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Sammanfattning 

 
Denna rapport undersöker hur yrkeslärare på gymnasieskolor inom hantverk/finsnickeri ser på 
maskinkörkortet som från 2012 är nytt i Sverige, och vad yrkeslärarna anser runt den webbaserade 
utbildningsformen.  
Det är Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) tillsammans med facket för Skogs-, Trä- och Grafisk 
bransch (GS) som har tagit fram den webbaserade maskinutbildningen som resulterar i ett körkort.  
För att finna svar på detta har jag har valt att skicka ut enkäter till yrkeslärare på gymnasieskolor eftersom 
det är som yrkeslärare jag själv nu jobbar. Jag har gjort en intervju med TMF för att få en bild av hur 
arbetet med maskinkörkortet startat. 
 
Intresset för detta ämne grundar sig i de skador jag har bevittnat och det faktum att denna yrkesgrupp 
fortfarande ligger i topp i olycksstatistik med bestående men. Det finns flera tidigare rapportet som 
beskriver hög skadestatistik inom träindustrin. Maskinerna blir hela tiden bättre med bland annat bättre 
skydd, men det är tydligen inte tillräckligt.   
 
Som yrkeslärare ligger stor del av utbildmingen runt säkerhet och hantering av maskiner. Hur får vi då 
ungdomarnas intresse för detta ämne? Kanske är ett körkort en väg? 
 
Svaren på enkäterna visar att yrkeslärarna ser positivt på utbildningsformen. De har likvärdiga åsikter runt 
maskinkörkortet. I diskussionsdelen jämför jag mina egna upplevelser med yrkeslärarnas åsikter. 
Rapporten kan ses som en utvärdering av det arbete TMF har gjort med att införa maskinkörkortet i 
gymnasieskolan. 
 

  



Förord 

 
I min utbildning till yrkeslärare vid Linnéuniversitetet under åren 2010 till 2012 har ämnet arbetsmiljö 
behandlats. Under denna del av utbildningen startades mina tankar på mitt examensarbete. Jag har även 
under senaste året jobbat som lärare på hantverk/finsnickeri. Detta har gjort mig mer medveten om hur 
mycket vi lärare talar om säkerhet runt maskiner. Det är svårt att nå ungdomar med ett förebyggande 
ämne, de vill i denna ålder 16-20 år ha mer konkreta uppgifter som visar resultat direkt. Då jag lyfter fram 
egen yrkeslivserfarenhet och tänker efter, så är det hela tiden ett pågående arbete att beakta säkerheten 
runt skärande maskiner, som faktiskt gör skada om de används på ett bristfälligt sätt. Vilket även 
statistiken visar i antalet olyckor med bestående men.  
Jag har en lång bakgrund med träberbetning. Både som sågverksarbetare och byggnadssnickare och har de 
tolv senaste åren bedrivit ett snickeri med tillverkning av inredningssnickerier. Här vaknade intresset för 
att bli yrkeslärare då jag under de sista åren då jag tagit emot elever som gjort yrkespraktik på min 
arbetsplats.  
 
Jag har valt att titta närmre på maskinkörkortet. Danmark har provat denna utbildningsform under flera 
år, och det har gett en positiv förändring i minskade skador på arbetsplatser. 
 
Jag vill tacka min mentor vid Linnéuniversitetet Daniel Alvunger för den positiva feedback jag fått, som 
drivit studierna framåt under min utbildning. Samt handledaren Adrian Ratkic för sammarbetet under mitt 
examensarbete. Sist men inte minst min fru som stöttat och uthärdat mig under mitt arbete. 
 
Bengt Bergqvist  
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1. Introduktion 

Träindustrin är hårt drabbad av olyckor som ger lång sjukfrånvaro och bestående men. Jag har själv 
under min yrkeskarriär flera gånger skurit mig, sågat mig, ramlat ner från både tak och stegar, klämt 
mig och brutit ben i kroppen. Jag har även beskådat kolegors olyckor, som i några fall varit mycket 
svåra, så jag är vittne till att statistiken är realistisk inom träindustrin. 

På min arbetsplats har jag haft elever som gjort arbetsplatsutbildning (APU). Under en av dessa 
perioder skedde det en olycka och en elev hyvlade sig i ett finger på rikthyveln. Under senaste året 
har jag jobbat som lärare på hantverksprogrammet/finsnickeri. Här har jag åkt med en elev två 
gånger till akuten för skador. Första gången var en centimeter borthyvlad på vänster tummen, andra 
gången kastade bredbandsputsen ut en skiva baklänges som träffade eleven i magen och över handen, 
skivan slog sönder höger tumme. 

Ett av ansvaren som yrkesläraren bär på är att lära ut ett säkert handhavande vid arbete med 
maskinerna som finns i snickeriet. Detta i sin tur bör stärka intresset för hur undervisningen av 
maskinsäkerheten är utformad. Vad kan vi yrkeslärare göra eller ge till eleverna, så de får tillräcklig 
kunskap och de verktyg som behövs för att förhindrar att olyckor kan uppstå? 

I min undersökning ska jag se om mina erfarenheter av olyckor är liknande på andra skolor, samt hur 
yrkeslärarna på skolor runt om i Sverige ser på undervisning om maskinsäkerheten. 

Enkät-undersökningen ska även ge en bild över hur information och kommunikationsteknik (IKT)-
användandet ser ut i skolorna. På de två skolor jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU), har det varit skillnad på tillgång av datorer. Har alla skolor de resurser som behövs för att 
bedriva en webbaserad utbildning? 

Arbetsplatsolyckor har industrin under många år slagits med. Trotts att denna siffra sjunkit, är det 
fortfarande höga siffror inom träbranschen. Trä och möbelindustriförbundet (TMF) har tillsammans 
med Prevent omarbetat det Danska maskinkörkortet, för att införa det till den Svenska 
arbetsmarknaden. Är detta något som ska in i utbildningen på gymnasiet, för att minska olyckorna?  

Denna rapport ta upp hur yrkeslärare ser på maskinkörkortet som TMF omarbetat för den Svenska 
marknaden, samt deras bedömning på hur detta utbildningsalternativ med maskinkörkort kan bidra 
till förbättringen av dagens maskinsäkerhetsutbildning. 
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2. Bakgrund 

Flera projekt har sedan 1980-talet genomförts för att undersöka arbetsmiljön inom träbranschen. 
Men dessa insatser har inte räckt för att minska arbetsskadorna tillräckligt. Svenska miljöinstitutet gav 
2008 ut en rapport (ILV Rapport B1793) för att lägga grund inför ett fortsatt arbete att minska 
arbetsskadorna. Denna undersökning som skedde mellan 1997-2005, visar att de mest allvarliga 
olyckorna uppstår vid maskiner inom trävaruindustrin. 

Vanliga skador är avkapade fingrar, skador på armar och ben och krossade fingrar och händer som 
uppstått vid rörliga maskindelar (ILV sid 3). Belastningsskador är också en stor riskfaktor som kan 
leda till bland annat diskbråck, som i sin tur kan leda till medicinsk invaliditet. Det är denna grupp, 
medicinsk invaliditet som gör att träindustriarbetaren toppar olycksstatistiken. 

Det finns regelverk som talar om hur arbetsgivaren ska sköta säkerheten på arbetsplatsen. Är det 
minst fem arbetstagare ska ett skyddsombud utses bland arbetstagarna. Skyddsombudet företräder de 
övriga arbetstagarna och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, sid 59). 

Arbetsmiljölagen skriver under kapitel 3, paragraf 2a, Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö 
(Arbetsmiljölagen, sid 20). Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1, omfattar systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Under paragraf 7 står det, Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om 
arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås (AFS 2001:1, sid 8). Vidare under definition av paragraf 7 står det att arbetstagaren 
kan få kunskaper om arbetsmiljön genom att delta i särskild utbildning.  

Cirka 60 % av arbetsolyckorna sker vid snickerimaskiner. Och ILV rapporten har som slutsats att det 
är maskiner som är den vanligaste olycksrisken (ILV sid 26). Svenska miljöinstitutet rekommenderar 
att det Danska maskinkörkortet kan vara en utgångspunkt för att utveckla något liknande i Sverige.  

Läroplanen i Gy11(Skolverket 2011) tar på sidan 28 upp målet, att examensarbetet ska visa att eleven 
är väl förberedd för det yrkesområde som gäller inför vald yrkesutgång. De ska ha kunskaper och 
färdigheter vid hantering av verktyg och maskiner inom branschen. För att kunna avlägga ett 
examensarbete, som i sig inte är någon kurs, utan ett arbete som sammanfattar kunskaper som eleven 
skaffat sig genom de kurser som behövs inför yrkesutgången. Första året är det grundläggande 
kunskaper inom hantverkstekniker, material och säkerhet.  

En av kurserna är Material och miljö 100 poäng. Kursens centrala innehåll består av nio punkter, 
varav fyra belyser lärandet kring arbetsmiljön. Här står: 
 

 Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, 
skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en 
bristande arbetsmiljö. 

 Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda 
hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte 
följs. 

 El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte 
följs. 

 Agerande vid arbetsrelaterade olycksfall. 
 
Yrkesprogamen betonar vikten av att få kunskap om arbetsmiljö och säkerhet 
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Något att väga in i till skolsituationen är de elever som har svårigheter med läsförståelse, detta har jag 
mött under det år jag jobbat som lärare. Det är både elever med lässvårigheter samt elever med 
utländsk bakgrund, som inte behärskar språket som möter svårigheter. Det är så många orsaker som 
kan påverka varför en person har inläsningssvårigheter, som Crister Jacobson(docent och lektor på 
Linnéuniversitetet) nämner på en föreläsning, inlärningssvårigheter kan bero på; Språkliga svårigheter, 
Annat modersmål, Begåvnings- struktur, Sociala problem, Emotionella svårigheter, Mognad, Brister i Syn och Hörsel, 
Medicinska problem, Neuro-psykiatriska problem. 
Listan kan bli lång men en lärare har mycket att ta hänsyn till i sin undervisning.  

 
Granskning av AFA Försäkrings rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011 (AFA 
2011) visar att olycksfallen fortfarande är höga inom träindustrin. Olycksfallen har under de senaste 
åren minskat, en orsak till detta kan vara att sysselsättningen inom industrin minskade för kvinnor 
med 2,2 procent och för män med 3,4 procent. 
 
I gruppen träindustriarbetare är dessa yrkesgrupper inräknade:  
Träbearbetningsarbete (möbelsnickare, maskinoperatörer, korgmakare, montörer),  
sågverksarbete (rundvirkeshanterare, träförädlingsarbetare), 
skiktträ och träfiberarbete (a.a). 

 
Träindustriarbete 

 

Figur 1. Arbetsolycksfall i träindustrin. AFA försäkring (AFA) rapporten publicerades 
2011. 

 

Föregående tabell (fig 1) visar att arbete med maskiner är den största riskfaktorn.  

Tabellen (fig 2) under visar de vanligaste förekommande maskinerna inom träindustrin och personers 
skadebild.  
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Figur 2. Arbetsolycksfall vid de vanligast förekommande maskinerna. AFA försäkring 
(AFA) rapporten publicerades 2011. 

 

Dessa rapporter styrker mina upplevelser av arbetsplatsolyckor. Och behovet av förbättring ute på 
arbetsplatserna 2012 är fortfarande stort, trots att läget har förbättrats. Varför är det fortfarande så 
hög skaderisk, när utvecklingen går framåt med säkrare maskiner och bättre ergonomiska 
arbetsplatser? Eller inbringar moderna maskiner med mer skydd en falsk trygghet. Som nybliven 
lärare startar funderingarna runt om det är utbildningsplatserna som inte hänger med, och ger 
ungdomarna rätt kunskap runt de maskiner de kan möta i yrket och på arbetsplatserna.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Det har visat sig att det Danska maskinkörkortet har haft positiv inverkan på olycksstatistiken i 
Danmark. Prevent skriver i en artikel att minskningen av olyckor skett med 30 procent (Prevent). 
Vad behöver vi göra i Sverige för att få en positiv attityd inför en sådan utbildning i gymnasieskolan?  

Har svenska miljöinstitutets rapport fått Trä och möbelföretagen (TMF) att agera? Jag ska ta reda på 
starten inför steget med att omarbeta Danska maskinkörkortet för Svensk marknad.  

Är maskinkörkortet utarbetat så att det passar för ungdomar i 16-19 årsåldern? Det är intressant att få 
yrkeslärares åsikter om när det är lämpligt att göra körkortstestet, det är de som arbetar närmast 
eleverna och ser hur de kan hantera maskinerna. 

Passar webbaserad utbildning ungdomar som har inlärningssvårigheter ”bokstavskombinationer”? På 
en föreläsning i Kalmar 7-8/3, tar Crister Jacobson(docent och lektor på Linnéuniversitetet) upp att 
ca 20-25 procent har läs och skrivsvårigheter och cirka 3-7 procent har dyslexi. I skolan möts vi 
yrkeslärare ofta av ungdomars svårigheter inom läsförståelse. Frågan är då om maskinkörkortets 
utvecklare har tagit hänsyn till denna grupp av ungdomar? 

Rapportens syfte är att kartlägga yrkeslärarnas synpunkter på utbildningsformen samt att diskutera 
hur deras synpunkter kan användas till att förbättra nuvarande svensk maskinsäkerhetsutbildning. 

3.1 Avgränsningar 

Träindustrin är stor med allt från skogsarbetare, sågverksarbetare till trä och möbelindustri. Den del 
som bearbetas i denna rapport är begränsad till katerogin trä och möbelindustri. Det är även detta 
område som gymnasieutbildningen hantverk/ finsnickeri leder till. Avgränsning har även gjorts 
genom att fokusera på en specifik sort av säkerhetsutbildning, nämligen Svensk 
maskinskörkortsutbildning. Inom hantverksutbildning är maskinkunskap en viktig del för de 
ungdomar som utexamineras för träindustribranschen. 

Rapporten fokuserar på hur gymnasieskolan kan förbättra kunskapen av maskinkunskap och 
förståelsen av arbetsplatsmiljön för att minska maskinolyckor. 

Jag har valt att inte granska det Danska maskinkörkortet eftersom rapportarbetet har en 
tidsbegränsning. Och jag finner det mest intressant att få de svenska yrkeslärarnas åsikter om det nya 
Svenska maskinkörkortet. 
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4. Metod 

Undersökningsmetoden för att få yrkeslärarnas synpunkter på maskinkörkortet görs med en enkät 
som skickas ut via mail till en person i de utvalda gymnasieskolorna som har hantverk-finsnickeri. 
Urvalsgruppen är spridd över hela Sverige. 

Målet har varit att ha tio enkäter till min sammanställning. För att säkerställa detta skickades det ut 
tolv enkäter till yrkeslärare som gått utbildning och är testledare för körkortet. Det är tretton frågor 
som ska ringa in fyra frågeställningar. Svaren har sammanställts för att ge underlag för frågan om 
gymnasiet är rätt utbildningsmiljö för ett maskinkörkort. Samt hur lärare och elever ser på 
maskinkörkortet. 

För att få rätt bild av hur och varför TMF har valt att omarbeta det Danska maskinkörkortet, gjordes 
en telefonintervju med ansvarig för maskinkörkortet på TMF. 

4.2 Urval 

Valet av respondenter för enkäterna är personer som genomgått testledarkurs hos TMF. Det är 27 
utbildningsplatser runt om i Sverige som genomgått testledarutbildningen, av dessa har jag valt ut 
tolv stycken som motsvarar gymnasieskolans hantverk/finsnickeriutbildning. Det täcker ca 60 
procent av gymnasieskolorna och spridningen blir över hela landet. Detta är positivt för då blir det en 
övergripande bild av landets lärare. Jag har bara valt likvärdiga gymnasieskolor som har 
yrkesutgången finsnickeri. Av de tolv utskicken fick jag tillbaka nio svar som ligger som grund till 
rapporten och täcker ca 45 procent av gymnasieskolorna i Sverige. 

Det är projektansvarig Martina Hallgren på TMF som intervjuades om införandet av maskinkörkortet 
i Sverige. 

4.3 Genomförande av undersökning 

Eftersom maskinkörkortet är nytt, är det svårt att hitta litteratur eller undersökning i ämnet. Därför 
har jag valt att göra en enkätundersökning av yrkeslärare och en intervju med en TMF-representant 
för att kunna få en inblick i det pågående arbetet.  

Enkäterna är utformade för att ge svar på fyra frågor, där svaren önskas ge svar på hur det 
webbaserade forumet upplevs och när i utbildningen yrkeslärarna upplever körkortstagningen bör 
ske. Hur är attityden till körkortet hos elever och företag? Samt när i utbildningen passar det att lägga 
en körkortseximination. 

 

4.5 Databearbetning 

Då enkäterna är insamlade jämförs svaren och sammanställs i tabeller som ska utmynna i klarhet av 
vad yrkeslärare bedömer runt maskinkörkortet. 

4.6 Metodkritik 

Valet på enkätundersökning har gjorts för att se hur yrkeslärarna tar emot ett nytt verktyg som kan 
öka kunskapen runt bearbetningsmaskiner. Enkäten är även en undersökningsmetod som gör det 
lättare att nå ut till personer i hela Sverige och de kan ge svaren när de har tid. Yrkeslärarnas åsikter 
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väger tungt i bedömningen av hur och när gymnasieungdomar bäst kan ta till sig denna 
utbildningsform. Av de yrkeslärare jag har talat med, har jag förstått att arbetsbelastningen är hög i 
skiftet till läroplanen för gymnasieskolan Gy11, vilket kan vara orsaken till att inte alla enkäter kom 
tillbaka.  

Intervjun som genofördes är ställd till TMF-representant som varit med från starten 2009. Jag har 
inte valt att intervjua fler som varit inblandade, eftersom målet med undersökningen är att få 
yrkeslärarnas syn på maskinkörkortet. Det var meningen att spela in intervjun, men inspelningen blev 
blank. Svaren skrevs istället ner direkt efter intervjuns genomförande, därav kan något svar vara 
något omformulerat mot hur Martina gav svaret.   
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5. Resultat 

I denna del har de inkomma enkäterna sammanställts och redovisas under rubriker som ringar in de 
efterfrågade frågeställningarna. Av de tolv utskickade enkäterna fick jag tillbaka nio stycken, och resultatet 
visas i kommande stycke.  

 

Yrkesläraren. 
Med fråga ett, Upplever du att du har tillräckligt med resurser i skolan för att använda informations- och 
kommunikationsteknik (hädanefter IKT) i din undervisning? och fyra, Anser du att du fått tillräckligt med utbildning för 
att kunna bedöma säkerheten runt de maskiner som ingår i maskinkörkortet? söker jag svaret på hur yrkesläraren 
upplever sina informations-och kommunikationsteknik(IKT)-resurser och yrkeskunskaper för att kunna 
bedöma och använda en webbaserad utbildningsplattform för maskinkörkort. Av svaren anser 77 procent 
att de har tillräckligt med IKT resurser. Men spridningen är ganska stor mellan skolorna, en respondents 
kommentar lyder så här: Vi har endast två datorer, ingen kanon, ingen skrivare men numera hyfsat nätverk. Medan 
en annan svarar: Eleverna har egna datorer. En respondent upplever att IKT resursen finns men inte tiden 
(fig 3 ). 
På frågan fyra är alla trygga med att de har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna göra 
bedömning av de maskiner som ingår i maskinkörkortet. 100 procent svarar ja på frågan (fig 3). 

 
 

Figur 3. 
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Eleven. 
Med frågan om hur elever ställer sig till maskinkörkortet (fråga 11). Här svarar 90 procent att de är 
positiva. Den som ser det negativt, svarar: Våra elever ser all teoretisk undervisning som trösklar… 
Alla yrkeslärare anser att maskinkörkortets upplägg passar gymnasieelever (fig 4, fråga 12). Men ändå med 
spretande svar som beskriver rätt så stora skillnader i lärarnas uppfattning av vad de tror eleverna klarar 
av. De beskriver upplägget både som lättfattligt, men även mycket text att plugga in. Och en lärare anser att 
ribban känns jättebra för vuxenelever. 

Figur 4. 
 
 
Det är flest lärare som anser att maskinkörkortet kan läggas i årskurs två. Sedan är bedömningen att det är 
årskurs ett som är lämpligast och minst antal tycker att det ska vara i Årskurs tre (fig 5, fråga 8). 

 

Figur 5. 
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Maskinkörkortets hemsida. 
Här ställdes frågan till yrkeslärarna hur de ser på hemsidan med maskinkörkortet som TMF och Prevent 
har utformat, med svarsalternativ utifrån en skala från ett till fem. Där ett står för inte bra och fem står för 
mycket bra (fig 6, fråga 3).  

 

Figur 6. 

 
Av de som svarade på jämförelsen mellan den Svenska och Danska webbsidan med maskinkörkortet, är 

det bara en som har bestämd åsikt om att det svenska upplägget är bäst.  
(fig 7, fråga 14). 

Figur 7. 
 

Det är två yrkeslärare som beskriver att de jämnfört sidorna och även tittat på den Danska webbsidan för 
flera år sedan. En lärare har även besökt en dansk skola. 
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Verksamheten i skolan 
Har det då skett några olyckor med maskiner inblandade på skolorna som fick enkäten?  
 
Ja sju av de berörda skolorna har haft olyckor med elev inblandad, medan två skolor klarat sig från skador. 
Här visar det sig att det är rikthyveln och justersågen som är mest inblandad vid olyckorna (fig 8, fråga 10). 

 

Figur 8. 
 

 
Yrkeslärarna anser att den största orsaken till olyckor med snickerimaskinerna beror på slarv och att de 
inte är koncentrerade på de aktuella arbetsuppgifterna (fig 9, fråga 5). Men även stress nämns som 
bidragande orsak i ett par svar. 

 
Figur 9. 
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Kan ett maskinkörkort hjälpa?  
 
Här är yrkeslärarna helt överens om att det skulle hjälpa att få ner olycksstatistiken om det infördes ett 
maskinkörkort i utbildningen (fig 10, fråga 6). Några kommentarer till varför det kan hjälpa: det är en bra 
kvalitetssäkring att förvissa sig om att alla fått tillräckliga instruktioner, och Det hänger mycket på företagets ”kultur” att 
arbeta med skydd. 
 
 

Figur 10. 
 

De företag som yrkeslärarna varit i kontakt med verkar positiva till maskinkörkort (fig 11, fråga 9), med 
inte alla är insatta i vad maskinkörkortet innebär.  
 

 
Figur 11. 

 
Några av kommentarerna lyder så här: Det här blir ett kvitto på vad eleverna verkligen kan. Själv tycker jag att det 
är bra med ett slags ”nationella prov”- det är alldeles för stort glapp runtom i sverige på utbildningen. Samt 
kommentaren, Det är så nytt att få eller ingen känner till det. 
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Intervju med Martina Hallgren gav mig följande svar: 

 
1. Orsaken till arbetet med att omarbeta var att Danmark bjöd in Sverige och Norge till att använda 

deras maskinkörkort eftersom det gett Danskarna bra resultat på minskning av olycksstatistiken. 
 

2. Det är Trä och Möbelindustriförbundet tillsammans med facket för Skogs-, trä- och grafisk 
bransch gett Prevent uppdraget att omarbeta det Danska körkortet. Det är även tre yrkeslärare 
som deltagit i framtagningen av det Svenska upplägget. 

 
3. Då beslut var taget att införa ett svenskt maskinkörkort bedömdes den Danska webbsidan se 

gammal ut. Så en webbyrå fick i uppdrag att ta fram en sida som de bedömdes skulle fungera i dag 

och efter Svenska förhållanden. Någon undersökning på andra webbaserade utbildningsformer 

gjordes inte. Det är den anlitade webbyråns förslag som används idag.  

 
4. TMF har årligen yrkeslärarträffar som bjuder in alla yrkeslärare. Det är en träff i norra Sverige och 

en i södra. På dessa har erbjudande gått ut om att gå utbildning/kurs för att bli testledare. 

 
5. Det finns inte talfiler på webbsidan. Men om en elev har inläsningsvårigheter går det att omvandla 

texterna på webbsidan till talsyntes om skolorna har den tjänsten på sina egna datorer. Det är en 

för närvarande en person som jobbar med utformningen av texterna för att göra de så tydliga som 

möjligt. Diskussion pågår om talmöjligheter på webbsidan, men en utverdering får ligga till grund 

om tjänsten ska finnas som val. 

 
6. Det har varit svårt att hitta bilder på maskiner som passar alla, men diskussioner pågår att ta fram 

fler och kanske i framtiden kunna välja mellan ny och gammal maskin. Men det är funktioner och 

säkerheten runt maskinen som försöks att beskrivas oavsett ålder i texterna.  

 
7. Det är de maskiner som har störst skadebild som är representerade på webbsidan och bedöms 

vara viktigast att få mer kunskap runt. 

 
8. Det är 7 stycken körkortsprov genomförda hittills. Det går att ta körkort på alla framtagna 

maskiner utom på bordsfräsen. Det är det praktiska provet som ännu inte utformats klart. 

 
Frågorna finns under bilagor.  
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6. Diskussion 

 
Intervjun med Martina Hallgren på TMF gav mig en ny bild av hur arbetet med maskinkörkortet startade. 
Inte som jag misstänkte, som följd av rapporten från Svenska miljöinstitutet.  Det var en inbjudan från 
Danmark, eftersom de upplevde att det gett ett bra resultat hos dem. En minskning av olyckor på 30 
procent (Prevent). Med detta resultat ville de ha med de övriga nordiska länderna på denna positiva 
framgång. 
Någon större efterforskning inför det Svenska maskinkörkortet, om hur webbutbildningen skulle utformas 
gjordes inte. Frågan gick ut till en webbyrå som tog fram ett förslag, som idag är den plats som används. 
Det hade kanske kunnat göras mer undersökningar här eftersom det bland annat finns bilkörkortet som 
under flera år varit en aktuell utbildningsplats.  
Eftersom jag begränsat min undersökning till i huvudsak yrkeslärarna så har efterforskning hos webbyrån 
inte gjorts, om hur de tänkt eller granskat andra utbildningsplatser. 
 
Maskinerna som finns för körkortsproven är framtagna efter omfattningen av skadebilderna som finns 
rapporterade. Vilket är ett narturligt val, då de flesta jobbar vid dessa maskiner vid tillverkningen av 
produkter inom träindustrin. De maskiner som varit inblandade i olyckor på gymnasieskolorna är samma 
som är representerade i skaderapporterna. Vilket styrker mina teorier om vilka maskiner som är farligast.. 
Enligt lärarna är det rikthyveln och justersågen som har högst skadebild på skolorna. Det är dessa 
maskiner som eleven tidigast möter i sin utbildning, detta kan vara en bidragande orsak till skadorna. Även 
AFA försäkrings-rapporten visar att dessa maskiner är representerade bland de som ger flest skador med 
lång sjukskrivning och medicinsk invaliditet (se fig 2, under bakgrund). 
 
Det bör kanske läggas mer tid på övningar vid dessa moment att kapa och hyvla råmaterial under första 
året i utbildningen. Eftersom eleven ofta är lite ivrig med att sätta igång med sin tillverkning, och lätt 
glömmer bort säkerheten, kan dessa två maskiner vara de första som eleven får fördjupa sig i inför 
körkortet. Eftersom yrkeslärarna upplever att det är slarv som är den största orsaken till olyckor så kan det 
vara bra att avlägga flera mindre praktiska prov vid maskinen för att göra eleven säkrare. 
 
Det är få personer som jobbat med att ta fram underlaget till maskinkörkortet i Sverige, och inga 
undersökningar har gjorts av tidigare webbutbildningar, det gör att jag ser lite kritisk till hur TMF 
beskriver utbildningsformen. Det är till exempel texterna runt maskinerna som är rätt så omfattade och 
möjligheten till ljudfiler saknas. Dessa elever hänvisas till program med talsyntes som de själva eller 
skolorna måste ha. Hade större efterforskning gjorts på gymnasieskolorna, tror jag att bilden av elevers 
inlärningssvårigheter hade visat sig vara större än vad TMF har uppfattat.  
Martina Hellgren säger i intervjun att det pågår arbete runt texterna och tankar runt utveckling av ljudfiler 
för de som har svårt med läsningen. Det är inte bara ungdomar med lässvårigheter som kan få det svårt, 
det är även ett större antal utlandsfödda som kommer till Sverige, vilka kan ha svårigheter med språket. 
Eller som Löwenborg och Gislason (2010) utrycker i boken Lärarens arbete, de föredrar att använda 
uttrycket elever i svårigheter, snarare än elever med svårigheter. Detta har jag själv upplevt under mitt år 
som lärare. Hos dessa elever har jag inte lagt stor vikt på hur de skriver utan att de skriver, och vi har 
istället haft mycket diskussioner runt ämnet, som för eleven underlättat både förståelsen över ämnet och 
de har kunnat beskriva hur de menar. 
Dessa personer behöver webbutbildningarna ta mer hänsyn till, och vi lärare måste få mer tid till dessa så 
vi kan uppfylla skolans mål: Det är skolans ansvar att varje elev, på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan 
ges möjligheten att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av 
yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet (Skolverket 2011).  
Enkäten visar att yrkeslärarna tycker att maskinkörkortets upplägg passar gymnasieelever, men 
kommenterar att det är lite mycket text och en lärare tycker att det mer passar för vuxenelever. Det skulle 
vara intressant att göra en uppföljning med enkäter till elever som genomfört proven för att få deras 
åsikter om innerhåll och svårighetsgrad. 
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Att införa ett maskinkörkort anser jag är bra. Men som det är idag, att gymnasieskolorna själva kan välja 
att utföra en körkortsutbildning kan slå olika när eleverna når arbetsmarknaden. Kanske skulle Skolverket 
ta utbildningsformen till sig och göra den obligatorisk. Då skulle Skolverkets värdegrund bättre uppfyllas. 
Det står i läroplanen för gymnasieskolan Gy11 (Skolverket 2011. sid 6) Skollagen föreskriver att utbildningen 
inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Det står även att det kan vara olika vägar 
för att nå målen. Men för att höja statusen för de elever som ska möta yrkeskåren anser jag att alla borde 
kunna ta ett maskinkörkort då de går en utbildning på gymnasiet. Ämnet maskinkörkort bör debatteras 
mer, så företagen blir mer medvetna om vilken kunskap en elev har runt maskinsäkerhet, när de har ett 
maskinkörkort med sig i sin yrkesexamen. 
Information till de mindre snickerierna, som representerar rätt så stor grupp inom denna yrkeskår bör bli 
bättre. Själv har jag aldrig fått information från till exempel TMF som jobbar med säkerhetsfrågor och 
information runt branschen. Är bristen hos TMF eller skolan som vill ha ut eleverna på praktikplatser? 
Det borde inte vara svårt idag med våra it-banker, och enkelheten att söka upp företag. 
  
Det är inte bara inom Sveriges gränser som arbetsmarknaden finns. Möjligheten till jobb utomlands har 
ökat genom EU. 2002 antog utbildningsministrarna i 31 europeiska länder ett yrkesutbildningssamarbete, 
Köpenhamnsdeklarationen, som har till syfte att öka kvaliteten i europeisk utbildning och underlätta för 
arbetskraften inom EU (Feldt M, 2006).  
 
Yrkeslärarnas bedömning om var körkortsutbildningen bör förläggas under de tre utbildningsåren visar en 
spridning över alla år, med de flesta tycker under år två. Jag delar deras uppfattning, och mitt förslag är att 
börja med två maskiner, justersåg och rikthyvel under första året. Där efter utökas körkortet under år två 
med de maskiner som blir aktuella tillsammans med de utbildningsmoment som kommer och var eleven 
står i sin kunskap. Vid skolans slut samlas de genomförda proven där de blir sammanställda och tryckta i 
ett körkort som påminner om ett bilkörkort, som eleven kan uppvisa vid till exempel jobbsökande. 
 
De förslag på förändringar på utbildningsformen som kom från yrkeslärarna var instuderingsfrågor till 
texterna. Även mer lättsmält textmassa är önskvärt, speciellt inom arbetsmiljö och gärna fler filmklipp om 
maskinerna. 
Det finns idag körkortsutbildningar för bil som går att göra på internet. De har mycket bilder, enkla texter 
och filmsnuttar som visar situationer. Kanske något att studera för TMF inför en utveckling.  
Maskinkörkortet är precis nysläppt som utbildningsplats, och det är i ett tidigt skede jag kommer med 
undersökning och kritik, men jag anser att yrkeslärarna som står med eleverna i utbildningssituationerna 
har en viktig åsikt om hur och när utbildningen är lämplig att genomföras. Det har varit intressant att 
lyssnat på flera lärare och hört olika åsikter.  
Och ja, jag förstår dessa kommentarer på förbättringar, eftersom det finns så lite utbildningsmaterial inom 
finsnickeri. Det som finns är gammalt och hänger inte riktigt med i den utvecklingen som sker inom 
branschen. Det är mycket av lärarnas egna erfarenheter som präglar utbildningarna på skolorna, och deras 
egna engagemang att skapa utbildningsmaterial. Denna bedömning jag gör utifrån de lärare jag mött i 
södra Sverige. 
 
Sammanfattat är att de yrkeslärare jag frågat är mycket positiva till maskinkörkortet och även de företag 
som hört talas om maskinkörkortet. Det är i rätt riktning för att sänka olycksstatistiken om den följer 
Danmarks framgång. Men det hänger då på att vi yrkeslärare tar det till oss, för att jobba in en positiv syn 
på maskinkörkortet hos elever och arbetsgivare.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Enkät till yrkeslärare (antal sidor 5) 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till TMF (antal sidor 1)



 

1 

 

 

Bilaga 1 (antal sidor: 5) 

 
  
Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen                                                
VT-2012 
Bengt Bergqvist  

 

Maskinkörkort 

Inför mitt examensarbete och undersökning om den webbaserade utbildningsformen.  

Hej!  

Jag går in i sista delen av min yrkeslärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Som avslutning på min utbildning ska jag göra en rapport som examensarbete. 

Arbetsmiljö och säkerhet är ett ämne jag finner intressant, och genom detta ämne titta närmre 

på det framtagna maskinkörkortet som är nytt i Sverige. För att få det bästa ut av denna 

utbildning vill jag undersöka om den genomförs på ett bra sätt idag, eller finns det andra 

vägar. 

 

Då jag själv studerar till yrkeslärare, och har yrkeserfarenhet i snickeribranschen, har jag 

funnit det intressant för mitt projekt, att via en enkät till 10 verksamma yrkeslärare ta reda på 

hur de ser på det webbaserade utbildningsforum som maskinkörkortet använder sig av. Och 

användandet av information och kommunikationsteknik(IKT
1
)som läroplattform i 

yrkesutbildningen. När enkäten besvarats och svaren sammanställts kommer materialet att 

förstöras, för att säkerställa deltagarnas anonymitet.  

 

Deltagandet i min enkätundersökning är helt frivilligt men jag skulle uppskatta om du ville 

besvara alla mina frågor i enkäten. Är någon fråga svår/otydlig, tveka inte att kontakta mig. 

Till den besvarade enkäten bifogar jag ett kuvert som du kan försluta och posta till 

returadressen.  

Besvarad enkät önskas åter senast den 2 April 2012.                     

Ett varmt tack för din medverkan. 

  

För upplysningar:        Mobil:                                               e-post: 

Bengt Bergqvist                0701-907090   

 info@snickerispecialisten.se 

 

_________________ 
1
 Informations- och kommunikationsteknik: en nyare benämning på IT som även omfattar de 

kommunikativa aspekter som modern teknik erbjuder idag. I skolans värld kan det innebära 

att man använder olika medier, digitala bilder, digitalt ljud och digital video samt olika 

datorprogram och Internet som stöd för lärandet  

  

mailto:info@snickerispecialisten.se
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Projekt: Webbaserat Maskinkörkort – Enkät 

Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen                   VT-2012 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Inom vilket/vilka program undervisar du idag? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

0-5 år                6-10 år                    11-20 år                    mer än 20 år            

 

Hur länge har du varit yrkesverksam inom snickeribranschen? 

 

0-5 år                6-10 år                    11-20 år                    mer än 20 år            

 

Var vänlig och besvara följande frågor utifrån din erfarenhet som lärare inom 

gymnasieskolans yrkesförberedande program: 

 

 

 

1. Upplever du att du har tillräckligt med resurser i skolan för att använda informations- 

och kommunikationsteknik (hädanefter IKT) i din undervisning? 

Ja   Nej   

 

Kommentar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Upplever du att eleverna har tillräckligt med resurser i skolan för att använda IKT i sitt 

lärande? 

Ja   Nej   
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Kommentar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Hur upplever du att maskinkörkortets hemsida fungerar?  

                              Inte bra                                        Mycket bra   

 

           1          2           3           4           5 

Kommentar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Anser du att du fått tillräckligt med utbildning för att kunna bedöma säkerheten runt 

de maskiner som ingår i maskinkörkortet? 

                        Ja   Nej   

Kommentar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Vad bedömer du är den främsta orsaken till olyckor med skärande maskiner? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

6. Bedömer du att ett maskinkörkort kan minska olyckor på arbetsplatser? 

 

              Ja   Nej   

 

Kommentera gärna: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7. Om du fick ändra på något inom utbildningsformen till masinkörkort, vad skulle det i 

så fall vara? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8. Under vilken årskurs bedömer du, att utbildning i maskinkörkort passar bäst? 

           Åk1              Åk2             Åk3 
 

 

 

 

9. Har du någon uppfattning om hur företag ställer sig till att elever får ett 

maskinkörkort? 

            Ja   Nej   

Kommentera gärna: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

10.  Har det skett någon olycka på er skola med maskin inblandad?                

              Ja   Nej   

 

  Om så, vid vilken/ vilka maskiner? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

11. Är eleverna positiva till ett maskinkörkort? 

              Ja   Nej   

Kommentera gärna: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

12. Är det din bedömning att maskinkörkortets upplägg passar gymnasieelever? 

Ja   Nej   
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Utveckla gärna: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Om du jämför den Danska webbsidan med maskinkörkortet, med den Svenska? 

Vilken tycker du verkar bäst?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

Vad är det som gör skillnad 

___________ ____________________________________________________

______________________________________________________________

__________ 

 

Tack för deltagandet  

Bengt Bergqvist 



 

1 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till Martina Hellgren på TMF 

 

1. Vad ligger bakom initiativet med att ombearbeta det danska maskinkörkortet? 

2. Hur många aktörer är inblandade i det svenska maskinkörkortet? 

3. Har andra webbutbildningar legat som grund för körkortsutformningen? Eller är det en kopia rakt    

av? 

4. Hur har rekryteringen gått till för att få testledare i gymnasieskolorna? 

5. Hur har ni tänkt runt de ungdomar som har svårt med inläsning (tex dyslexi)? 

6. Hur har ni tänkt runt valet av bilder på maskiner, de passar inte in på alla skolors maskinpark? 

7. Vad har gjort att valet av maskiner blivit de sju som finns på Prevents provsida? 

8. Hur många är det som avlagt komplett prov för någon maskin? 

 


