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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver den framställningsprocess vi haft för att författa läromedel till den nya 

läroplanen GY11. 

Själva idén till att skriva en lärobok dök upp då arbetet med att anpassa utbildningen till GY11 

fortgick. Behovet av en ny lärobok som behandlar grunderna i ämnet karosseriteknik upplevdes 

som stort då dagens lärare står helt utan relevanta läroböcker.  

Som gymnasieelev på Fordons- och transport- programmet finns det idag fem inriktningar att 

välja på. Under första året går alla eleverna ett gemensamt år för att sedan välja en av dessa fem 

inriktningar. Den inriktning som vi valt att tillföra något är ”karosseri och lackering”. 

Boken är tänkt som en introduktion till yrket bilskadereparatör. Då det är en introduktion är den 

skriven på en enkel nivå utan att gå för djupt in på de olika områdena som tas upp.  

 

Summary 

This report describes the production process we had to write educational materials for the new 

curriculum GY11. 

The very idea of writing a textbook showed up when the process of adapting education to GY11 

continued. The need for a new textbook that covers the basics of the subject body art was 

perceived as great as today´s teachers are free or relevant textbooks. 

As a high school student in the automotive and transportation program, there are currently five 

specializations to choose from. During the first year, all students a common year and then 

choose one of these five approaches. The approach we have chosen to add something is 

“bodywork and painting”. 

The book is intended as an introduction to the profession-booked car repairman. Then there is 

an introduction is written in a simple level, without going too deeply into the various areas 

covered. 
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Abstract 

Denna rapport beskriver vårt arbete med att framställa en lärobok för GY11 inom inriktning 

karosseriteknik. Läroboken ska ses som en introduktion till yrket bilskadereparatör. 

Nyckelord:  

Lärobok, GY11, karosseriteknik, fordonsprogrammet
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1. Introduktion 
Behovet av en ny lärobok som behandlar grunderna i ämnet karosseriteknik upplevs som 

stort då dagens lärare står helt utan relevanta läroböcker. Anledningen tros vara det låga 

antalet elever som läser detta ämne, lönsamheten är för dålig för att ta fram en ny lärobok 

samtidigt som utvecklingen snabbt går framåt och delvis gör en ny lärobok till gammal efter 

några år och då behöver kompletteras efter hand som utvecklingen går framåt. Detta tycker 

vi är tråkigt då dessa elever har en viktig roll i samhället som länge haft mentaliteten slit och 

släng istället för att reparera. En del av en hållbar utveckling är i våra ögon att ta hand om 

det vi har istället för att kasta och köpa nytt. 

 

En del som vi kommer få på köpet då vi skall ta fram denna lärobok blir att vi får chansen 

att sätta oss in i skolverkets föreskrifter för att vinkla läroboken på det sätt som målen för 

ämnet säger. Med den nya läroplanen Gy2011 som nyligen slogs fast så känns det som att 

tidpunkten för en färsk lärobok med de nya uppdaterade målen är än mer relevant för 

eleverna men också för deras lärare. 
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2. Bakgrund 
 

Som gymnasieelev på Fordons- och transport- programmet finns det idag fem 

inriktningar att välja på. Under första året går alla eleverna ett gemensamt år för att 

sedan välja en av dessa fem inriktningar. Den inriktning som vi valt att tillföra något är 

”karosseri och lackering”. I denna inriktning kommer eleverna tidigt under deras andra 

år på gymnasiet att komma i kontakt med ämnet karosseriteknik.  

Efter avslutad utbildning kan dessa elever få jobb som bilskadereparatör och 

billackerare.  

Då vårt examensarbete går ut på att skapa en lärobok i ämnet karosseriteknik så 

kommer också resultatdelen i detta arbete vara just läroboken. 

Materialet som idag finns i detta ämne skrevs på tidigt 1970-tal och är därför inte alls 

relevant för hur branschen ser ut idag. Det är ohållbart att med en ny läroplan utbilda 

elever med över 40år gamla läroböcker. Med alla nya tekniker som växt fram de 

senaste årtiondena så finns det ett uttryckt behov både från lärare och elever att kunna 

ha en ny och modernare lärobok som i detta fall kommer att behandla grunderna i 

ämnet karrosseriteknik. 

Vi som gjort detta arbete jobbar idag som lärare på fordonsprogrammet på två olika 

orter i sydöstra delen av Sverige. Vi kommer att använda oss av vår egen erfarenhet 

men också ta hjälp från branschens kompetenta personal för att få fram en så bra och 

modern lärobok som möjligt. Skolverkets föreskrifter och mål har även beaktats och 

genomsyrar lärobokens olika innehåll.  
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3. Beskrivning av framställningsprocessen 

Boken är tänkt som en introduktion till yrket bilskadereparatör. Då det är en 

introduktion är den skriven på en enkel nivå utan att gå för djupt in på de olika 

områdena. Utan det är tänkt att eleven sen ska bygga vidare sina kunskaper i vidare 

studier.  

Då vi skriver ett läromedel inom ämnet karosseri anpassat för GY11 har vi inte gjort 

någon större undersökning varken med intervjuer eller enkäter. Eftersom de läromedel 

som finns idag är skrivna för tjugo till trettio år sedan är de inte relevanta för en 

utbildning där tekniken har utvecklats med en rasande fart de sista tio åren. Dagens 

moderna bilar byggs med fler olika material än tidigare då stål var övervägande i 

konstruktionen. Idag används många andra material, till exempel aluminium, kolfiber, 

glasfiber samt många olika sorters plaster. Ett konkret exempel är den tyska 

biltillverkaren BMW som kombinerar en säkerhetsbur av stål medans resten av bilens 

chassi är tillverkat av aluminium. Detta ställer så klart högre krav på yrkesmännen som 

skall återställa bilen till ett krocksäkert skick efter en kollision. 

De flesta bilder har vi tagit själva med hjälp av en fotograf men boken innehåller även 

bilder och material som vi har fått tillstånd att använda av ägarna.  

3.1 Idé till färdig bok 

Själva idén till att skriva en bok dök upp då arbetet med att anpassa utbildningen till 

GY11 fortgick. I ämnet karosseriteknik har läraren endast gammal ”skåpmat” att 

använda sig av som numera är passé. En plåtslagare på 1970-talet hade föga kunskap 

om de material som idag finns i helt vanliga bruksbilar. Ändå finns det inga läroböcker 

eller uppdateringar i ämnet karosseriteknik sedan år 1970. Förklaringen vi fått från 

bokförlag är den att det inte funnits någon ekonomisk möjlighet till att ta fram en 

sådan bok då det är så få elever i landet som utbildar sig och att antalet sålda böcker 

inte kan motivera den kostnad som är vid framställandet av en lärobok då det skall ske 

på uppdrag. Men olika förlag såg positivt på vår idé att skriva en lärobok och har 

erbjudit sig att hjälpa till på flera olika områden såsom tryck och PR till exempel.  

Med helt färska direktiv från skolverket så kändes det helt rätt att också skriva en helt 

färsk lärobok, oavsett ämne. Eleverna skall med denna bok få en djupare förståelse 



4 

Richard Andersson, Erik Jessen 

och inblick i vad det innebär och vad som ingår för den yrkesverksamme lackeraren 

eller bilskadereparatören är vår tanke. Ämnets syfte och utvecklingspunkter speglar 

lärobokens innehåll. Boken täcker inte upp allt ännu men kanske kommer att bli mera 

fyllig i framtiden. 

3.2 Val och överväganden 

Med den fördelen att vara två författare så har vi delat upp olika områden att arbeta 

med och sedan kollat av och kritiserat varandras arbete efter hand som arbetet 

fortskridit.  

Ett val som vi tidigt gjorde var att noga välja ut de områden som vi upplevde som 

mest relevanta då boken ska användas som en introduktion. Samt att begränsa antalet 

områden till en mängd som tidsmässigt rent praktiskt skulle vara genomförbar.  

En stor utmaning i själva skrivandet av läroboken har varit att skriva faktalitteratur 

med ett akademiskt språk som också skall vara lättförståeligt och pedagogiskt. Då 

denna uppgift också är vår examensinlämning som lärarstudenter har vi under 

studiernas gång också lärt oss pedagogikens grundförutsättningar, problematik och 

utmaningar. Utan denna utbildning i ryggen är jag säker på att läroboken skulle se helt 

annorlunda ut.  

Vi valde att använda oss av en hel del bilder i läroboken då ungdomar på 

fordonsprogrammet lätt tappar intresset om de enbart skall läsa text från sida till sida. 

En del bilder är tagna med egen kamera medans andra är tagna från internet med 

tillstånd från dess ägare att användas i utbildningssyfte. 

Att peka ut någon enstaka referens som källa till valet av det pedagogiska skrivsätt som 

finns i vår lärobok känns inte rätt utan det är mer helheten av allt det vi lärt oss som 

speglar sättet att skriva.  

Knud Illeris beskriver olika sätt att se på lärande, från Freud, Marx och Piaget. Vad är 

det som driver lärandet framåt och varifrån kommer drivkraften (Illeris, 2007, s. 53). 

Skrivprocessen i läroboken men också i denna rapport samt flera andra viktiga 

områden i skrivandet har hjälpts mycket av en annan bok som ingått i utbildningens 

litteraturlista. Att presentera en text inför mottagaren/åhöraren som i lärobokens fall 

blir gymnasielärare och gymnasieelever inom fordonsprogrammet, men också tänka på 

att skriva på ett sätt där vi som författare hela tiden måste föreställa oss att de som 
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läser läroboken i de flesta fall kan mindre om ämnet i fråga (Dysthe, Hertzberg, & 

Lokensgard Hoel, 2002, s. 42, 77). 
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4. Diskussion 

Att skriva en pedagogisk lärobok för gymnasieelever visade sig bli en rejäl utmaning 

som i ärlighetens namn aldrig kommer bli helt klar. Allt går att göra bättre, annorlunda 

och med mer eller mindre innehåll. Begränsningen som vi båda författare gjort och 

hela tiden fått påminna oss om är att denna lärobok endast skulle ge en introduktion 

inom karosseriteknik. Boken skall dock intressera och informera både de som har viss 

kunskap samt de som är helt nya i ämnet.  

4.1 Fortsatt utveckling 

Funderingar har också funnits på att göra övningsexempel till bokens olika kapitel. 

Detta lät till en början som en självklarhet att ha med i läroboken eller som ett eget 

häfte, men efter hand så blev det mer uppenbart att om skolor på olika orter ska 

använda denna så har såklart alla olika förutsättningar också vilket också kan resultera i 

att övningarna inte alltid kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Så boken får 

tillsvidare vara enbart teoretisk och skall ses som ett hjälpmedel till lärare för elever på 

andra året i gymnasiet. 

4.2 Utmaningar och svårigheter 

Vår största fiende har varit tiden som aldrig räcker till känns det som. Att sedan arbeta 

med att skriva en faktaspäckad lärobok som kräver ständig kontakt med olika 

yrkesgrupper mitt i sommaren gör inte något lättare det heller. Kanske skulle vår 

planering gjorts annorlunda då vi sitter med facit i hand. 

Två olika förlag har visat intresse redan i ett tidigt skede för att hjälpa till med 

tryckning och försäljning av en färdig lärobok. Detta har såklart varit en sporre under 

resans gång att det finns intresse. Inte undra på att intresse finns då senaste läroboken i 

ämnet karosseriteknik inte gjort om sedan år 1970. Om boken visar sig bli tryckt till 

försäljning så är det ett bevis på att vi gjort något som andra kan och vill använda sig 

av för att utbilda gymnasieelever.  
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4.3 Slutord 

Resan till en helt färdig lärobok har ännu bara börjat. Som det så vackert heter på 

dataspråk så kan man se boken i sin version 1.0 i skrivande stund. Till en början skall 

boken testas och utvärderas lokalt på våra egna skolor är tanken. Beroende på hur den 

utvärderingen sedan fortskrider avgör om läroboken alls är användbar eller om det 

endast behövs justering till en bedömd färdig produkt. Nästa steg blir att undersöka 

om det på andra skolor i landet finns ett intresse för att använda sig av läroboken. Om 

så visar sig vara fallet så kommer diskussion med intresserade förlag att föras. Att 

sedan gissa utgången av de eventuella diskussionerna blir just en gissning och ingen 

vetenskap. Framtiden får helt enkelt visa hur bokens öde blir.  
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