett brev till 
respondenterna med de frågor som jag ville ställa (intervjuguide, se bilaga 1-3). Min 
tanke med brevet var att respondenterna skulle kunna förbereda sig och inte skulle bli 
överraskade när intervjun väl kom till stånd. Två av intervjuerna genomfördes på 
respektive respondents arbetsplats, och den tredje via telefon då det av geografiska 
skäl var svårt att få ett möte till stånd. De tre intervjuerna genomfördes under enligt 
mig en avslappnad och trivsam stämning och spelades efter respondenternas 
medgivande in med hjälp av ljudinspelningsprogrammet Audacity på min dator. 

4.4 Etiska överväganden 

Studien är utförd i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det gäller 
de fyra huvudkraven: Informations- Samtyckes- Konfidentialitets- och 
Nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet) 

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte..” (Vetenskapsrådet) I denna studie har de tre 
respondenterna informerats om deras uppgift i studien. De är också upplysta om att 
deras deltagande är frivilligt. Denna information gavs muntligen vid de tillfällen som 
respondenterna blev tillfrågade att delta och i de brev som skickades ut i syfte att 
förbereda respondenterna för intervjuerna.  

Samtyckeskravet innebär att: ” Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan..”(Vetenskapsrådet) De intervjuade är över 15år, därför är medgivande 
från målsman inte aktuellt. Intervjufrågorna är inte av etiskt känslig karaktär och det 
finns inte heller något beroendeförhållande mellan mig och respondenterna. 
Intervjuerna genomfördes på ett sådant sätt att respondenterna när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. Därför anser jag att samtyckeskravet är uppfyllt i samband 
med att respondenterna tillfrågades och medgav sitt deltagande i intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet innebär att: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem..” (Vetenskapsrådet) Studien innehåller inget förfogande 
över etiskt känsliga uppgifter, varpå den problematiken är minimal.  Två av de tre 
respondenterna representerar olika organisationer och kan därför i viss mån ses som 
offentliga personer, men under en intervju är det svårt att särskilja personliga svar från 
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de svar som representerar en organisation.  Alla tre har förvisso uttryckt sitt 
medgivande till publicerande av deras namn, men jag har dock valt att låta 
respondenterna förbli anonyma.  

Nyttjandekravet innebär att: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet) Svaren på intervjufrågorna innehåller inte 
uppgifter om enskilda personer, men dock, till viss del respondenternas personliga 
åsikter. Därför kommer det insamlade materialet endast att användas till denna studie. 
De ljudupptagningar och anteckningar som gjordes i samband med intervjuerna 
kommer att raderas och förstöras när rapporten färdigställd. 

4.5 Databearbetning 

Varje intervju gav ca en timmes ljudinspelning och de tre genomförda intervjuerna 
transkriberades var för sig. Därefter har respondenternas svar sammanstälts till en 
löpande text som, för varje frågeställning, redovisar resultatet av intervjustudien. 
Beroende på min orutin som intervjuare tenderade intervjuerna att i vissa stycken bli 
mer som ett samtal än en intervju, som ibland svävade iväg utanför ramarna för 
studien. Detta medförde att jag fick beskära materialet från ej relevanta delar. 

När rapporten är färdigställd kommer all data från intervjuerna, nedtecknad och 
inspelad, att förstöras eller raderas  

4.6 Metodkritik 

Delar av mina frågeställningar kan inte besvaras med exakthet eftersom de studenter 
som är först in i den nya gymnasiereformen inte tar studenten förrän om två år. Det är 
först till sommaren 2014 som studenternas anställningsbarhet visar sig. För att få 
ytterligare perspektiv på svaren, exempelvis när det gäller resurser och ekonomi, hade 
huvudmän eller rektorers reflektioner på gymnasieskola 2011 varit relevanta. Resultatet 
kunde dessutom fått en annan substans om jag intervjuat fler personer. 

Sett ur ett genusperspektiv, konstaterar jag att min studie saknar kvinnliga deltagare, 
vilket är en brist. Jag som är man intervjuar tre andra män. Å andra sidan representerar 
vi lejonparten av maskinförarna då kvinnor tyvärr fotfarfarande är relativt sällsynta i 
branschen. Emellertid vet jag inte om resultatet av studien hade sett annorlunda ut 
med kvinnliga respondenter. 

När det gäller den del av frågeställningen som berör körkortsutbildningen har jag 
under arbetets gång förstått att det fortfarande pågår diskussioner mellan berörda 
parter kring körkortsutbildningens vara eller inte vara i anläggningsförarnas kurser. 
Det innebär att bakgrunden för mina frågeställningar kan förändras, och att 
förutsättningarna kanske ser ut på ett annat sätt när rapporten är färdigskriven.  

Det faktum att jag som genomför denna studie är före detta maskinförare som är 
verksam som yrkeslärare för anläggningsmaskinförare på gymnasiet, kan ses som både 
positivt och negativt. Positivt med tanke på att jag har en viss förförståelse för och 
kunskap om den verksamhet som bedrivs i skolan och de krav som ställs på både unga 
och gamla maskinförare. Det som kan ses som ogynnsamt för studien är att jag i min 
vardag som verksam lärare i Gymnasieskola 2011, redan före studien, har gjort egna 
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reflektioner över hur gymnasiereformen påverkar utbildningen av 
anläggningsmaskinförare.         
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5. Resultat 

I kapitel 5 redovisas en sammanställning av de, för frågeställningarna, mest relevanta 
resultaten av intervjustudien. Kapitel 5 presenteras i tre delar som motsvarar studiens 
frågeställningar. 

5.1 Frågeställning 1 

Hur förbättras studenternas yrkeskunnande och anställningsbarhet i GY11 
jämfört med tidigare gymnasieskola?  

5.1.1 Om gymnasieskola 2011 

Min första fråga till respondenterna är om de är nöjda med utformningen av den nya 
maskinförarutbildningen. Yrkesläraren är kritisk till ämnes- och kursplanerna som 
enligt honom borde vara mer specificerade än vad de är. För många punkter av de 
centrala innehållen går igen i alla kurserna. Han säger att han förstår att de punkter 
som handlar om säkerhet och kvalitet kan se lika ut, men de punkter som rör 
maskinkörning borde se annorlunda ut. Dessutom, menar yrkesläraren, att 
skrivningarna är slarviga med uttryck. ”allt från jordförflyttande till tunga fordon i en blandning 
utan struktur” 

Läraren menar det är bra med mer tid för yrkesämnet, men förväntar sig problem som 
han beskriver: 

 ”Det som kan bli problematiskt tycker jag är med den ekonomiska debatten som är i skolan, det 
spelar nog ingen roll vilken skola man kommer till så har vi ungefär samma ekonomiska 
förutsättningar. Sen ska jag inte klaga, men om man ser i en förlängning när första dieselräkningen 
kommer: 

– Måste du köra så mycket? 

– Ja det måste jag.  

– Och var står det? 

Då har man inget styrdokument att stödja sig på. Det är lite synd”. 

BYN är inte nöjda med den nya utformningen, enligt deras representant, ”på grund av 
att vi inte fick körkortsfrågan dit vi ville”. Men i övrigt menar han att BYN har fått gehör 
för många utav de frågor som de drev inför genomförandet av reformen 
gymnasieskola 2011. 

Någon kritik mot den gamla yrkesutbildningen finns enligt BYN:s representant inte 
nedskriven, men diskussionerna har handlat om studenternas avsaknad av 
anläggningskunskaper, varför det ska göras på det ena eller andra sättet. Kunskaperna 
att köra maskin har funnits men just anläggningskunskaperna har saknats. ME:s 
representant menar också att medlemsföretagen har saknat en del 
anläggningskunnande, men säger likt läraren, att det är en generell åsikt att eleverna har 
fått för få maskintimmar i utbildningen. Vilket gör att det fattas en del av det praktiska 
maskinkunnandet när de ska ut i produktion och eller anställning.  
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5.1.2 Större yrkeskunskap? 

På frågan om eleverna som väljer att bli anläggningsmaskinförare i gymnasieskola 2011 
kommer att ha en större yrkeskunskap än de elever som utbildat sig tidigare svarar 
representanterna från BYN och ME att det helt och hållet beror på hur det tas emot 
ute på skolorna. De menar att det finns en risk att skolorna kör sin gamla vanliga 
rundgång för att prova olika byggyrken i årskurs ett, och då sker ingen förändring. 
Men om man läser styrdokumenten, sätter sig ner och diskuterar vad det är för 
situation vi utbildar för, nu och framåt, så finns det förutsättningar att det blir bra. 
ME:s representant betonar att programrådet får en stärkt ställning vilket han tror är 
nyckeln till mycket. ”Där ska det inte bara vara skola och organisationer utan också företag. Då 
får de större förståelse och med automatik får man lättare med APL, det ena ger det andra”. 

Yrkesläraren är övertygad om att det högre antalet utbildningstimmar är avgörande, 
och att de kommer att innebära en större yrkeskunskap. Han menar också att det är 
just den ökade tiden för yrkesämnet som är den mest märkbara skillnaden i 
utbildningen för läraren och säger ”Nu får jag mer tid till det som är viktigt. Som jag jobbade 
innan fick jag inte bara jobba med maskin. Nu kan jag koncentrera mig mer på mina 
maskinelever”. 

5.1.3 Ökad tid för yrkesämne 

Gymnasieskola 2011 innebär fler timmar av yrkesämnet för maskinförare. ME:s 
representant ser mer maskinkörning som viktigt att lyfta fram i den utökade tiden. 
Praktiska övningar och APL, alltså färdighetsträning i en så autentisk miljö som 
möjligt, är det absolut viktigaste. Samtidigt måste eleven ha en viss teoretisk kunskap, 
och inte bara ”köra trial and error”. Han lägger ett stort ansvar på lärarna, som ska 
avgöra vad som är viktigt.  ”Därför måste läraren hänga med eftersom lärarens kunskaper inte 
får bli för gamla”.  

Yrkesläraren svar på vad han ska använda den ökade tiden till är tydligt: ”körning, 
körning, körning”. 

Hur teoretiska och praktiska kunskaper ska prioriteras sinsemellan är enligt BYN:s 
representant en grannlaga fråga, vi brukar säga att bägge är lika viktiga. Men samtidigt 
menar han, om man bara ägnar sig åt det praktiska och struntar i teorin gör man 
eleverna en björntjänst. Körträning kommer de att få när de kommer ut till 
arbetsgivaren, men vilka möjligheter finns det att där, få de teoretiska kunskaper som 
behövs. Det viktiga är att teori och praktik kopplas samman till en helhet, och 
eftersom det inte finns någon reglering i timmar får vi inte sanningen förrän 
skolinspektionen ifrågasätter balansen mellan teori och praktik. 

Med anledning av att det inte finns någon reglering angående körtimmar eller 
maskinstorlek i styrdokumenten, tror de tre respondenterna att skolornas ekonomi kan 
påverka både antalet körtimmar och vilken maskinstorlek eleverna får köra.   
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5.1.4 Internet 

I de centrala innehållen i kurserna Anläggningsförare 1-4 och Anläggningsförare 
process finns punkten: Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet 
och på andra sätt. Under intervjuerna ställde jag frågan om det var en viktig punkt och 
om internetsökning är en vanlig arbetsuppgift för en maskinförare. 

Respondenterna ser inte internetsökning som en viktig punkt och har inte hört någon 
sådan efterfrågan av branschen, därför tror de inte att den kunskapen påverkar 
anställningsbarheten för en maskinförare. De är däremot säkra på att det kommer att 
bli viktigare med den kunskapen i framtiden allteftersom utvecklingen går framåt. 

Yrkesläraren säger att på den skolan som han är verksam på kommer det att arbetas 
mycket med dator framöver. Eleverna har fått varsin dator och skolan har anställt en 
lärare som är väldigt kunnig i ämnet. Däremot ser han inte internetsökning som en 
vanlig arbetsuppgift för en maskinförare. 

5.1.5 Olika vägar till yrket. 

Varken ME:s eller BYN:s representant ser några större problem med att utbilda 
maskinförare via fördjupningskurser på Bygg och anläggningsprogrammet eller på 
Naturbruksprogrammet, förutom en viss fundersamhet när det gäller APL-tiden. 
Avsaknaden av kopplingen till byggbranschen när utbildningen sker på 
naturbruksgymnasiet ser de inte heller som något hinder.   

Yrkesläraren menar att ”mina elever som får så mycket mer tid ska bli så mycket bättre”, och 
tror att den kortare utbildningstiden kommer att märkas. Men å andra sidan, resonerar 
han, ”det finns elever som klarar det på 200 timmar och de som behöver 900 timmar eller mer”. 

Ett alvarligt problem, som respondenterna är överrens om, är att med en kortare 
utbildningstid finns det risk att skolorna inte hinner med att förmedla 
säkerhetstänkande och riskbedömning till eleverna i önskad omfattning. 

5.1.6 Kompetenser 

Ett av målen med GY 11 är att yrkeskunnandet hos studenterna ska vara större än 
tidigare. Vad i yrkeskunnandet är viktigt? Respondenterna fick, ur ett antal givna 
förslag, välja de kompetenser som de såg som mest avgörande för 
anställningsbarheten. De valde samma fem alternativ (ej rangordnade):  

 Att maskinföraren kan hantera och producera med maskinen  

 Att maskinföraren har körkort 

 Att maskinföraren är socialt fungerande 

 Att maskinföraren kan lagar och regler  

 Att maskinföraren kan anläggningsarbete 
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Förslag som ej ansågs vara lika viktiga var: 

 Att maskinföraren kan måla o snickra 

 Att maskinföraren kan djur och naturbruk 

 Att maskinföraren kan söka information på internet 

 

 

5.2 Frågeställning 2 

Vilka för och nackdelar finns det med den starkare kopplingen till 
byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen? 

Ingen av respondenterna ser några nackdelar med den starkare kopplingen till 
byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen. Deras 
gemensamma uppfattning är att en anläggningsmaskinförare är mycket mer verksam i 
byggbranschen än i transportbranschen, och att det är viktigt att ha förståelse för hela 
byggprocessen.  

Maskinentreprenörernas representant tycker dock att det är orimligt mycket tid som en 
maskinförarelev får lägga på andra yrken. Har eleven bestämt sig så borde det 
focuseras på maskinföraryrket i ett tidigare stadie. Å andra sidan måste de ”gamla 
byggskolorna” ta med maskiner under årskurs ett, det är synd att det inte finns några 
tidsramar för de olika yrkena i kursplanerna resonerar han. 

Respondenterna ser ingen risk med att den verkstadsutbildningen med kurser i el och 
hydraulik som maskinförarna tidigare fick på fordonsprogrammet uteblir, eftersom 
dessa ämnen går att tolka in i anläggningsförarkurserna. Dessutom menar BYN:s 
representant att eftersom tid är pengar är det inte säkert att det är maskinföraren som 
är lämpligast för att reparera, men givetvis ska föraren kunna utföra service och 
underhåll. Han anser att styrdokumenten ger skolorna utrymme att anpassa 
utbildningen efter hur det ser ut i det område skolan är verksam. ”Vad arbetsgivaren 
tycker att vi ska lägga vikten på, kan skilja mellan företag och region”. Skola lärare och 
programråd skulle alltså tillsammans ”skräddarsy” utbildningen för sin region. 

Yrkesläraren tycker det är bättre att inte ha maskinförarutbildningen ihop med 
fordonprogrammet, som det var förut, eftersom utbildningen på 
anläggningsmaskinerna alltid fick stå tillbaka i förhållande till körkort och 
transportdelarna. Han menar att känslan var att maskinförarutbildningen skulle 
bedrivas på den tiden som blev över. ”Innan var det en yrkesförarutbildning med möjlighet att 
köra maskin, nu tycker jag att det blir en renodlad maskinförarutbildning”. 

5.3 Frågeställning 3 

Kommer avsaknaden av körkortsutbildning att påverka anställningsbarheten? 

På frågan om vilka kvalitéer och kompetenser det är som avgör anställningsbarheten 
för en anläggningsmaskinförare svarar respondenterna att körkort är en av de 
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viktigaste förutsättningarna för att bli anställd. Respondenterna konstaterar att B-
körkort är ett lagkrav för att få framföra en anläggningsmaskin som definieras 
motorredskap klass 1 (se sid 3). Utan B-körkort begränsas den anställdes och därmed 
arbetsgivarens flexibilitet när det gäller maskintyper och projekt. Dessutom är en 
maskinförares arbetsplats oftast inte en fast arbetsplats, istället är det mer regel än 
undantag att arbetsplatsen varierar över stora geografiska områden. Dessa skäl 
sammantagna menar respondenterna kan vara avgörande vid anställningstillfället. Även 
C-körkort (lastbil) kan vara en viktig behörighet att ha med sig i branschen, alla 
respondenterna pekade på samma tillfälle, närmare bestämt vid flyttning av en 
anläggningsmaskin med lastbil. Vid dessa tillfällen kan maskinförare med C-behörighet 
själv köra lastbilen eller, om det är en stor maskin, köra följebil som även den kräver 
C-behörighet. Det kan också vara viktigt att den anställde kan köra lastbil när den 
ordinarie maskinen av olika anledningar står stilla. Dock varierar arbetsgivarnas 
önskemål om C-körkort beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver.  

Alla respondenterna uttrycker en önskan om att B-körkortsutbildning skulle ingå i 
maskinförarnas utbildning, bland annat för att eleverna ska få köra alla maskiner under 
den del av utbildningen som är arbetsplatsförlagd.   

När det gäller körkort i skolan menar yrkesläraren att det kan påverka antalet sökande, 
men frågar sig om det är negativt eller positivt och säger: ”Man får ju inga 
körkortssökande utan nu får man grävmaskinssökande”. Han syftar på när 
maskinförarutbildningen tidigare bedrevs på fordonsprogrammet där alla hade 
möjlighet att ta B och C-körkort. Dessutom, menar yrkesläraren, att det inte finns plats 
för C-körkortet på bygg och anläggningsprogrammet. ”då tullar man så mycket på 
maskinkörningen så då har man tappat kärnan igen tycker jag”. 

Maskinentreprenörernas representant tror inte att arbetsgivarna kommer att bekosta 
C-kortet för sina anställda, eftersom det blir för dyrt. De transporter det handlar om 
kommer att hyras in i stället. 

Byn anser att maskinförare är yrkesförare och att det därför borde vara möjligt att ta 
både B-och C-körkort även inom ramen för bygg och anläggningsprogrammet, och 
inte bara på fordon och transportprogrammet.  

5.4 Respondenternas önskningar 

De tre intervjuerna avslutades med att respondenterna fick göra tre önskningar för att 
påverka gymnasieskolans maskinförarutbildning.   

Yrkesläraren har bara en enda önskning och det är att det ska ingå B-
körkortsutbildning i maskinförarnas yrkesutbildning. 

BYN:s representant önskar också en körkortsutbildning för maskinförarna och säger 
”Näst intill skamligt att man inte har kunnat lösa det på ett bra sätt”. 

Han önskar också att skolorna hade möjlighet att starta särskilda varianter av 
utbildningen som tillgodoser efterfrågan i närområdet. 

Vidare uttrycker BYN:s representant en oro för att man har minskat det som förut 
hette kärnämne och ” tyckt att om man ska vara yrkesarbetare behöver man inte så mycket 
engelska och matte mm”. Han menar att i den förra reformen var tankegången tvärt om 
och han anar risker med den nya, bland annat eftersom våra yrkesarbetare också måste 
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tänka sig att under vissa perioder jobba utomlands. ”I andra länder är man väl medveten om 
att deras yrkesarbetare ska åka utomlands och arbeta. Där betonas språk jättemycket”. 

Önskningen från BYN:s representant blir en bra yrkesutbildning, med en bred bas 
som gör det möjligt att gå vidare. 

ME:s representant önskar ett utökat sammarbete med företagen, han anser att det är 
”en av nycklarna för att lösa det här med APL”. 

Alla elever ska få så bra förutsättningar som möjligt att genomföra sin utbildning och 
nå sina mål. Därför blir den andra önskningen en flexiblare, mer individanpassad skola 
både när det gäller schema och innehåll. 

I sin tredje önskning efterlyser ME:s representant en större förståelse bland företagen. 
”I dag säger de flesta att det är jätteviktigt med utbildning, men jag har inga möjligheter att ta hand 
om någon elev, det får någon annan göra”. 
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6. Diskussion 

I kapitel 6 förs ett resonemang med utgångspunkt i bakgrund och resultat av 
intervjustudien. I diskussionen vävs till viss del också författarens egna tankar och 
åsikter in. Kapitel 6 presenteras, likt kapitel 5, i tre delar som motsvarar studiens 
frågeställningar. 

6.1 Frågeställning 1 

Hur förbättras studenternas yrkeskunnande och anställningsbarhet i GY11 
jämfört med tidigare gymnasieskola? 

Det som i mina studier stärker tron på ett större yrkeskunnande är, förutsatt att 
eleverna väljer bygg och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon, 
den utökade tiden för yrkesämnet.  Även om kurstiden enligt styrdokumenten måste 
innehålla vissa delar som tidigare fanns i andra kurser, såsom trafikkunskap, fordonsel, 
hydraulik och datakunskap så borde den ökade tiden ge nya möjligheter. Men som 
respondenterna säger finns det ett stort tolkningsutrymme i kursplanerna som ställer 
krav på lärare och skola.  

En oro som jag delar med respondenterna är att styrdokumenten inte reglerar antalet 
timmar, eller vilken maskinstorlek som eleverna ska köra under utbildningen. Det 
finns heller inget skrivet om mängden teori eller hur de olika centrala innehållen i 
kurserna ska prioriteras. Skolorna får själva bedöma vad som är lämpligt, men är 
intuitionen att eleverna ska få mer av färdighetsträning med maskinerna kan det bli en 
fråga om resurser och ekonomi. Eftersom maskinkörning är dyrare än teorilektioner, 
och antalet elevgrupper kan vara större i lektionssalen än på körgården kommer 
huvudmän och rektorer förmodligen att väga körtimmarna på guldvåg. Än viktigare 
blir det då för läraren att skapa syfte och innehåll för att motivera maskinkörningen. 
Emellertid får det inte uteslutande bli maskinkörning som fyller yrkesämnet. För att få 
en helhetsförståelse för yrket som maskinförare krävs även, anser jag, en 
grundläggande teoretisk bakgrund.  

Om skolminister Björklunds tanke med en utökad tid för yrkesämnet är att ge eleverna 
större yrkeskunskap blir frågan: Vilket var skolverkets syfte när den kortare 
fördjupnings-varianten av maskinförarutbildning på bygg och anläggningsprogrammet 
och på naturbruksprogrammet fick vara kvar? Om det inte behövs mer tid i ämnet 
mobila arbetsmaskiner för att få köra anläggningsmaskiner, borde väl inriktningen 
anläggningsfordon också klara sig på det färre antalet timmar. Dessutom är en av de 
fyra punkterna som sammanfattar regeringens intentioner med reformen att 
”Utbildningarna ska vara likvärdiga.” (Skolverket 2011 s.12) Avsikten är också att minska 
antalet specialutformade program och utbudet av lokala inriktningar och kurser. Som 
jag ser det finns det i sammanhanget en ovisshet om vad som är viktigt, och om vi 
utbildar till behörighet eller kompetens? 

Det faktum att olika maskinslag ingår i samma kurser på bygg och 
anläggningsprogrammet gör att eleven inte, som tidigare, kan få olika betyg på olika 
maskinslag.  De elever som läser fördjupning i ämnet mobila arbetsredskap på bygg 
och anläggningsprogrammet och på naturbruksprogrammet kan däremot, som 
tidigare, betygsättas i olika maskinslag. För de elever som har stor fallenhet för det ena 
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maskinslaget men inte för det andra kan det öka anställningsbarheten, vilket är 
positivt. 

För att få anställningsbara studenter spelar det arbetsplats förlagda lärandet en viktig 
roll. Vikten av samarbete mellan skola och bransch måste stå högt upp på 
dagordningen när programråden sammanträder. När ME:s representant rannsakade sig 
och sina medlemsföretag i sin tredje önskning under intervjun sa han: ”I dag säger de 
flesta att det är jätteviktigt med utbildning, men jag har inga möjligheter att ta hand om någon elev, 
det får någon annan göra”. Känslan blir att företagen i branschen ställer höga krav på 
skolan och på de utexaminerade maskinförarna, men känner själva litet ansvar för att 
hjälpa till i utbildningsprocessen.  

6.2 Frågeställning 2 

Vilka för och nackdelar finns det med den starkare kopplingen till 
byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen? 

Den ökade kopplingen till byggbranschen innebär för elever som vill bli 
anläggningsmaskinförare, och börjar på bygg och anläggningsprogrammet, att de får 
prova flera olika byggyrken under sitt första gymnasieår. Under andra och tredje året är 
det inriktning anläggningsfordon som gäller, och de kurser på 900 poäng som ska läsas 
måste innehålla allt som ryms inom maskinförarens yrkeskunskap. Är då det första året 
viktigt som en del av yrkesutbildningen? All kunskap är bra, men inte alltid relevant. 
Tanken att maskinföraren ingår i byggbranschen i stället för transportbranschen är nog 
riktig, men när själva husen byggs är det inte en grävmaskin som efterfrågas. 
Kopplingen mellan att sätta kakel och att köra anläggningsmaskin känns också lite 
långsökt. När mina respondenter fick frågan om vad som är avgörande vid 
anställningstillfället för en maskinförare, fick inte kunskap om måleri och snickeri 
någon framskjuten placering. Kanske är det som ME:s representant menar, att det 
läggs orimligt med utbildningstid på andra yrken. Som det är nu ska eleverna välja 
inriktning till årskurs 2. Om det formella yrkesvalet istället gjordes innan skolstart 
skulle mer tid till det valda yrket ges i årskurs 1 och på sikt ge en större yrkeskunskap. 
Förhoppningsvis har dock alla ansvariga för bygg och anläggningsprogrammen runt 
om i landet insett att med den nya reformen har de fått in ett nytt yrke i ”familjen”. 
Om så är fallet får alla elever sin rättmätiga del av alla yrken, inklusive 
maskinföraryrket, i årskurs ett.  

Inom skola och bransch förekommer ibland uppfattningen att den tidigare kopplingen 
till fordon och transportprogrammen är mer naturlig för maskinförareleverna. Åsikten 
delas dock inte av mina respondenter. I fordon och transportprogrammen ingick i 
årskurs 1 kurser som handlade om fordonkännedom, hydraulik, fordonsel mm. 
Utbildningen genomfördes dessutom i verkstadslokaler och eleverna fick prova ett 
yrke som inte tillhör byggbranschen, nämligen mekaniker. Om denna diskussion 
hårdras blir ytterlighetsfrågan: Vilken av mekanikern och byggnadsarbetaren har, för 
en maskinförare, mest relevant kunskap? Eller, är det viktigare att kunna förstå 
maskinens hydraulsystem och byta en trasig komponent, än att efter en ritning kunna 
bygga en ljudisolerad innervägg? De kunskaper åt verkstads och mekanikerhållet som 
krävs ska nu istället tolkas och planeras in i anläggningsförarkurserna i årskurs 2 och 3. 
Vilket kan vara en fördel eftersom eleven då får göra detta parallellt med 
maskinkörning och på så sätt få en bättre helhetsbild av både maskinen och yrket.  
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Kanske är det så att en förståelse för hela byggprocessen skulle kunna ges till eleverna 
på en kortare tid och med övervägande del av teoretiska lektioner. Jag vill påstå att de 
praktiska uppgifterna, förutom de som kopplas till anläggningsarbete med eller utan 
maskin, som utförs under årskurs 1 till stor del är ”icke relevanta” för en maskinförare. 
För att behålla elevernas motivation och ytterligare öka deras yrkeskunnande skulle en 
lösning kunna vara att redan under vårterminen i ettan närma sig den tänkta 
inriktningen. Som tidigare skrivet, är tanken att eleverna ska prova på olika yrken i 
årskurs 1 och sedan välja inriktning. Är det så att eleverna redan innan årskurs 1 har 
bestämt sig för ett yrke, oavsett vilket, kan nog det första läsåret kännas som dåligt 
använd utbildningstid. Däremot är detta första år en ypperlig möjlighet för de elever 
som vill till byggbranschen men inte vet vilket yrke de vill arbeta med. Ett intressant 
perspektiv är också det BYN:s representant uttrycker: eftersom tid är pengar är det 
inte säkert att det är maskinföraren som är lämpligast för att reparera. Å andra sidan, 
tänker jag, är det inte heller säkert att det är maskinföraren som är lämpligast för att 
måla och snickra.  

6.3 Frågeställning 3 

Kommer avsaknaden av körkortsutbildning att påverka anställningsbarheten? 

Både under mitt arbete med studien och i min gärning som yrkeslärare har jag förstått 
att ”körkortsfrågan” är en fråga som engagerar och irriterar många. Många inom skola 
och bransch känner sig lite lurade, så även mina respondenter, och upplever att 
körkortsmöjligheterna för anläggningsförarna försvann utan förvarning någonstans 
mellan utredningen (SOU 2008:27) och propositionen (2008/09:199). Det finns dock 
olika perspektiv att förhålla sig till i frågan. Å ena sidan är frågan om B eller C 
behörighet leder till en större anställningsbarhet. Å andra sidan är frågan om 
körkortsbehörighet B eller C är en yrkeskunskap för en maskinförare. Bättre 
yrkeskunskaper och större anställningsbarhet var ju mål som utbildningsminister 
Björklund ville uppfylla med den nya gymnasiereformen. 

Svaret på den första frågan är tydligt från respondenterna. En arbetsgivare ser gärna att 
en arbetssökande har så många relevanta kompetenser som möjligt, och arbetsgivare 
som söker anläggningsmaskinförare är inga undantag. För dem är B-körkort en 
nödvändig kompetens, och C-körkort en mycket önskad kompetens. Det betyder att 
arbetssökande som har dessa kompetenser tillsammans med utbildnings- eller 
yrkesbevis för anläggningsmaskiner, har betydligt större möjlighet att få arbete. 

När det gäller den andra ovan ställda frågan är det viktigt att beakta det lagkrav som 
säger att det krävs B-körkort för att framföra vissa anläggningsmaskiner (se sid 2). 
Vilket innebär att en nyutbildad maskinförare utan B-körkort, sin yrkesutbildning till 
trots, inte kan söka alla arbeten som erbjuds. B-körkort kan då ses som en nödvändig 
yrkeskunskap. Följden kan därmed bli att avsaknaden av B-körkortsbehörighetens 
kunskaper gör, trots syftet med gymnasieskola 2011, maskinföraren mindre 
anställningsbar vid framtida arbetsansökningar. 

Jag har hört kommentarer, bland annat från ansvariga på skolverket, som lyder: Ska 
maskinförarelever få körkortsutbildning, så måste alla andra gymnasieelever också få det. Jag 
hoppas verkligen att B-körkort kommer att ingå i alla gymnasieprogram framöver, det 
ökar anställningsbarheten för alla. Att det däremot är ett lagkrav för att få framföra 
flera av de maskiner som maskinförarna ska utbildas att arbeta med, tycks inte 
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beslutsfattarna se som relevant. Detta trots att utredningen som ligger till grund för 
gymnasieskola 2011 påtalar att ”B-körkort räcker för de flesta anläggningsmaskiner”. ( SOU 
2008:27 sid 400) I marknadsföringssyfte erbjuder nu i stället många gymnasieskolor 
sina maskinförarelever ekonomisk hjälp med körkortsutbildningen, ofta genom en 
upphandling med en lokal trafikskola. De skolor som utöver bygg och 
anläggningsprogrammet även har fordon och transportprogrammet, där det finns både 
körlärare och körkortsprovare, köper alltså en tjänst externt som de egentligen kan 
utföra själva. 

 

Under intervjuerna framkom BYN:s önskemål att maskinförare ska katigoriseras som 
yrkesförare och därför bör erbjudas både B- och C-behörighet inom utbildningen. 
Yrkesläraren däremot vill utbilda anläggningsmaskinförare, och ser C- körkorten som 
en inkräktande verksamhet som tar tid från yrkesämnet. Eftersom en C-
körkortsutbildning tar mycket tid i anspråk, skulle den tidsåtgången minska 
möjligheten att nå målet med en större yrkeskunskap som maskinförare, men kanske 
närma sig målet med ökad anställningsbarhet. Önskemålen från branschen blir 
motsägelsefulla eftersom de å ena sidan vill ha mer tid till yrkesämnet för att ge 
eleverna en större yrkeskunskap som maskinförare, men å andrasidan vill lägga en stor 
del av utbildningstiden på ett annat yrke. Faktum är att lastbilschaufför och 
anläggningsmaskinförare som visserligen ofta samarbetar, har helt olika yrken. Jag vill 
efter egna erfarenheter också påtala säkerhetsproblemet med att en maskinförare några 
gånger om året sätter sig i en lastbil och utan vana och rutin ger sig ut i trafiken med, 
exempelvis, ett lass grus. Vilket ansvar tar då arbetsgivaren för säkerheten?  Återigen 
aktualiseras frågan om vi utbildar till behörighet eller kompetens. 

6.4 Slutord  

Två av de tre vägarna i gymnasieskolan som leder till maskinföraryrket förblir i stort 
sett oförändrade efter den nya reformens införande. Kurserna i ämnet mobila 
arbetsmaskiner på bygg och anläggningsprogrammet och på naturbruksprogrammet 
har samma omfattning som tidigare. Eftersom kopplingen till byggbranschen bedöms 
som viktig borde snarare anställningsbarheten som maskinförare för elever som väljer 
naturbruksprogrammet minska. 

Den tredje vägen till maskinföraryrket, bygg och anläggningsprogrammets nya 
inriktning anläggningsfordon, ser däremot annorlunda ut. En utökad tid för 
yrkesämnet öppnar möjligheter för att bättre än tidigare förbereda ungdomarna för 
yrkeslivet. När det gäller min frågeställning om hur studenternas yrkeskunnande och 
anställningsbarhet ska förbättras, är det just den utökade tiden som är nyckeln. Om 
tiden används, och kursplanerna tolkas på rätt sätt, är jag övertygad om att 
yrkeskunnandet generellt blir större än hos tidigare avgångselever. 
Anställningsbarheten påverkas emellertid av den uteblivna körkortsutbildningen 
eftersom körkort ses som en viktig merit vid arbetssökanden. I skrivande stund ryktas 
det om att körkortsfrågan fortfarande inte är helt avgjord, hur det slutar får framtiden 
visa. Jag är dock övertygad om att arbetsgivarna kommer att anpassa sig till rådande 
omständigheter och anställa en maskinförare till att köra maskin och en 
lastbilschaufför till att köra lastbil.   
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Delar av mina frågeställningar har givetvis sina svar i framtiden, eftersom den nya 
gymnasieskolan bara varit i gång i ett läsår. Därför vore en uppföljning på denna studie 
ett tänkbart projekt att genomföra sommaren 2014 när de första eleverna tar klivet ut i 
arbetslivet och provar sin anställningsbarhet. Att då kunna sammanställa hur skolorna 
använt den utökade tiden för yrkesämnet, och hur de har tolkat styrdokumenten när 
det gäller maskintimmar i förhållande till teorilektioner vore intressant läsning. 

Även om jag har en del betänkligheter mot vissa delar av gymnasieskola 2011, så får 
slutordet bli ett citat, som jag bifaller, av den yrkeslärare som intervjuades angående 
den nya inriktningen på bygg och anläggningsprogrammet: 

”Innan var det en yrkesförarutbildning med möjlighet att köra maskin, nu tycker jag att det blir en 
renodlad maskinförarutbildning”. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 Brev och intervjufrågor till Maskinentreprenörernas representant 

Bilaga 2 Brev och intervjufrågor till Byggnadsindustrins yrkesnämnds representant 

Bilaga 3 Brev och intervjufrågor till yrkeslärare 
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Bilaga 1  

Brev och intervjufrågor till Maskinentreprenörernas 

representant 

Hej 

Jag är tacksam för att du, enligt överenskommelse, vill medverka i en intervju 

och ge Maskinentreprenörernas syn på maskinförarnas GY11.  

Som jag berättade vid vårt tidigare samtal studerar jag på Linneuniversitetets 

yrkeslärarutbildning. Jag har tidigare arbetat som maskinförare (grävmaskin och 

hjullastare) och är nu verksam som yrkeslärare på Allbo lärcenter i Alvesta. Där 

utbildar jag maskinförare på Fordonsprogrammet och på Bygg och 

anläggningsprogrammet. Som avslut på min lärarutbildning ska jag göra mitt 

examensarbete, som kommer att beröra gymnasieskolans maskinförarutbildning. 

Min tanke är att söka olika parters inställning till, och uppfattning om 

maskinförarnas gymnasieskola 2011. Nedan redogör jag syftet med min studie 

och de frågeställningar som jag ska försöka besvara. 

Syfte 

Syftet med studien är dels att ta reda på hur införandet av den nya 

gymnasiereformen, gymnasieskola 2011, påverkar gymnasiets 

maskinförarutbildning. Syftet är också att studera hur studenterna ska få den 

ökade yrkeskunskap som gör dem anställningsbara, vilket är ett av målen med 

GY11.  

Frågeställningar 

 Hur förbättras studenternas yrkeskunnande och anställningsbarhet i 

GY11 jämfört med tidigare gymnasieskola?  

 Vilka för och nackdelar finns det med den starkare kopplingen till 

byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen? 

 Kommer avsaknaden av körkortsutbildning att påverka 

anställningsbarheten? 

 

Nedan följer de frågor med följdfrågor som jag kommer att ställa till dig under 

intervjun. 

Med vänliga hälsningar Joakim Kronholm 
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1. Vilken är ME:s allmänna uppfattning om GY 11 och de förändringar som 

det innebär? 

 

a. Har ME påverkat utformningen av utbildningen? 

b. Har det från ME funnits kritik mot gymnasieutbildade 

maskinförares yrkeskunnande? 

 

 

2. I regeringens proposition om GY 11 anses det viktigt att koppla 

maskinförarna mer till byggbranschen, håller ME med om att det är 

viktigt? 

 

a. Varför/Varför inte? 

b. Före GY 11 kunde maskinförarna utbildas även på 

fordonsprogrammet, hur ser ME på att den möjligheten inte finns 

idag? 

c. En elev som vill bli maskinförare genom att gå på Bygg och 

anläggningsprogrammet måste läsa ett år om andra yrken. 

Påminner inte det om det gamla kravet på blockflöjtsspel för 

gitarrintresserade elever? 

 

 

3. Före GY 11 kunde de elever som valde fordonsprogrammet med 

inriktning anläggningsförare även ta B- och C-kort inom ramarna för 

utbildningen, dessa möjligheter finns inte inom Bygg och 

anläggningsprogrammet. Vad anser ME om det? 

 

a. Spelar B- och C-kort roll för arbetsgivarna vid anställning av en 

maskinförare? 

b. Borde det inte finnas möjlighet att ta B-kort, eftersom det krävs för 

att köra vissa maskiner?  

c. Kommer arbetsgivarna i framtiden att stå för körkortsutbildningen? 

 

 

4. Informationssökning på internet är med som centralt innehåll i alla 

anläggningsförarkurser, är det en kompetens som ME och dess 

medlemmar efterfrågar? 

 

a. Påverkar internetkunskap anställningsbarheten? 



3 

 

b. Är informationssökning på internet en vanlig arbetsuppgift för en 

maskinförare? 

 

 

 

 

 

 

5. I kursernas centrala innehåll finns det inte så mycket skrivet som direkt 

kan kopplas till ren körträning eller användande av maskiner i specifika 

produktionstillfällen. Vad efterfrågar ME för innehåll i den utökade tiden 

för yrkesämnet? 

 

a. Teorilektioner om ex. lagar, hållbar utveckling? 

b. Teorilektioner om maskinkunskap och olika arbetsmetoder? 

c. Praktiska övningar, som maskinkörning? 

d. Mer APL? 

e. Annat? 

 

 

6. I gymnasieskolan finns det olika vägar att gå för att bli maskinförare. 

Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsförare, 

eller inriktning anläggning med fördjupning anläggningsförare. Det är 

också möjligt att på naturbruksprogrammet läsa fördjupningskurser i 

ämnet. Alla vägar ger samma behörighet trots olika utbildningstid. Har 

ME några betänkligheter med de olika vägarna till maskinföraryrket i 

gymnasieskolan? 

 

a. Är detta rimligt med tanke på GY 11-målen om ökad yrkeskunskap 

och kopplingen till byggbranschen? 

b. Vad är viktigast för branschen, kompetens eller behörighet? 

c. Kortare utbildningstid ger kortare APL-tid, vad anser ME om det? 

 

 

7. Ett av målen med GY 11 är att yrkeskunnandet hos studenterna ska vara 

större än tidigare. Vilka kvalitéer och kompetenser avgör 

anställningsbarheten enligt ME och dess medlemmar?  

 

a. Att maskinföraren kan måla o snickra? 

b. Att maskinföraren kan anläggningsarbete? 

c. Att maskinföraren kan djur och naturbruk? 



4 

 

d. Att maskinföraren kan lagar och regler 

e. Att maskinföraren har körkort? 

f. Att maskinföraren kan hantera och producera med maskinen? 

g. Att maskinföraren kan söka information på internet? 

h. Att maskinföraren är socialt fungerande? 

i. Annat? 

 

 

 

 

 

 

8. Är ME:s samlade bedömning att eleverna får en större yrkeskunskap som 

maskinförare i GY 11? 

 

a. Vad blir skillnaden i yrkeskunnandet med GY 11? 

 

 

9. Om du som ME:s representant får tre önskningar för att påverka 

gymnasieskolans maskinförarutbildning, vilka skulle det vara?   
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Bilaga 2  

Brev och intervjufrågor till Byggnadsindustrins yrkesnämnds 

representant 

Hej 

Jag är tacksam för att du, enligt överenskommelse, vill medverka i en intervju 

och ge ditt och Byggnadsindustrins yrkesnämnds syn på maskinförarnas GY11.  

Som jag berättade vid vårt tidigare samtal studerar jag på Linneuniversitetets 

yrkeslärarutbildning. Jag har tidigare arbetat som maskinförare (grävmaskin och 

hjullastare) och är nu verksam som yrkeslärare på Allbo lärcenter i Alvesta. Där 

utbildar jag maskinförare på Fordonsprogrammet och på Bygg och 

anläggningsprogrammet. Som avslut på min lärarutbildning ska jag göra mitt 

examensarbete, som kommer att beröra gymnasieskolans maskinförarutbildning. 

Min tanke är att söka olika parters inställning till, och uppfattning om 

maskinförarnas gymnasieskola 2011. Nedan redogör jag syftet med min studie 

och de frågeställningar som jag ska försöka besvara. 

Syfte 

Syftet med studien är dels att ta reda på hur införandet av den nya 

gymnasiereformen, gymnasieskola 2011, påverkar gymnasiets 

maskinförarutbildning. Syftet är också att studera hur studenterna ska få den 

ökade yrkeskunskap som gör dem anställningsbara, vilket är ett av målen med 

GY11.  

Frågeställningar 

 Hur förbättras studenternas yrkeskunnande och anställningsbarhet i 

GY11 jämfört med tidigare gymnasieskola?  

 Vilka för och nackdelar finns det med den starkare kopplingen till 

byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen? 

 Kommer avsaknaden av körkortsutbildning att påverka 

anställningsbarheten? 

 

Nedan följer de frågor med följdfrågor som jag kommer att ställa till dig under 

intervjun. 

Med vänliga hälsningar Joakim Kronholm 
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1. Är ni i BYN nöjda med maskinförarutbildningens utformning i GY 11? 

 

a. Vilka är förbättringarna för maskinförarna med GY 11, jämfört 

med tidigare? 

b. Har det funnits kritik mot maskinförarnas utbildning före GY11? 

c. Har det funnits kritik mot gymnasieutbildade maskinförares 

yrkeskunnande? 

 

 

2. I regeringens proposition om GY 11 anses det viktigt att koppla 

maskinförarna mer till byggbranschen. Varför är det viktigt? 

 

a. Före GY 11 kunde maskinförarna utbildas även på 

fordonsprogrammet, av vilka skäl togs den möjligheten bort? 

b. Har BYN/programrådet frågat hur eleverna upplever kopplingen 

mellan att tapetsera och köra grävmaskin? 

c. Påminner det inte lite om det gamla kravet på blockflöjtsspel för 

gitarrintresserade elever? 

 

 

3. Före GY 11 kunde de elever som valde fordonsprogrammet med 

inriktning anläggningsförare även ta B- och C-kort inom ramarna för 

utbildningen, dessa möjligheter finns inte inom Bygg och 

anläggningsprogrammet. Varför finns det ingen körkortsutbildning i 

programmet? 

 

a. Borde det inte finnas möjlighet att ta B-kort, eftersom det krävs för 

att köra vissa maskiner? 

b. Vilka signaler har ni fått från branschen när det gäller körkort? 

c. Vilken roll anser BYN att B- och C-körkort spelar för arbetsgivarna 

vid anställning av en nyutbildad maskinförare? 

 

4. Informationssökning på internet är med som centralt innehåll i alla 

anläggningsförarkurser, varför anses det som viktigt? 

 

a. Är det en vanlig arbetsuppgift för en maskinförare? 

b. Efterfrågas kunskapen av branschen? 
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5. I kursernas centrala innehåll finns det inte så mycket skrivet som direkt 

kan kopplas till ren körträning eller användande av maskiner i 

produktion, hur kommer det sig? 

 

a. Ett av GY 11 mål är att studenterna ska nå ett större 

yrkeskunnande, vilka punkter i de centrala innehållen ska 

prioriteras för att nå målet? 

b. Ska läraren och skolan avgöra balansen mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper? 

c. Finns det risk att skolornas ekonomi påverkar antalet körda 

maskintimmar eftersom de kostar mer än timmar i lektionssal? 

 

 

6. I gymnasieskolan finns det olika vägar att gå för att bli maskinförare. 

Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsförare, 

eller inriktning anläggning med fördjupning anläggningsförare. Det är 

också möjligt att på naturbruksprogrammet, utan koppling till 

byggbranschen, läsa fördjupningskurser i ämnet. Alla vägar ger samma 

behörighet trots olika utbildningstid. Är det rimligt med tanke på GY 11-

målen om yrkeskunskap och kopplingen till byggbranschen? 

 

a. Hur mycket påverkas yrkeskunnandet av den kortare 

utbildningstiden? 

b. Finns det risk att kortare utbildningstid påverkar elevens 

säkerhetstänkande och riskbedömning? 

c. Är kompetens eller behörighet det viktiga i utbildningen? 

d. Spelar inte koppling till byggbranschen någon roll? 

e. På naturbruksprogrammet gör eleverna APL inom andra branscher, 

hur ska de hinna med maskinförar-APL i byggbranschen? 

 

 

7. Ett av målen med GY 11 är att yrkeskunnandet hos studenterna ska vara 

större än tidigare. Vilka kvalitéer och kompetenser avgör 

anställningsbarheten enligt BYN?  

 

a. Att maskinföraren kan måla o snickra? 

b. Att maskinföraren kan anläggningsarbete? 

c. Att maskinföraren kan djur och naturbruk? 

d. Att maskinföraren kan lagar och regler 

e. Att maskinföraren har körkort? 

f. Att maskinföraren kan hantera och producera med maskinen? 
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g. Att maskinföraren kan söka information på internet? 

h. Att maskinföraren är socialt fungerande? 

 

 

 

8. Anser BYN att eleverna får en större yrkeskunskap i GY 11? 

 

a. Vad blir skillnaden i yrkeskunnandet med GY 11 jämfört med 

tidigare? 

 

 

9. Om du som representant för BYN får tre önskningar för att påverka 

gymnasieskolans maskinförarutbildning, vilka skulle det vara?   
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Bilaga 3 

Brev och intervjufrågor till yrkeslärare 

Hej 

Jag är tacksam för att du, enligt överenskommelse, vill medverka i en intervju 

och ge din syn på maskinförarnas GY11.  

 

Som jag berättade vid vårt tidigare samtal studerar jag på Linneuniversitetets 

yrkeslärarutbildning. Jag har tidigare arbetat som maskinförare (grävmaskin och 

hjullastare) och är nu verksam som yrkeslärare på Allbo lärcenter i Alvesta. Där 

utbildar jag maskinförare på Fordonsprogrammet och på Bygg och 

anläggningsprogrammet. Som avslut på min lärarutbildning ska jag göra mitt 

examensarbete, som kommer att beröra gymnasieskolans maskinförarutbildning. 

Min tanke är att söka olika parters inställning till, och uppfattning om 

maskinförarnas gymnasieskola 2011. Nedan redogör jag syftet med min studie 

och de frågeställningar som jag ska försöka besvara. 

Syfte 

Syftet med studien är dels att ta reda på hur införandet av den nya 

gymnasiereformen, gymnasieskola 2011, påverkar gymnasiets 

maskinförarutbildning. Syftet är också att studera hur studenterna ska få den 

ökade yrkeskunskap som gör dem anställningsbara, vilket är ett av målen med 

GY11.  

Frågeställningar 

 Hur förbättras studenternas yrkeskunnande och anställningsbarhet i 

GY11 jämfört med tidigare gymnasieskola?  

 Vilka för och nackdelar finns det med den starkare kopplingen till 

byggbranschen och den minskade kopplingen till transportbranschen? 

 Kommer avsaknaden av körkortsutbildning att påverka 

anställningsbarheten? 

 

Nedan följer de frågor med följdfrågor som jag kommer att ställa till dig under 

intervjun. 

Med vänliga hälsningar Joakim Kronholm 
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1. Är du som lärare nöjd med maskinförarutbildningens utformning i GY 

11? 

 

a. Vad är det bästa med GY 11? 

b. Vad är det sämsta med GY 11? 

c. Vilken är enligt dig den största förändringen?  

 

 

2. I regeringens proposition om GY 11 anses det viktigt att koppla 

maskinförarna mer till byggbranschen. Tycker du den kopplingen är 

viktig? 

 

a. Varför/Varför inte? 

b. Före GY 11 kunde maskinförarna utbildas även på 

fordonsprogrammet, hur ser du på att den möjligheten inte finns 

idag? 

c. Hur tror du att eleverna upplever kopplingen mellan att tapetsera 

och att köra grävmaskin? 

d. Påminner det inte lite om det gamla kravet på blockflöjtsspel för 

gitarrintresserade elever? 

 

 

3. Före GY 11 kunde de elever som valde fordonsprogrammet med 

inriktning anläggningsförare även ta B- och C-kort inom ramarna för 

utbildningen, dessa möjligheter finns inte inom Bygg och 

anläggningsprogrammet. Hur tror du att det kommer att påverka? 

 

a. Har körkort tidigare varit ett skäl att söka utbildningen?  

b. Kommer intresset att utbilda sig till maskinförare att minska? 

c. Borde det inte finnas möjlighet att ta B-kort, eftersom det krävs för 

att köra vissa maskiner? 

d. Vilka signaler har du fått från branschen när det gäller körkort? 

e. Anser du att B- och C-kort spelar roll för arbetsgivarna vid 

anställning av en maskinförare? 

 

 

4. Informationssökning på internet är med som centralt innehåll i alla 

kurser, hur ser du som lärare på det? 

 

a. Hur lägger du in det i kurserna? 

b. Anser du att internetkunskap påverkar anställningsbarheten? 
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c. Är informationssökning på internet en vanlig arbetsuppgift för en 

maskinförare? 

 

 

 

5. I kursernas centrala innehåll finns det inte så mycket skrivet som direkt 

kan kopplas till ren körträning eller användande av maskiner i 

produktion, hur tolkar du det? 

 

a. Ett av GY 11 mål är att studenterna ska nå ett större 

yrkeskunnande, vilka punkter i de centrala innehållen ska 

prioriteras? 

b. Vad ska prioriteras i den ”utökade” tiden? 

c. Är alla ”centrala innehåll” lika viktiga?  

d. Ser du några nya möjligheter? 

e. Hur mycket ”maskinkörning” tolkar du in i kurserna? 

f. Hur mycket ”teori” tolkar du in i kurserna? 

g. Finns det något som du kan få tid till nu, som inte hanns med förut? 

h. Hur planerar ni att lägga upp APL- perioder?  

 

 

6. I gymnasieskolan finns det olika vägar att gå för att bli maskinförare. 

Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsförare, 

eller inriktning anläggning med fördjupning anläggningsförare. Det är 

också möjligt att på naturbruksprogrammet, utan koppling till 

byggbranschen, läsa fördjupningskurser i ämnet. Alla vägar ger samma 

behörighet trots olika utbildningstid. Är det rimligt med tanke på GY 11-

målen om yrkeskunskap och kopplingen till byggbranschen? 

 

a. Hur mycket påverkas yrkeskunnandet av den kortare 

utbildningstiden? 

b. Finns det risk att kortare utbildningstid påverkar elevens 

säkerhetstänkande och riskbedömning? 

c. Är kompetens eller behörighet det viktiga i utbildningen? 

d. Spelar inte koppling till byggbranschen någon roll? 

e. På naturbruksprogrammet gör eleverna APL inom andra branscher, 

hur ska de hinna med maskinförar-APL i byggbranschen? 
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7. Ett av målen med GY 11 är att yrkeskunnandet hos studenterna ska vara 

större än tidigare. Vilka kvalitéer och kompetenser tror du avgör 

anställningsbarheten? 

 

a. Att maskinföraren kan måla o snickra? 

b. Att maskinföraren kan anläggningsarbete? 

c. Att maskinföraren kan djur och naturbruk? 

d. Att maskinföraren kan lagar och regler 

e. Att maskinföraren har körkort? 

f. Att maskinföraren kan hantera och producera med maskinen? 

g. Att maskinföraren kan söka information på internet? 

h. Att maskinföraren är socialt fungerande? 

 

 

 

8. Tror du att eleverna får en större yrkeskunskap i GY 11? 

 

a. Vad blir skillnaden i yrkeskunnandet med GY 11? 

 

 

9. Vilka skillnader tror du blir mest märkbara i utbildningen med GY 11?  

 

a. För lärare? 

b. För elever? 

c. För skolor? 

 

 

10. Vilka förändringar blir det på din skola? Med tanke på: 

 

a. Programbyte 

b. Mer maskintid 

c. Elevgrupper/Mixade klasser 

d. APL 

e. Annat 

 

 

11. Om du som lärare får tre önskningar för att påverka gymnasieskolans 

maskinförarutbildning, vilka skulle det vara? 


