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Abstrakt 
 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur gymnasieelevers kunskaper på byggprogrammet 
bedöms av lärare respektive byggbranschen. Vi har hämtat stöd i styrdokument som 
Skolverkets Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, där vi studerat olika 
bedömningskriterier och använt dem mot de svar vi fått från våra informanter. Vi har 
intervjuat yrkeslärare på gymnasiet och rekryteringsansvariga på större byggföretag.  
 
Resultatet i vår undersökning visar att de egenskaper som både lärare och näringsliv förväntar 
sig att en elev som går ut från byggprogrammet ska besitta är främst socialt betingade. 
Begrepp som social kompetens, tidspassning och ansvarstagande är ofta förekommande i 
svaren från informanterna. Vi har även undersökt betygens betydelse vid en anställning inom 
byggbranschen och det visar sig att de har en väldigt liten betydelse.   
 
Det vi kan se av resultatet är att det finns en samsyn mellan yrkeslärare och näringsliv när det 
gäller förväntningar på elevernas kunskaper och betygens innebörd vid anställning. Däremot 
stämmer den samsynen inte överens med de styrdokument som skolan ska arbeta efter. 
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Inledning 
Arbetet med denna rapport som också är ett examensarbete har pågått under höstterminen 
2006 vid Luleå tekniska universitet. Vi som arbetat med denna rapport är Fredrik Danell som 
utbildar sig till yrkeslärare på Byggprogrammet och Antero Ala-Kojola som utbildar sig till 
yrkeslärare på Energiprogrammet. Vi har både erfarenhet från byggbranschen och eget 
företagande därför har vi valt att inrikta vår frågeställning i detta arbete mot hur näringsliv 
och skola ser på och bedömer elevers kunskap. Vi anser det viktigt att få en inblick i hur 
näringsliv och skola resonerar gällande bedömning av kunskap och vilken vikt man lägger på 
betygen inom de yrkesinriktade programmen. 
 

 

1. Bakgrund 

1.1 Yrkesutbildningens historia 
Hur har den svenska Yrkesutbildningen kommit till och hur har den utvecklats genom åren? 
Nedan följer en kort beskrivning av yrkesutbildningens tidiga historia i Sverige och deras 
återkommande kamp att följa med i de förändringar som sker inom de praktiska 
yrkesbranscherna. I det här arbetet har vi valt att fokusera på en specifik yrkesbransch och det 
är byggbranschen. 
 
Larsson (2001) skriver i sin bok att under början av 1800- talet så fanns det inga 
yrkesutbildningar utan man talade om skråväsende. Inom skråväsendet så fanns det lärpojkar, 
gesäller och mästare. För att få utöva sitt yrke självständigt så var man tvungen att bli utsedd 
till mäster. Mäster blev man först efter att man avlagt prov men för att det inte skulle bli för 
många inom ett skrå så krävdes det oftast ett dödsfall innan det utsågs en ny mäster.  
 
Hedman (2001) beskriver övergången från skråväsende till näringsfrihet. Skråväsendet 
avskaffades 1846 och städerna runt om i Sverige fick bilda hantverkarföreningar som 
innefattade alla hantverksyrken. 1864 hävdes föreningstvånget och var och en fick rättigheten 
att utöva och bedriva hantverk i kommersiellt syfte. Mot slutet av 1800-talet fick 
hantverksyrket kraftig konkurrens från det begynnande industrisamhälle som växte fram i 
Sverige. Man såg ungdomarna försvinna till industrin som behövde mycket folk och 
återväxten bland hantverkare såg ut att vara hotad. Den industriella utvecklingen fullkomligt 
exploderade i Sverige och det behövdes kompetent arbetskraft, de lägre tekniska 
yrkesskolorna tog form och var tänkt som en kompetenshöjande faktor i den allt tätare 
internationella konkurrensen. Men resultatet blev undermåligt de flesta lärarna saknade 
anknytning till industri- och hantverkssektorn och flera skolor saknade studieplaner för sin 
undervisning. När man efter en tid gjorde en utredning kring de lägre tekniska yrkesskolorna 
så ansåg man det som anmärkningsvärt att tillståndet var så dåligt med tanke på den positiva 
utveckling industrin gjort under samma tid. ”Anledningen till bristerna var inte bara att söka i 
otillräckliga anslag och ett otillräckligt antal skolor utan även i att skolornas nuvarande inre 
och yttre organisation inte motsvarar tidens fodringar” (s.71).  
 
Under 1900 – talet så utvecklades byggbranschen mycket, dock inte i samma takt som 
industrin som har utvecklat en mer personalsparande och finslipad produktion. Inom 
byggbranschen krävs fortfarande hantverkaren som besitter en specifik yrkeskunskap och 
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arbetssysslorna är i många fall beroende av handkraft. Men inom de stora byggkoncernerna 
strävar man efter ett mer effektivt och industriellt byggande. Lockner (2006) beskriver i sitt 
examensarbete ordet ”lean production” som är ett begrepp som används främst inom 
bilindustrins löpandeband produktion och innebär att man ser över och effektiviserar varje 
liten detalj och moment i produktionskedjan och tar bort de led i produktionen som anses 
överflödiga. Redan idag ser vi fler byggprojekt där man arbetar med ett mer prefabricerat 
byggande vilket är en utveckling av vårt sätt att bygga. Men hur kommer våra 
yrkesutbildningar bemöta och förbereda sig inför den förändringen, vilka kunskaper och 
kvaliteter söker framtida arbetsgivare inom byggbranschen?  
Här belyser vi ett problem som följt den yrkesförberedande skolutvecklingen genom historien. 
Skolan har idag en svår uppgift att följa med i den snabba utveckling som sker i samhället. 
Detta blir speciellt tydligt på de yrkesförberedande programmen där den tekniska 
utvecklingen går väldigt snabbt. 
 

1.2 Synen på kunskap och bedömning 
Det finns flera olika teorier om inlärning och hur människan tar till sig kunskap, för att kunna 
bedöma elevers kunskap så finns det en styrka i att känna till de olika pedagogiska 
inriktningarna och hur de behandlar inlärningsprocessen för att sedan i sin roll som lärare 
kunna göra en bedömning utifrån den pedagogiska inriktning man valt att arbeta efter. 
 
Synen på kunskap och på vilket sätt vi tar till oss kunskap har varierat genom historien. Några 
teorier har varit mer omtalade än andra och vi vill benämna några av de mest kända teorierna 
och deras förespråkare. Andersson (2000) beskriver Sokrates tankar om hur människans 
kunskap kommer inifrån genom självinsikt och självkännedom och lärarens roll är ”att 
fungera som en barnmorska och symboliskt förlossa den latenta kunskapen hos individen i 
fråga” (s.34). Människan bär enligt Sokrates på kunskapen i sitt inre och med rätt stimuli så 
frigörs den och kan förstås. 
 
Den behavioristiska synen på inlärning utgår från ett belöningssystem som baseras på yttre 
stimuli, människan gör allt för att undvika obehag och strävar därför efter att lära sig för att få 
beröm och belöning från sin omgivning. (Imsen, 2000). Vi kan enligt den behavioristiska 
synen på inlärning med rätt yttre stimuli och motivation lära oss vad som helst, vi är tomma 
ark ”tabula rasa” som kan fyllas med kunskap utifrån. Kända förespråkare för den 
behavioristiska synen på inlärning är bl.a. Skinner (1904-1990) och Watson (1878-1958).  
 
Imsen (2000) skriver att de som studerar kognitiv inlärning fokuserar mer på vad som sker i 
människans inre och hur hon sorterar och organiserar intrycken från de yttre stimuli istället 
för att se människan som en ”robot” som automatiskt reagerar på yttre stimuli vilket man i de 
gamla behavioristiska synsätten ansåg. Inom konstruktivismen ser man kunskap som en aktiv 
konstruktionsprocess i vilken människan tolkar all sin nya kunskap genom ett filter av sina 
befintliga kunskaper. Inom den pedagogiska forskningen talar man om två olika 
konstruktivismer, den kognitiva konstruktivismen och den sociala konstruktivismen. Piaget 
(1896-1980) var en av de mest framträdande inom kognitiv konstruktivism. Imsen (2000) 
skriver om Piagets och dennes förklaring att människans inlärning sker ”i huvudet” på den 
som lär och inlärningen blir primärt en individuell angelägenhet” (s.39). Vygotski (1896-
1934) var förespråkare för den sociala konstruktivismen och ansåg inte att inlärning skedde 
individuellt utan skapades i sociala situationer där även språket spelade en viktig roll vid 
inlärning.  
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Selghed (2004) har i sin avhandling Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygsystemet 
och dess tillämpning i yrkesutövningen  intervjuat 30 lärare med fokus på hur det kvalitativa 
betygssystemet används av lärare. Hans forskning visar att bara 4 lärare av dessa 30 använder 
sig av den förståelseorienterade kunskapssyn som krävs för att bedöma kvalitativt. Selghed 
menar att de flesta lärare trots att de inte förstår hur det kvalitativa betygssystemet fungerar, 
anser att det är bättre än det gamla kriteriebaserade systemet med siffror. Han anser även att 
det kvalitativa betygssystemet är orättvist eftersom det blir mer subjektivt och påverkas av 
lokala variationer. Vidare beskriver Selghed att de flesta lärarna fortfarande sätter betygen 
efter det gamla normrelaterade systemet. Han säger även att ordning och uppförande ofta per 
automatik bakas in i det nya betygssystemet av lärarna, vilket beror på tradition att baka in det 
kvantitativa synsättet istället för att följa de kvalitativa betygens målrelaterade bas. Trots att 
betygen ska vara kunskapsrelaterade och enbart baseras på elevernas kunskap och färdigheter. 
Författaren menar att lärarna ofta missuppfattar betygskriterierna, eller att han/hon inte har 
fått tillräckligt med information om betygsystemet. Ytterligare så menar Selghed att läraren 
försöker hjälpa elever som är ambitiösa och har en vilja att lära sig och andra egenskaper som 
läraren är medveten om att branschen vill ha och helt sonika omvandlar detta till betyg. Utgår 
man som lärare från kursplanens kunskapsmål så verkar de vara ganska entydiga, trots detta 
fann Selghed (2004) att enbart 4 av 30 intervjuade lärare, förstod att de kunskapsrelaterade 
betygen bedömer elevernas kvalitativa kunskaper. Det fanns även svårigheter att tillämpa 
bedömning utifrån ett kvalitetsperspektiv. Hur betyg ska sättas uttrycks klart och tydligt: 
”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i 
kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier.”(s.54) Vidare beskriver 
Selghed även att svårigheterna ligger i själva bedömningen, ofta kan inte bedömningen göras 
med papper och penna, betygsystemet bygger egentligen på vad eleven presterar i realistiska 
situationer som skall bedömas. 
 
I Att bedöma eller döma (Skolverket, 2002e) beskrivs Sverige som ett land där vi har en lång 
tradition av betyg som bedömningssystem för att kunna urskilja individer som ska söka till 
högre utbildningar. I dagens svenska skola så bedöms elever efter ett mål och 
kunskapsrelaterat betygsystem. Detta betygsystem infördes 1994 – 1995 av den Svenska 
regeringen och innan så hade vi det periodiska betygsystemet med bedömningsstegen 1 -5. 
Den övergång som den svenska skolan gjorde från det periodiska betygsystemet till det mål 
och kunskapsrelaterade gick inte helt smärtfritt och kritiska röster höjdes från olika håll. Det 
tar tid att vänja sig vid ett nytt betygsystem, Andersson (Skolverket 2002e) skriver:   
 
 

Fortfarande översätts de nya betygen till betygspoäng och t.o.m. till hundradelar av 
poäng vid urval till gymnasieskola och högskola. Behovet av ett enkelt urvalsinstrument 
verkar vara större än att hålla på principen om att de nya betygen inte är av 
intervallskalekaraktär. Betygens roll som motivationsskapande faktor är intimt 
förknippad med denna fråga. Betygens roll som urvalsinstrument innebär och har 
inneburit att eleverna kan ”byta in” sina betyg mot åtråvärda utbildningsplatser.( s.160) 
 

 
I grundskolan så krävs det godkänt i svenska, engelska och matematik för att få söka vidare 
till gymnasieskolan, här menar vissa att detta tar för mycket fokus från de övriga ämnena som 
de samhällsorienterade och de praktiska och estetiska ämnena. Dessa tre ämnen är enligt 
Andersson (Skolverket 2002e) även mer anpassade och mätbara i vårt mål och 
kunskapsorienterade betygsystem.  
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Fjällström (Skolverket 2002e) beskriver att läraren inte kan nöja sig med att bara verkställa 
regler, utan måste medvetet axla rollen som moraliskt subjekt, dvs. bli en som kreativt tar 
ansvar och gör självständiga bedömningar och handlingar för elevers och samhällets bästa, i 
betygssättning liksom allt annat. Uppövande av lärarnas kompetens härvidlag borde vara ett 
självskrivet inslag i all lärarutbildning och fortbildning. 

 

1.3 Förankring i Läroplanen 
I (Skolverket, 2006a) Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, uttrycks det tydligt 
vilka mål skolan ska ha, den utbildning som eleverna får inskränker sig inte enbart till ren 
kunskap inom givet område. En av skolans uppgifter är att producera fungerande 
samhällsmedborgare, som ska kunna fungera i vår demokrati. Skolans mål ska även innefatta 
att fostra eleverna till att bli självständiga och initiativrika personer med tilltro till sin egen 
förmåga. En ytterligare del av målet är att hjälpa ungdomarna att lära sig samarbeta och även 
hjälpa varandra.  

Mål och riktlinjer 
• Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 

kvalitetsutveckling i skolan. 

• Mål att uppnå, uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans 
och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål.  (Lpf 94)
  

 
I första delen av strävans mål 2,1 angrips kunskaper: 

 
                Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan,  
• tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram  
• kan använda sina kunskaper som redskap för att 
• formulera och pröva antaganden och lösa problem 
• reflektera över erfarenheter 
• kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
• lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 
• tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, 

utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget 
lärande och utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra.  (Lpf 94) 

 
 
I Lpf 94 står det att skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 

Det här betygsätts inte, men har stor betydelse för hur eleven ska fungera i samhället och få en 
social kompetens. 

Vidare beskriver Lpf 94 att: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig 
och ta ansvar skall omfatta alla elever.” Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina 
studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i 
utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 
arbetsformer”(s. 13).  
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Till viss del betygssätts detta, men det berör elevens förmåga att ansvarsfullt utföra de 
praktiska övningarna. 

Under denna ingress ingår det att eleven ska ta personligt ansvar för sina studier och 
arbetsmiljö, lära sig fungera i grupp, hjälpa andra att ta personligt ansvar och även att ta 
initiativ. Eleven ska även stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans 
med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor det är också kriterier som inte 
betygsätts. (Lpf 94) 

Utbildningsval - arbete och samhällsliv 
De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, 
med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna 
skall få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning 
eleven går, vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar 
med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen. (Lpf 94) 

Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vilken mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i 
kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier: 

Läraren skall vid betygssättningen: 
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen,  

• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen, 

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 

•  göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.  

(Lpf 94) 

Stor vikt ska även läggas vid elevens värdegrund, mognad och egenskaper. Men endast 
kunskap betygsätts.  

I Lpf 94 beskrivs att det är av yttersta vikt att samarbetet mellan skola och näringsliv fungerar 
och att det sker möten där informationsutbyte mellan parterna ständigt uppdateras. ”Skolan 
skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all gymnasial 
utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande utbildningen kvalitet” 
(s.7).  

Det sker förändringar i dagens yrkes- och samhällsliv i en snabbare takt än någonsin. Detta 
medför att människan utsätts för fler valmöjligheter men också för ett större tryck på 
flexibilitet. I de mål som skolan skall sträva mot när det gäller kunskap så vill man att varje 
elev ”utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och 
samhällsliv” (Lpf 94, s.9). 

 
 

1.4 Tidigare forskning 
 
Lindström, & Lindberg (2005) beskriver Tsagalidis forskning om de kunskapskvaliteter som 
ger G, VG och MVG på Hotell och restaurangprogrammet. I undersökningen kom hon fram 
till att den bedömning man gjorde baserades oftast på yrkeskulturella mer är 
kunskapsbaserade kriterier. Med yrkeskultur menar Tsagalidis att man ”tillägnat sig ett 
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förhållningssätt som är gångbart inom yrkesområdet” (s.141), vilket är något man utvecklar 
under en längre tid inom yrket och är därför svårt att bedöma hos elever som inte arbetat inom 
yrket.  
 
Molander (1997) beskriver i boken Arbetets kunskapsteori om arbetslivsforskning, tre olika 
forskningsinriktningar: - kvalifikationsforskning, - forskning genom dialogbaserade” 
förändringsförsök samt fallstudier av yrkeskunnande. Han beskriver symbiosen mellan 
utbildningens krav på arbetet och arbetets krav på utbildningen. Bland annat framkommer det: 
 ”Att utbilda en arbetare betyder att lära honom att hålla sin arbetstidtabell”.”När han väl kan 
göra det, är hans utbildning avslutad, i vilken ålder han än må vara i.”(s. 97) Detta låter lite 
marxistiskt men väl trovärdigt. Som svar på detta följer följdfrågan: Om vem som äger rätten 
att bestämma vad en arbetare bör kunna? Han behandlar även vad som är ”hög kvalifikation”, 
intellektuellt arbete eller arbete som kräver stor förtrogenhet med både fysisk skicklighet och 
ett kreativt tankesätt. 
 
Molander (1993) beskriver i boken Kunskap i handling skillnaderna i det västerländska 
teoretiska vetenskapen, och de praktiska kunskapstraditionerna. Molander behandlar den 
”tysta kunskapen” handens kunskap. Hantverk som lärts in under många år, mästare som lärt 
sina gesäller och filosofin bakom kunskap. 
 
Jernström (2006) Författaren av denna avhandling har under sin forskning varit lärling hos en 
hattmakare. Avhandlingen beskriver och jämför hur mästare och lärlingar interagerar och på 
så sätt uppnår optimal effektivitet av lärande processen. Kansanen i (Jernström, 2006) skriver:  
 

lärare traditionellt inte varit involverade i läroplansutvecklingen. I förhållandet till 
mästare/lärling så intar yrkesläraren en mästareroll och konsulterar i sin tanke hur hans 
”mästare” själv gjorde bedömningar. Kansanen, poängterar även att maktpositionen mellan 
mästare/lärling blir mer symmetrisk än mellan lärare/elev, då läraren som en 
myndighetsperson följer lagstadgade normer och direktiv medan mästaren mer interagerar 
med lärlingen. (s. 48)   

 
 
I rapporten från Skolverket (2002c) Efter skolan så undersöks vad de unga vuxna som några 
eller något år efter avslutade studier upplever av att skolan gett dem för grund inför yrkeslivet. 
Det är den första större rapporten över detta tema om vad avnämarna har för förväntningar på 
sina presumtiva arbetare. Rapporten avgränsar sig till enkäter med elever som gått ut 
gymnasiets olika program.  

 
Ytterligare en rapport utgiven av Skolverket (2006b) som anger näringslivets förväntningar på 
skolan är Väl förberedd! Där skillnaden från den tidigare rapporten är att underlaget 
uteslutande är avnämare från branschen som genom enkäter och andra frågematerial ger sina 
synpunkter på vilka egenskaper de eftersöker hos de nyutexaminerade unga vuxna. 
Rapportens utformning består mest av diagram och tabeller över vilka egenskaper som är 
önskvärda men även hur de värderas och ur graferna kan egenskaperna skiljas ut ur dels ett 
betydelseperspektiv och ett betygsperspektiv, detta medför att avnämarnas värderingar om 
både betyg och betydelse i de olika egenskaperna kan valideras. Egenskaper som tilltro till sin 
egen förmåga, tidspassning, samarbete är exempel på egenskaper som värderas av avnämarna.  
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2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur gymnasieelevers kunskaper på byggprogrammet 
bedöms av lärare respektive byggbranschen. För att ta reda på det så utgår vi från fyra 
grundfrågeställningar: 

• Vilka förväntningar har yrkeslärare och rekryteringsansvariga inom byggbranschen 
på de elever som går ut från gymnasiets byggprogram. 

• Vad har betygen för innebörd vid en eventuell anställningssituation för elever som 
gått ut från byggprogrammet. 

• Vilken roll anser yrkeslärarna och byggbranschen att kärnämnena har för eleverna på 
byggprogrammet. 

• Finns det idag några problem i samarbetet mellan gymnasieskolans byggprogram och 
byggbranschen. 

 
 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 
Enligt Backman (1998) innebär ett kvalitativt forskningssätt att man riktar sitt intresse mot att 
studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa metoden gör det möjligt att utöver budskapet på den 
faktiska nivån även få en förståelse för budskapet på meningsnivån, det vill säga den 
emotionella innebörden i det som sägs mellan raderna, det kontextuellt emotionella. 
Genom djupintervjuer är det möjligt att tränga djupare in i fenomenet och fånga flera 
dimensioner av budskapet i intervjupersonernas utsagor samt att utifrån att intervjua fler 
aktörer från olika läger kan ringa in och precisera deras erfarenheter som under åratal lagt 
grunden till deras förförståelse och åsikter. Studier i andra ämnen som är av mer subjektiv 
karaktär fordrar att det byggs upp en personlig relation mellan intervjuaren och informanten. 
Detta kan påverka utfallet och att intervjuaren kan infärga tolkningen. Vi gjorde därför fler 
intervjuer för att kunna få en så objektiv bild av situationen som möjligt. Anledningen till att 
vi valde just denna metod var att vi tidigt såg skillnader mellan skolans värld och den 
yrkesbransch vi båda kommer ifrån. Trost (2001) Beskriver skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskningsansats genom ett exempel om attityder om kvinnliga präster. Han börjar 
med att kvalitativt intervjua personer angående kvinnliga präster. Men vid själva tolkningen 
så klassificerar han de kvalitativa intervjuernas svar. Rangordnar och kör svaren i ett 
statistikprogram. Detta blir kvantitativ studie utifrån kvalitativa intervjuer.  
Ofta så väljer man en kvantitativ metod för att mäta, rangordna eller klassificera skillnader 
och likheter. I vår studie ville vi se vad som egentligen var problemet. Vi kunde inte mäta ett 
fenomen som vi bara kunde skönja. Enligt Trost (2001) så har kvantitativa ansatser ansetts 
vara mer ”vetenskapliga” och kvalitativa studier har av gammal hävd ansetts vara förstudier 
till ”riktiga” kvantitativa studier. Vi har i vårt arbete gjort tvärtom, vi har använt oss av 
Skolverkets studie ”Väl förberedd” som ett komplement till vår egen studie. Det vi kunde se 
var att skolverkets studie var ofullständig till att förstå de olika fenomenen vi ville undersöka. 
Vi kunde ur denna utläsa att det förelåg en hel del gemensamma förväntningar på vad 
eleverna skulle kunna när de kom ut från gymnasiet. Men det visade inte vilka åsikter och 
vilka argument som sagesmännen stödde sina uppfattningar på. Trost (2001, s22) Beskriver 
att en kvalitativ forskningsintervju fokuserar på frågor om hur och varför ett fenomen 
förekommer. En kvantitativ redovisar vilka olika uppfattningar eller fenomen som finns. Vår 
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intention var att förstå just detta med ”hur och varför”. Vi upplevde skolans värld som en 
kulturkrock, vi såg de olika tankesätten.  
Jensen (1995) beskriver ganska kortfattat att syftet med undersökningen styr valet av metod;  
 

Vill man ha en noggrann beskrivning av ett fenomens utbredning eller en statistisk 
beräkning av sambandet mellan vissa fenomen så väljer man en kvantitativ metod. 
Vill man däremot ha en mer djupgående eller nyanserad beskrivning av fenomenet 
är den kvalitativa metoden mer lämplig (s.38). 

 
Dock ger den kvalitativa studien inte samma vetenskapliga tyngd som en kvantitativ. Jensen  
(1995) benämner detta som: ”Forskningsintervjuns giltighet kan bara avgöras om man 
klargjort om vad man önskar informationer om och varför man vill ha denna information”. Vi 
ville ha information om hur näringslivet och lärare bedömer byggelevernas kunskaper. 
Tillförlitlighet, giltighet och precision är begrepp som lånats från den kvantitativa metoden, 
inom den kvantitativa metoden finns det mätfunktioner såsom statistiska begrepp, inom den 
kvalitativa metoden fungerar forskaren själv som mätinstrument men mäter inte utan tolkar.  
Vidare så gör man inom den kvantitativa forskningen sitt urval som motsvarar just de kriterier 
som gör aktuell forskning relevant. Inom den kvalitativa metoden så väljer man ofta 
informanter löpande. Man kan av en informant få tips om andra personer som den förste 
informanten ligger inne med kunskap om fenomenet. Detta kan självklart leda in forskaren på 
sidospår, genom att sagesmännen kanske känner till den andres uppfattning. Detta får man 
dock ta i beaktande när man väljer ut sina informanter. För att ha en rimligtvis nyanserad bild 
av fenomenet så valde vi ut informanter från liknande bakgrund under två kategorier: Lärare 
och rekryteringsansvariga på större byggföretag, men trots detta ha olika positioner i 
förhållande till problemställningen. (Malterud, 1998) 

3.2 Studiens vetenskapsfilosofiska position 
I denna studie har vi försökt återge informanternas redogörelser och tankar samt att försöka 
fånga olika avvikelser och likheter i svaren. Till bas för studien har vi inspirerats två 
vetenskapsfilosofiska inriktningar, fenomenologin och hermeneutiken. Kvale (1997) 
sammanfattar fenomenologin som följer: ”Med ett fenomenologiskt perspektiv följer 
koncentration på livsvärden för den intervjuades upplevelser, prioriteringar av exakta 
beskrivningar, försök att sätta förkunskapen inom parentes och sökande efter oföränderliga 
väsensmeningar i beskrivningarna” (s. 42). 
 
I enlighet med de dessa fenomenologiska tankar har studiens ansats varit att erhålla en närhet 
till intervjupersonernas erfarenheter av hur de upplever brister och styrkor som 
nyutexaminerade elever har efter avslutad skolgång. Den hermeneutiska tolkningens syfte är 
att tolka de beskrivna ordens mening och därmed nå fram till en giltig och gemensam 
förståelse av dessas innebörd (Kvale, 1997). De hermeneutiska tankegångarna har kommit att 
prägla denna studie i samband med valet att tolka de fenomenologiska beskrivningarna som 
det empiriska materialet grundar sig på. Tolkningsprocessen vid analysförfarandet är 
inspirerad av det hermeneutiska cirkeltänkandet då det sökts en fördjupad förståelse för det 
sagda ordets innebörd och mening i ett växelspel mellan enskilda delars mening och 
meningen av texten i sin helhet. 
 
Enligt hermeneutiken kan den som tolkar en text inte lämna sin förförståelse utanför, tvärtom 
är en stor kunskap om ämnet och dess olika teman en förutsättning för att kunna förstå textens 
alla nyanser. Även i fenomenologin förutsätts att tolkaren har en förförståelse som inte går att 
bortse ifrån. Det är dock viktigt att forskaren är medveten om sin egen förförståelse och hur 
den kan påverka tolkningen och intervjupersonerna (Kvale, 1997). Detta ligger i linje med 
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denna studie då vi med hänseende på detta även redogör för våra frågor och vi berättar för 
informanterna om våra egna erfarenheter från både egenföretagande och arbeten som lärare på 
yrkesprogrammen.  

 

3.3 Litteratursökning, informationssökning 
För att finna relevant litteratur och forskning har vi sökt genom konsultation, manuell 
sökning, samt datorbaserad sökning. Vi diskuterade med olika experter som kunde 
rekommendera olika litteratur. Vi gick även på bibliotek, främst då Luleå universitetsbibliotek 
samt besvärade den stackars fast välvilliga personalen där. Det gav många uppslag och genom 
att läsa avhandlingar och uppsatser så såg vi även i deras referenslistor som kunde ge oss en 
gedigen och bra grund av referenslitteratur. Vi gjorde även omfattande sökningar via Internet 
och databaser, främst Libris, Lucia, Samsök men även googles schoolar kunde ge oss 
värdefull information. Sökord som bedömning, yrkesutbildning osv. ledde oss vidare till 
uppsatser och avhandlingar som kunde ge oss nya infallsvinklar och information. 
 
 
 

3.4 Urvalsprocessen 
Urvalet gjordes med strategin att ur fler perspektiv betrakta forskningsområdet, framförallt för 
att kunna få ut ett så stort kvalitativt innehåll i informationerna trots att urvalet är ganska 
gediget. Strategin innebär att välja lämpliga informanter med rikliga kunskaper och erfarenhet 
av området. Uppsåtet med detta förfarande är att få ett så rikt och nyanserat 
forskningsmaterial som möjligt. Detta är ur ett kvalitativt forskningshänseende önskvärt. 
Grundtanken är egentligen inte hur många intervjuer som görs utan är mer avhängigt på de 
intervjuades kvaliteter.  
 
Vi valde att intervjua personer med stor erfarenhet av att anställa elever och lärlingar, vi valde 
därför personer som jobbar inom rekrytering och personalchefer på större byggföretag då 
dessa ofta anställer och håller anställningsintervjuer med många arbetssökande 
byggnadsarbetare, gör man detta under lång tid och med många intervjuer så slipas förmågan 
att se de egenskaper som eftersöks hos de anställda. Varje felanställning kostar och är lite av 
ett vågspel. De har även erfarenhet av att bedöma vilka sökande som har rätt grundkunskaper 
för det kommande yrket. Det intressanta är vilka egenskaper och kunskaper detta är. För att få 
ett kvalitativt urval så vi intervjuade också lärare inom yrkesförberedande programmen för att 
på så sätt kunna jämföra på likheter och olikheter på synsätt hur kunskaper och egenskaper 
värderas inom de båda grupperna. Vi intervjuade två rekryteringsansvariga från två större 
byggföretag samt tre lärare med mångårig erfarenhet som yrkeslärare men även flerårig 
erfarenhet från byggbranschen. 
 

3.5 Datainsamlingen 
Våra kvalitativa forskningsintervjuer baseras på ett frågeformulär som vi utarbetat med tanke 
på att ringa in och utkristallisera de frågeställningar som vi ansåg vara relevant för vår studie. 
Hela intervjun bygger på samspelet och den interaktion som skapas under dialogen. 
Informanten är eller blir varse att vi innehar kunskap och åsikter om det givna ämnet. Detta 
ger å ena sidan att en styrning av samtalet men även så kommer vissa förklaringar av begrepp 
vara överflödiga eftersom vi jobbar i samma bransch där det ofta finns viss yrkesrelaterad 
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kultur och yrkespraxis som annars måste förklaras för den oinvigde. Detta är även till stor 
fördel vid bearbetningen av materialet. Frågeformuläret som ligger till grund för studien 
redovisas som bilaga i slutet av studien (bilaga 1) Intervjuerna genomfördes mellan v. 41 och 
v. 47, de tog mellan 20 och 40 minuter. Vi bandade intervjuerna och skrev sedan ner 
diktamen.  
 
Dataanalys 
Kvale (1997) beskriver två metoder vid textanalys; meningskoncentrering och 
meningstolkning. Den förstnämnda går ut på att längre meningar komprimeras för att på så 
sätt får fram det väsentliga i informanternas utsagor. Med andra ord så försöker vi 
utkristallisera kontexten. Den andra metoden går ut på att man expanderar texten och genom 
förklaringar även försöker få fram det som informanten subtilt säger.  
 
Efter vi skrivit ner de bandade intervjuerna så utfördes en meningskoncentrering, vi sorterade 
materialet under rätt tema eller kategori, sedan bearbetades den meningskoncentrerade och 
tematiserade texten med hjälp av de olika teorierna, hermeneutiskt så gjordes det först 
delanalyser av varje tema för att slutligen analysera helheten. Vi skrev ner de bandade 
intervjuerna v.48 och bearbetade det nedskrivna intervjumaterialet under v.49 och v.50. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Före varje intervju talar vi om för informanten hur materialet ska användas, men det är även 
av vikt att informanten inte känner sig pressad att delta i studien. Vi ger även en övergripande 
information om syftet med studien. Vi låter däremot inte informanten skapa sig en för klar 
bild över vårt syfte, eftersom det då finns en risk att svaren blir medvetet eller omedvetet 
riktade för att passa in på studiens syfte. Informanterna får även ta del av frågorna så att de 
känner delaktighet i studien.  
 

3.7 Studiens begränsningar 
Våra informanter är män som arbetar som rekryteringsansvariga på byggföretag och 
yrkeslärare på byggprogrammet. Vilket betyder att perspektivet utgår även från oss uppsats 
författare som har liknande bakgrund och är män. I rapporten Väl förberedd (Skolverket, 
2006b) står det att kvinnorna som arbetar på byggföretag (0.4%) kommer oftast från 
samhällsvetarprogrammet och de har ofta andra sysselsättningar.  

En ytterligare begränsning kan vara att branschens informanter kommer från stora 
byggföretag, de arbetar uteslutande med rekrytering och har uppenbarligen stor erfarenhet 
från rekrytering. Många utexaminerade elever får dock jobb på mindre företag som inte 
rekryterar lika ofta och kanske har ett annat behov av den anställde i sin verksamhet. Detta 
kan även påverka betydelsen av synen på betygen.  

 

4. Resultat 
Vi presenterar här resultatet av de djupintervjuer vi gjorde med yrkeslärare och 
rekryteringsansvariga från byggbranschen som vi bokade tid med och besökte på deras 
respektive arbetsplats. Vi använde oss av en intervjumall (bilaga 1) och bandade intervjuerna 
med diktafon. För att kunna överskåda intervjumaterialet så skrev vi ned de inspelade 
intervjuerna till text. När alla intervjuer fanns i textformat så bearbetade vi dem genom att 
systematiskt sammanfatta svaren fråga efter fråga tills vi hade en komprimerad bild av de svar 
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vi fått från våra informanter. Kvale (1997) benämner detta som meningskoncentration och 
meningstolkning. Detta presenteras i resultatet under varje frågeställning. När vi sedan 
sammanställde svaren i resultatet så analyserade och tolkade vi svaren genom att tillsammans 
diskutera oss fram och till vad det var informanterna egentligen svarade på. Detta presenteras 
under analys och tolkning. Vi använde oss av källtriangulering, Malterud (1998) beskriver 
denna strategiska urvalsmetod som ett sätt att använda sig av personer med olika positioner 
till problemställningen. I vår studie så kunde vi se att det egentligen var två aktörer som låg 
inne med den kunskap som vi eftersökte: De som tar emot eleverna efter skolan (företagens 
rekryteringsansvariga) och av dem som lämnar ifrån sig eleverna (yrkeslärarna). Därför var 
valet ganska självklart. Att intervjua elever skulle inte ge så mycket information som vi kunde 
använda oss av då de inte hade tillräcklig erfarenhet från yrket. Det vi kunde utröna om vårt 
val av informanter, trots att en viss samsyn rådde mellan de två olika grupperna informanter, 
så fanns det olikheter som inte kunde negligeras, under analysen så kunde vi iaktta  
signifikanta variationer.  
 
Frågor om betygen besvarade informanterna ganska överensstämmande. Det var ett resultat vi 
inte kunde förutse, utan utkristalliserades under tolkningsfasen av forskningsmaterialet. 
Resultatet kommer att presenteras under fem huvudrubriker och de underliggande 
frågeställningar (kursiva) som ligger till grund för vår undersökning. I studien deltog tre 
yrkeslärare från byggprogrammet och två rekryteringsansvariga från två större byggföretag. 
Vi har utgått från samma intervjumall (bilaga 1) till alla medverkande men har inte 
systematiskt följt mallen eftersom vi anser att de intervjuade ibland svarat på flera frågor i 
samma svar.  
 

 

4.1 Förväntningar 
 
Resultat 
 
Vilka förväntningar har ni på yrkeskunskaperna hos en elev som är nyexaminerad från 
Byggprogrammet?  
Från branschen ser man elever som kommer ut från skolan som halvfabrikat ”En lärling är 
inte fullbetald och det ska återspegla kunskapsnivån han har.”(rekryteringsansvarig) Eleven 
ska först och främst ha en vilja att lära sig nya saker eftersom byggbranschen är bred finns det 
många olika moment och det krävs att man är beredd att lära sig hela tiden. Lärarna har en 
samsyn i att det är den sociala biten som är viktigast, begrepp som tidspassning, uppförande, 
plats och hänga med i snacket ses som viktiga egenskaper. När det gäller det praktiska så 
beskriver en lärare det så här; ”Man förväntar sig att han ska klara jobbet med viss 
handledning och samtidigt kunna välja material för den uppgift han har fått.”  
 
Vad betyder ”anställningsbar” för er?  
Branschen ser egenskaper som god grundkompetens och yrkesutbildning samt en vilja att lära 
sig och att man passar tider som viktiga om man ska vara anställningsbar. Ens geografiska 
placering och om man i vissa fall är flyttningsbenägen spelar också en viss roll. Lärarna ser 
egenskaper som viljan att lära sig om och i yrket som viktig och att man kan så mycket att 
man åtminstone gör rätt för sin lön.  
 
Var tror ni att eleven lär sig mest om yrket, på praktikplats eller i skolan? 

11 



Från branschen talar man om vikten av bra och intresserade handledare på praktikplatserna 
och att om miljön är bra både på skolan och på praktikplatsen så finns det goda förutsättningar 
för eleven att lära sig yrket, man anser inte det ena vara bättre än det andra. Lärarnas svar 
varierar från att det är på praktikplatsen som eleverna lär sig mest till att det är på skolan 
eleverna lär sig mest och att praktiken är ett bra komplement i utbildningen. 
 
Vilken roll har skolan för elevens utveckling som yrkesman/ kvinna? 
 Från branschen ser man den sociala biten som få eleven att fungera i grupp och passa tider 
som en viktig del av skolans roll i elevens utveckling. Lärarna anser det som viktigt att 
eleverna på skolan har en chans att få göra fel och lära sig genom sina misstag i en lugn miljö 
utan tidspress. 
 
Vilken årskurs anser ni vara lämplig för praktik?  
Både branschen och lärarna anser att praktiken bör finnas med redan i år två eftersom det ger i 
bra förberedelse inför den längre praktikperioden i trean. Praktikperioden bör däremot vara 
kortare i tvåan än den i trean. 
 
Analys och tolkning   
 
Det vi kan se är att lärarna har högre krav på vad elever som går ut från byggprogrammet ska 
kunna. Det kan bero på att de talar utifrån de mål som eleven ska uppfylla i 
bedömningskriterierna. Arbetsgivarna pratar om att eleverna som kommer ut från skolan är 
halvfabrikat och producerar efter den lön de får som är ca 60 % av full lön. Arbetsgivarnas 
erfarenhet är att de som kommer direkt från skolan inte kan så mycket men de vill att eleverna 
ska besitta en vilja att lära sig yrket och ha ett engagemang i det de gör. Det man från både 
arbetsgivare och lärare ser som den viktigaste egenskapen hos eleverna som kommer ut i 
arbete är att de besitter en social kompetens som gör att de fungerar på arbetsplatsen och i 
arbetslaget samt att de är ansvarstagande i sina yrkesårtaganden. Men var den sociala 
kompetensen ska utvecklas råder det lite delade meningar om, arbetsgivarna ser det som en av 
skolans uppgifter i elevens utveckling men lärarna ser det som en egenskap eleverna får 
främst på byggena och de arbetsplatsförlagda utbildningsplatserna. 
 

4.2 Betygens innebörd 
 
Resultat 
 
Hur stor vikt lägger ni på betygen vid en eventuell anställning? 
 Branschen lägger väldigt liten vikt vid betygen utan ser det personliga mötet som viktigare. 
Även lärarna tror att arbetsgivarna lägger liten vikt vid betygen vid en anställning inom 
byggbranschen, man anser att det främst är genom lyckad genomförd Apu (Arbetsplatsförlagd 
utbildning) och rekommendationer som man får arbete. 
 
Hur ser ni på yrkes respektive kärnämnesbetyg vid en bedömning inför anställning? 
Branschen ser fortfarande främst på karaktärsämnena om de ska göra en bedömning utifrån 
betygen. Lärarna tror att man från arbetsgivarhåll ser ganska lika på kärn- respektive 
karaktärsämnena i deras bedömning inför en anställning. 
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Vilken syn har ni på det gällande betygsystemet?  
Från branschen gav en av informanterna sin syn på skolans betygsystem så här: ” Betygen ser 
jag mer som ett betyg för skolans del och inte som ett verktyg för mig i anställningsrollen. Det 
är mer ett bevis på hur skolan har fungerat. Hur relationer har varit i skolan men har ingen 
betydelse i vår roll.” När det gäller själva utformningen av betygsystem med IG, G, VG och 
MVG så ser man ingen större skillnad mot det gamla med betyg 1 – 5, man ser heller inga 
andra alternativ som ex omdömes betyg som något alternativ. Lärarna anser att det nya och 
gamla systemet är ganska lika, en av lärarna föredrog det gamla: ”Jag föredrog det gamla 
systemet det var lättare att sätta en etta än ett IG, det känns lite hårt att ge en elev ett IG.” Det 
ska däremot inte finnas fler steg för betygsbedömning. Man ser svårigheter med att få en 
samsyn för bedömningar mellan lärarna. Man anser också att det krävs erfarenhet från 
branschen och yrkesvana från lärarna på de yrkesinriktade linjerna för att kunna göra rättvisa 
betygsbedömningar. 
 
Vad tycker ni att en elev med betyget Mvg bör kunna? 
Från branschen har man svårt att göra en bedömning av vad en elev med betyget MVG i 
karaktärsämnet ska kunna eftersom de inte anser att betyget har så stor betydelse. Lärarna 
anser att eleven bör kunna lösa uppgifterna självständigt med en viss handledning. Eleven ska 
kunna välja rätt material och metod samt föra ett resonemang kring de uppgifter han utför.  
 
Hur ser ni på en elev som har G i praktiska ämnen och MVG i de teoretiska ämnena? Och 
vice versa? 
 En av de rekryteringsansvariga svarade ” har du MVG i alla praktiska ämnen och IG i matte, 
engelska och svenska så blir jag nog fundersam. I och med att den personen ska fungera i 
grupp, ta emot information. Hade det varit tvärtom personen hade IG i de praktiska och MVG 
i de teoretiska ämnena så hade jag nog tyckt att han hade satsat på fel sak istället.” Lärarnas 
svar varierar mellan de tre från intervjuade från att det är bättre med MVG i karaktärsämnet 
till att det är bättre med MVG i kärnämnena, till att man i större företag hellre ser goda betyg i 
kärnämnena men i mindre företag skattar höga betyg i karaktärsämnet högst. 
 
Analys och tolkning 
 
Det vi kan se är att våra informanter generellt ger oss en bild av att betygen inte har så stor 
betydelse för byggföretagen i en anställnings situation. Arbetsgivarna ser betygen som en 
bedömning för hur det gått för eleven i skolan och den bedömningen grundar sig på relationer 
och omdömen som är gjord utifrån skolans villkor och säger ingenting om hur eleven fungerar 
i ett yrke. Det vi kan se är att både bransch och lärare anser att betygsystemet 1 -5 och det nya 
IG – MVG är ganska lika. Vi ser här att det tar tid att förändra ett betygsystem och 
implementera det i lärares och arbetsgivares bedömningar. När det gäller bedömningar av 
kärn- respektive karaktärsämnes betyg så tror lärarna att man från arbetsgivarhåll gör en 
ganska likvärdig bedömning, men det visar sig att arbetsgivarna främst ser till 
karaktärsämnets betyg vid en anställningssituation. Det kan bero på att betygen inte har så stor 
betydelse alls, så om man nu ser på dem så blir det främst betyget som belyser det ämne som 
är representativt för yrket.  
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4.3 Kärnämnen 
 
Resultat 
 
Vilken syn har ni på den obligatoriska kärnämnesundervisningen?  
Branschen ser det som viktigt med kärnämnesundervisning men en förutsättning för att 
eleverna ska vilja lära sig är att den ska integreras med de praktiska ämnena för ge en 
återkoppling till verkligheten. Kärnämnesundervisningen ger en bra grund inför vidarestudier 
eftersom vi idag inte vet hur vårat samhälle eller byggbranschen i Sverige ser ut i framtiden. 
En rekryteringsansvarig uttryckte det så här; ”Det kan hända att byggbranschen kan bestå av 
företag med bara tjänstemän som hyr in arbetskraft”. Lärarna ser den som ett absolut måste 
och ser inte det som ett alternativ att kunna välja bort den. Risken anser man då är att det 
uppstår ett A och B lag inte bara på skolan utan också i samhället i stort. Den är också viktig 
vid eventuell vidareutbildning om man t ex skadar sig och inte kan fortsätta med ett fysiskt 
krävande arbete. Man anser att en femtonåring inte alltid har klart för sig vilka konsekvenser 
det i framtiden får om man väljer bort kärnämnesundervisningen. 
 
Har kunskaper inom kärnämnena någon betydelse för elevens kommande yrkesroll?  
Branschen ser kärnämnena främst som en form av allmänbildning och en grund för 
vidareutbildning. Lärarna anser att kärnämnena har betydelse för en byggelevs kommande 
yrkesroll. Matematiken är viktig eftersom en snickare eller plåtslagare dagligen räknar i sitt 
yrke, främst med överslagsräkning men även för att kunna utforma vissa ritningar. Svenskan 
behövs för att kunna förstå instruktioner. Lärarna ser även kärnämnenas betydelse för 
vidareutbildning som viktig. 
 
Tycker ni att det är för många kärnämnen? 
Från branschen tycker man inte att det är för många kärnämnen men en av de intervjuade 
anser att man borde få välja bort ett eller två förutom matematik, engelska och svenska som 
ska vara obligatoriska. Man anser även att kärnämnesundervisningen ska vara varierande med 
en bred inriktning. Lärarna tycker inte att det är för många kärnämnen men att det är för 
många små kurser och man skulle hellre se större block som slogs ihop. Man anser även att 
matematiken har lite för låga krav när det bara krävs A- matematik och det anser en av de 
intervjuade inte räcker för att kunna arbeta självständigt i yrket. 
 
Skulle ni vilja se fler ämnen som kärnämnen? 
Här är branschen och lärarna överens om att det inte behövs fler kärnämnen. 

Analys och tolkning 
 
Alla informanter är överens om att kärnämnesundervisningen är viktig för att skapa en bra 
allmänbildning hos eleverna och en bra teoretisk grund för att fungera i arbetslivet och i 
samhället. Hos arbetsgivarna är man osäker på hur byggbranschen ser ut i framtiden men det 
kan innebära fler arbeten som kräver ett mer akademiskt kunnande. Det ämne som vi överlag 
kan avläsa som det viktigaste av kärnämnena är matematiken som är en viktig del av 
yrkeskunskapen hos en byggnadsarbetare. När det gäller själva undervisningen så ser vi att 
branschen anser att det är viktigt att integrera de teoretiska och praktiska ämnena för att 
eleverna ska kunna verklighetsrelatera sina kunskaper. Här kan vi se att branschen fått upp 
ögonen och ser styrkan och vikten av ämnesintegrering i främst de yrkesbaserade 
utbildningarna. 
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4.4 Problem 
 
Resultat 
 
Ser ni några problem i samarbetet mellan skola och näringsliv? 
Från branschen ser man idag inga problem i samarbetet med skolan men en av de 
rekryteringsansvariga uttryckte det så här:  
 

Det gäller att ha en förståelse för varandras problem och att man träffas, många gånger om det 
uppstår ett problem så upphör man att träffas. De problem vi kan ha är ex lågkonjunktur som 
medför svårighet att ta emot elever. Det viktigaste är att skapa de här mötesplatserna och hela tiden 
se över hur vi ska mötas. Går konjunkturen ner och vi har lite jobb ska inte så många utbildas, man 
kan inte tvinga in någonting i något som inte bär. 

 
Lärarna ser inte heller några direkta problem i samarbetet med näringslivet förutom att man 
tycker att det ofta känns som att företagen inte har tid och att man stör när man kommer dit 
från skolan. Men man har samtidigt en förståelse för det eftersom man vet vilka 
förutsättningar och tidspress man arbetar under ute på byggena. 
 
Analys och tolkning 
 
Som vi ser det råder inga direkta problem i samarbetet mellan byggprogrammet och 
näringslivet men det finns en känsla hos yrkeslärarna att man upptar dyrbar tid när man 
besöker och träffar representanter från byggföretagen. Men eftersom de som arbetar som 
yrkeslärare har stor erfarenhet från byggbranschen så har man överseende med tidsbristen hos 
byggföretagen. Det vi kan se att man från branschens sida  ser som viktigt är att förstärka 
dialogen mellan skolan och näringslivet så att en ökad förståelse för varandras problem 
uppstår. 
 
 

4.5 Elevbyggen 
 
Hur ser ni på elevbyggen?  
Branschen ser positivt på elevbyggen. Det är viktigt för eleverna att få arbeta i skarpa projekt 
och att de får bättre grundförståelse för yrket. Man ser även elevbyggena som en bra 
möjlighet för verksamma yrkesarbetare som har skadat sig att i rehabiliteringssyfte fungera 
som instruktör på projekten. Lärarna ser elevbyggena som väldigt viktiga eftersom de ger den 
skarpa miljön. En lärare beskriver det så här: ”Du får en mer realistisk bild av 
byggverksamheten du får dammet, du får värmen och du får kylan.” Men man anser också att 
det är viktigt att elevbyggena inte bedrivs i ett produktionssyfte utan först och främst ska de 
bedrivas i utbildningssyfte så att de ger eleverna en chans att lära sig de olika momenten i 
lugn och ro.  

Analys och tolkning 
 
Här är alla parter överens om att elevbyggen är en viktig del av byggutbildningen och att det 
är ett måste för eleverna att få en chans att bygga på skarpa projekt och inte bara stå i 
verkstaden, det gäller främst på byggprogrammet med inriktning mot husbyggnad. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Validitet och reliabilitet. 
För att forskning ska svara mot dessa kriterier måste vikt läggas vid att frågeformuleringarna 
noga bearbetats och planerats. Forskarna är mätinstrumenten som värderar givna data (Kvale, 
1997) Själva kunskapen uppstår i mötet mellan forskaren och den intervjuade. För att inga 
missförstånd ska uppstå så skall frågorna vara formulerade så att direkta missuppfattningar 
helst inte ska kunna uppstå. Men under interaktionen i själva intervjusituationen kan frågorna 
dock tolkas olika. Eftersom eventuell variation av tolkningar inte kan undvikas, så får detta 
utfall räknas som en normalitet och inte en avvikelse. Vi har alla olika perspektiv. Och detta 
gäller även hur vi uppfattar situationer och vilka värderingar vi har och eventuella kulturella 
avvikelser kan ge olika utsagor och svar som kan likna missuppfattningar. Med detta i åtanke 
så var vi noga med att upprepa frågorna.  I detta fall kan en viss samsyn mellan oss intervjuare 
och informanter, göra uppsatsen något mindre nyanserad. Men utgångspunkten och syftet med 
vår studie var att vi skulle betrakta detta fenomen och för att göra relevanta tolkningar och 
även kunna nå svaren på våra frågeställningar så kände vi oss nödsakade att välja branschfolk, 
eller vad var alternativet? 
Kvale (1997) påpekar att validiteten är beroende av vilken forskningsansats som väljs. Därför 
kom vi att ordagrant citera vissa utvalda delar av intervjuerna. För att öka reliabiliteten så 
försökte vi att växla mellan olika perspektiv. Detta är ovärderligt när våra informanter är både 
lärare och näringslivsfolk. Reliabiliteten påverkas även av okända faktorer, stress hos oss kan 
överföras till våra informanter eller vice versa, detta kan vi inte gardera oss mot. Men då 
intervjun är ett möte mellan människor, ett samspel, så krävs det att våra frågor, vår attityd 
och vårt tålamod även sätts på prov. Risken finns alltid att tillfället inte är rätt valt, kanske till 
och med personkemin inte stämmer. Vi tog detta i beaktande redan innan intervjuerna, så vi 
hade även en plan B. Vi hade några till informanter att ta till om vårt datamaterial inte hade 
uppnått rimlig kvalitet eller kvantitet Men samtliga av våra intervjuer förflöt på en trevlig 
nivå. Och skulle någon intervju havererat så hade vi blivit tvungna att göra om intervjun med 
någon annan informant. Men eftersom vårt arbete ligger på C-nivå och vi inte tidigare gjort 
någon liknande forskning så var det intressant att se hur våra frågor automatisk övergick i 
nästa fråga, istället för att vi frågade så blev det dialoger som gav oss nya uppslag. Vi 
upptäckte även att den ena frågan kunde ge svar på andra frågor, frågorna fick per automatik 
kongruens. Vi insåg redan från början att vi inte kan vara helt objektiva, vi hade ett syfte med 
våra frågor. Det vi inte kunde förutse var att vår intention från början förändrades vid 
intervjutillfällena och även vid tolkningen. Trost (2001) nämner även att konstansen är viktig, 
det vill säga att det förutsätter att inte fenomenet eller attityden förändras under och emellan 
de olika intervjuerna ändras, tidsaspekten. Vi har jobbat/jobbar i byggbranschen och därmed 
tillhör samma yrkeskultur och yrkespraxis som informanterna vilket i stor grad underlättar 
kommunikationen mellan oss och våra informanter. Problem som kan uppstå då forskaren 
med akademisk bakgrund som ska intervjua folk inom andra kulturella grupper står ofta inför 
problemet att även tvingas att översätta kulturyttringar och språk till sitt egna språk. I vårt fall 
så använder vi samma språk, har samma yrkespraxis. Våra frågeställningar kan direkt 
fokusera på fenomen som känns igen av både oss och sagesmännen. 
I vårt urval av informanter så valde vi att intervjua folk från båda sidor, både från skolans och 
avnämarnas. Vi beslöt även att avgränsa studien att gälla dem som har närmast kontakt med 
eleverna, det vill säga, lärare och rekryterare. De är de två grupper som har en primär kontakt 
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med både elev och lärare resp. rekryterare. Vi såg inte några andra relevanta informatörer än 
dessa. Detta gav oss även en möjlighet till källtriangulering, det vill säga att, intervjua 
personer med olika relation till problemet. (Malterud, 1998). Ytterligare åtgärder för att öka 
validiteten var att läsa upp och låta informanterna godkänna våra utskrifter av våra 
bandinspelade intervjuer.  

 

5.2 Diskussion av resultat från intervjuer 
 
Näringslivets förväntningar på de nyexaminerade eleverna kan sammanfattas med att de 
viktigaste egenskaper som eleven bör ha är att vilja lära sig nya saker, passa tider och social 
kompetens samt tilltro till sin egen förmåga. Jämför man detta med det som står i Lpf 94: 

 eleven ska ta personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö, lära sig fungera i 
grupp, hjälpa andra att ta personligt ansvar och även att ta initiativ. Eleven ska även 
stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 
initiativ (s. 13). 

I (Skolverket, 2006b) Väl förberedd! omnämns tilltro till sin egen förmåga, vilja att lära sig 
nya saker och att passa tider, som de mest eftertraktade egenskaperna hos de ”unga vuxna”, 
enligt branschen. Vilka egenskaper och förmågor som eleverna bör ha för att bli duktiga 
byggnadsarbetare råder det enighet om. Branschen lägger liten vikt vid betygen när de 
anställer de ”unga vuxna”. Yrkeslärarna tror även att branschen mer går på rekommendationer 
och genom en lyckad genomförd arbetsplatsförlagdutbildning, APU. Detta kunde vi utläsa ur 
både vår studie och skolverkets studie: Väl förberedd! När det gäller frågan om hur branschen 
ser på kärnämnesbetyg och karaktärsämnesbetyg går åsikterna isär: Branschen ser nästan 
uteslutande på karaktärsämnesbetygen medan lärarkåren gärna vill tro att kärnämnesbetygen 
ingår i arbetsgivarnas bedömning. Enligt våra informanter från branschen så framgår det med 
tydlighet att betygen mer avspeglar ”hur eleven fungerar i skolans värld”. Men i lärarens 
uppdrag ingår inte bara att forma eleven till en god arbetstagare, utan som Lpf 94 tydligt 
beskriver: ”fostra och hjälpa eleverna att bli goda samhällsmedborgare” ( s.13).  

Näringslivets mål är att skapa tillväxt, att ha goda anställda med goda kunskaper är 
tillväxtbefrämjande. För företagens bästa är det viktigt att eleverna är anpassningsbara, 
formbara men även flyttbara för att kunna motsvara eventuellt kommande förändringar inom 
företagen. Skolan ser till elevernas bästa, näringslivet till företagens bästa. 
 

 

Selghed (2004) skriver att läraren ofta vet vilka personliga egenskaper som är attraktiva för 
eleverna att ha, läraren skriver om betygen för att motsvara elevens personlighet istället för att 
låta betygen avspegla elevens kunskaper. Vår undersökning understryker detta genom våra 
informanters utsagor: Både arbetsgivare och yrkeslärare säger att tidspassning och uppförande 
är viktiga faktorer hos blivande snickare. Läraren vet om detta och känner även att han vill 
belöna den elev som alltid passar tider och sköter sina åtaganden till fullo och därför bakar in 
detta i betygen utan att eleven egentligen har den kunskap som betyget visar. Arbetsgivaren 
vet detta av erfarenhet och tittar inte så mycket på betyget utan vill träffa och pröva eleven 
innan det blir något tal om anställning.  

Lärarna tenderar att omforma skolverkets mål lite grann för att hjälpa eleven att nå målen. 
Men läraren vill även hjälpa företagen. En informant sa: ”lärarna har ingen riktig samsyn på 
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hur de sätter betygen, vad det är man bedömer är det kunskapen eller är det hur eleven är i sitt 
uppförande med tidspassning och uppförande”. 

Trots att betygsättning verkar tydligt enligt kursplanens kunskapsmål i varje kurs, så verkar 
inte kunskapsmålen följas.  

• Vid betyget godkänt skall eleven kunna utföra sina arbetsuppgifter med stöd av handledare 
eller lärare. 

• Vid betyget väl godkänt skall eleven kunna förklara och utifrån ritningar utföra sina 
arbetsuppgifter.  

• För betyget Mycket väl godkänt skall eleven dessutom kunna noggrant inom rimlig tid och 
kunna definiera och identifiera de faktorer som påverkat resultatet.  

                      (Skolverket, 2006d, Kursplan för bygg och anläggningsteknik ) 
 

 (Lpf 94 s.13) trots detta vävs individens egenskaper in i betygen. Läraren vill väl och 
eftersom hans/hennes uppdrag är att hjälpa eleven och i interaktionen mellan lärare/elev, så 
borde inte bedömning utan hänsyn till egenskaper vara möjlig. Även om inte personlighet och 
egenskaper ska vävas in i betygen så måste i alla fall kunskaper som inhämtats från annat håll 
medtas i bedömningen. Detta ter sig ganska självklart, eftersom det nog skulle vara svårt att 
skilja ut var själva kunskapsinhämtandet skett. 
 

Läraren skall vid betygssättningen: Utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen, beakta även sådana kunskaper som 
en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, beakta såväl 
muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig bedömning av 
kunskaperna och därvid beakta hela kursen (Lpf 94, s.16) 

Med detta i åtanke så bör läraren noggrant dokumentera vad eleven gör under exempelvis 
sommarjobb eller om eleven har ett specialintresse som sammanfaller med kursens mål. 
Fjällström (Skolverket 2002e) anser att läraren ”medvetet måste axla rollen som moraliskt 
subjekt, dvs. bli en som kreativt tar ansvar och gör självständiga bedömningar och handlingar 
för elevers och samhällets bästa, i betygssättning liksom allt annat”. Vilket även 
styrdokumenten anger, men lämnar samtidigt händerna fria för läraren att lägga in 
bedömningar som avspeglar lärarens egna referensramar. På de yrkesförberedande 
programmen består endast en del av tiden till att teoretisk lösa arbetsuppgifter, att städa 
verkstaden är en viktig del av fostran in i yrkeskulturen, och städning utförs dagligen och 
kommer under en treårig verkstadsutbildning att uppta mer tid än att läsa och lösa uppgifter. 
Ur momentet städning kan läraren utläsa olika personliga egenskaper hos eleven, 
noggrannhet, ambitionsnivå och ansvarskännande m.m. Detta med städning uppfyller en 
viktig funktion hos en byggare, både ur arbetsmiljösäkerhet och ur ett ekonomiskt perspektiv 
ger detta efterverkningar. Yrkesläraren kommer mer eller mindre medvetet att bedöma 
elevens noggrannhet och ansvarskänsla, utifrån resultatet och viljan att städa verkstaden. För 
att en yrkeslärare ska ha kompetens för lärarjobbet så krävs det att han har erforderlig 
yrkespraxis och kan den yrkeskultur som finns inom yrket. Detta kan inte läsas in utan 
kommer från mångårig branschvana. Piaget menar att individens tankestrukturer sätter ramar 
för vad han eller hon intresserar sig för. Det bekanta är ointressant trots detta städar vissa 
elever noggrant, läraren noterar detta och ur sin medvetandesfär så ser han detta som en bra 
och normativ bekräftelse på att eleven fungerar i yrkeskulturen och internaliserar sig i 
yrkespraxis. Läraren känner igen den kultur som eleven kommer att möta i det kommande 
yrket och kommer därmed mer eller mindre omedvetet att betygsätta eleven för denna 
förmåga. (Imsen, 2000)  

Tsagalidis (2005) förklarar detta med begreppet nyckelkvalifikationer. Yrkesläraren har dessa 
och detta är det som eleven egentligen ska lära sig för att kunna anses vara en 
yrkesman/kvinna. Vidare skriver hon att nyckelkompetens inte är generella utan mer förklarar 
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vad man behöver kunna för att behärska ett yrkesområde. Vi har alla en bild av vad en 
snickare gör, men om vi själva är snickare så kan vi inte betrakta oss såsom snickare, men 
som lärare försöker vi fasa in eleverna i yrkets nyckelkvalifikationer. Om yrkesläraren känner 
igen yrkesmannen i eleven så kommer eleven automatisk att anses vara en duktig elev. 
Betygen har lite svårare att avspegla elevens nyckelkompetens. Enligt Tsagalidis (2005) så :  
 

skall inte kunskapsbedömningen utgå ifrån lärarens eller lärargruppens 
värderingar, tyckande, föreställningar och åsikter. Den bygger på de 
nationellt fastställda målen för utbildningen som i sin tur speglar den 
kunskapskultur som beslutsfattarna vill förmedla. Lärarens uppgift blir att 
bedöma om kunskapsmålen och kvaliteten på måluppfyllelsen blir nådda. 
(.139)  

 

Utifrån denna kunskapssyn skall läraren bedöma om eleven når de kvalitativa kunskapsmål 
som beslutsfattarna har satt. En annan av lärarens uppgift är att se till att eleven får arbete, 
företagen är intresserade av elever som har ”rätt” egenskaper, det vill säga 
nyckelkvalifikationer för det yrke som utbildningen ska sträva mot. 

Vad är då nyckelkvalifikationer? 

Molander (1997) menar att hantverk inte är ett kroppsarbete utan är mycket tankekrävande, 
abstraktionsnivån är mycket hög. Vid tillverkning ska den färdiga produkten redan vara klar i 
huvudet på hantverkaren när han/hon påbörjar arbetet. ”Existensen föregår essensen” (Sartre, 
2002) I yrkesskickligheten ingår många olika lager, kunskap. Föremålets funktion, utseende 
och hela processen måste hantverkaren ha en föreställning om redan under förarbetet. 
Hantverkarens situation har alltid varit svår, eftersom både processen och färdigt resultat 
kunnat granskas av alla som ser föremålet. Samtidigt finns vinstkrav och eventuella fel kan 
bara rättas till med handling. Går det fel kanske hela arbetet måste göras om. Skillnaden på 
teoretisk kunskap och praktisk kunskap är att teoretisk kunskap hela tiden är förändringsbar 
och osäker, den är aldrig definitiv och kan aldrig vara slutgiltigt rätt eller fel. 

Något som också ingår i Yrkesmannens nyckelkvalifikationer är yrkesspråket. Molander 
(1993) beskriver i boken Kunskap i handling hur viktigt yrkesspråket är för att befästa och 
bibehålla yrkeskunnandet. Han beskriver det som den tysta kunskapen den som inte förklaras 
utan genom den förtrogenhet som tillkommit under många års utövande. Läraren som tidigare 
varit exempelvis en snickare, försöker vara både lärare och handledare, och eleven blir både 
elev och lärling, på samma gång. Han förklarar att ”Språket i sig inte är nog” utan måste fyllas 
med handling. 

Andersson (Skolverket 2002e) antyder att trots betygssystemets ambition att vara ett 
kvalitativt och målorienterat bedömningsinstrument till att det är ett urvalsinstrument för 
högre utbildningar. Men inom yrkesförberedande program, där inte betygen verkar ha så stor 
inverkan på företagens bedömning av de blivande hantverkarnas förmåga att vara goda 
arbetare.  
 
Yrkesläraren hamnar som alltid på fler stolar, å ena sidan så ska han följa skolverkets direktiv, 
med förändrade betygsystem, å andra sidan så handleder han eleven inför det kommande 
yrket, som om han fortfarande vore en arbetsledare på ett bygge. Men läraren ska omsätta de 
kunskaper som eleven tillgodogjort sig till ett betyg som inte motsvarar branschens kriterier. 
  
Yrkesläraren känner att systemet inte egentligen ger en rättvis bild av vad eleven presterar 
inför det kommande yrket. För att en elev ska vara lämpad för att bli 
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snickare/byggnadsarbetare, så krävs det att han dels har ett gott tekniskt handlag och praktisk 
förmåga dessutom ska han, för det är oftast en han, även ha gott ordningssinne och vara 
noggrann samt vara intresserad. För att få ett MVG i karaktärsämnet krävs det att han har 
både ett matematiskt sinne och en väl utvecklad läsförmåga. Läraren som efter sin tid i både 
branschen och  skolan vet att en självgående elev med intresse och handlag med förmåga för 
att bli en utomordentligt god byggnadsarbetare ofta inte kan betygsättas för just detta. Lärarna 
skriver upp betygen för de elever som är ambitiösa och ner för de som inte är det. 

Frånvaro som inte heller ska påverka betyget är också en parameter som vägs in i betyget mer 
eller mindre medvetet. Lärarna hävdar ofta att elever med hög frånvaro knappast kan ha 
tillgodogjort sig lika mycket som den elev som deltagit på varenda lektion. Även om så är 
fallet så ska detta med frånvaro inte medtas i den kunskapsrelaterade betygsbedömningen. 
Men har eleven hög frånvaro kan elevens kunskapsnivå vara svårare att bedöma rättvist. 

En yrkeslärare i studien beskrev: ” jag föredrog det gamla systemet det var lättare att sätta en 
etta än ett IG, det känns mera hårt att ge en elev ett IG”. ”G känns ibland lite brett men att 
sätta ett extra steg tror jag inte på var går gränsen då?”. Selghed (2004) förklarar detta med 
att: 

Då skolverket ska göra jämförande studier mellan olika skolor så sätter de betyget G 
som 10 poäng och VG som 15 och MVG som 20 poäng. Detta ger upphov till att 
lärare ofta missuppfattar och sätter betygen som 10, 15 och tjugo och räknar med att 
betygen är inbördes lika stora steg (s. 122).  

En vanlig tolkning hos lärare är att betygstegen har olika bredd, det vill säga att ett G, skulle 
vara ”bredare” än exempelvis ett MVG, men när betygen egentligen ska visa på vilket djup 
elevens kunskap ska motsvara. (Selghed, 2004) 

Det är avnämarna som egentligen ”dikterar” villkoren för antagningen, det vill säga företagen 
bestämmer efter vilka kriterier som yrkeseleverna ska bedömas på för att vara 
”anställningsbara”. Men lärarna följer sina styrdokument med målrelaterade betyg som riktar 
sig mot mätbara ämnen, anställningsbarheten har bara delvis kunskapsmässigt innehåll. 
Tidspassning, ansvarstagande och tilltro till sin egen förmåga, verkar enligt vår studie vara det 
som byggbranschens aktörer söker hos nyutexaminerade yrkeselever inom byggprogrammet. 
(Andersson, Skolverket 2002e) 
 
 
 
”Det är så med alla betygsystem, det tar ett tag för det att landa.” (Yrkeslärare) 
Men i detta fall så verkar det som om lärarna inte riktigt känner att detta betygsystem 
överensstämmer med vad en duktig elev på byggprogrammet ska kunna. 

”Men lärarna har ingen riktig samsyn på hur de sätter betygen vad är det man bedömer, är det 
kunskapen eller är det hur eleven är i sitt uppförande med tidspassning och uppförande?” Som 
en yrkeslärare uttryckte sig. Att lärarna inte har en samsyn om vad som egentligen bör 
bedömas är intressant ur fler aspekter. 

 I jämförelse med det gamla skråväsendet där dåtidens elev, lärlingen, som även ofta var 
ensam med Mästaren under lång tid, hade en annan interaktion enligt Kansanen (Jernström, 
2006) Detta gav Mästaren ett mer rättvist och noggrant läge att bedöma elevens egentliga 
förmåga, Mästaren kunde även ägna tid åt att försöka korrigera de avvikelser som han ansåg 
lärlingen ha. När eleven gör sin arbetsplatsförlagda utbildning så bör läraren vara noggrann 
med att få med sig omdömen både för hur eleven uppfört sig och gjort under praktiken 
eftersom en stor del av yrkesutbildningen är praktiskt arbete. Det är vanligt förekommande att 
elever som i skolan inte presterar så bra, kan blomma upp och verkligen förstå och vara aktiv 
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på praktiken. Men detta måste läraren ta med i sin betygsättning. Ofta sätts betyg efter vad 
eleverna producerar vid de teoretiska proven. Vilket egentligen mer talar om hur god 
läsförståelse och studieteknik eleven har. (Selghed, 2004)  

Det framgår av vår studie att betygen inte på något sätt innefattar bedömning av vare sig 
tilltro till sin egen förmåga eller förmåga till samarbete, ambition eller vilja att lära sig. Men 
tidsaspekten betygsbedöms, dock är det inte samma tid som arbetsgivaren syftar på. 

Det som arbetsgivaren syftar på är att den anställde kommer i tid till jobbet och sköter raster. 
Att yrkesmannen lär sig beräkna hur lång tid arbetet tar kommer med tiden, och ofta på större 
byggen behöver inte arbetstagaren beräkna tidsåtgång för att logistiken ska fungera optimalt. 
Och det som betygsbedöms är hur eleven klarar av att beräkna hur lång tid olika moment tar. 

Insikter som vuxit fram under denna studie är att betygen inte är konstruerade för 
yrkesprogrammen utan är direkt knutna mot de teoretiska programmen där de praktiska 
momenten nästan är obefintliga. I Skolverkets rapport Väl förberedd framgår det att 
arbetslivets förväntningar stämmer överens med våra informanters utsagor om anställbarhet. 

Tilltro till sin egen förmåga är ett nyckelbegrepp som återkommer hos informanterna och 
även beaktas i Lpf 94 och i skolverkets rapport Väl förberedd. Det tyder på att tilltro på sin 
egen förmåga eller självkänsla och självinsikt, hör till de viktigaste egenskaper en 
byggnadsarbetare ska ha. 

Skolverket (2006b) Väl förberedd visar även andra branscher där t.ex. passa tider, service 
minded, som viktigare egenskaper. I de studieförberedande programmen är betygen viktigare, 
vilket även framgår av våra informanter som tydligt sett mönstret att hantverkarnas 
rekryteringsvägar oftast går genom kontakter och skriftliga omdömen ger mycket säkrare 
bedömningar att förklara en persons praktiska kunskaper och handlag.  

I Lpf 94 och kursplanen så framgår det tydligt att betygen enbart ska grundas på kunskaper.  
 

Läraren skall vid betygssättningen: 
Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen, beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än 
genom den aktuella undervisningen, beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 
kunskaper och göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela 
kursen”. (Lpf 94, s.16) 

 
Anmärkningsvärt är att vår studie visar att varken arbetsgivarsidan och från lärarhåll anser att 
betygen utgör grunden för en eventuell anställning. Arbetsgivarna framhåller i vår studie, att 
betygen bara berättar hur eleven fungerat i skolans värld och eventuellt kan betygen vara en 
vågmästare då det finns fler som söker samma jobb. Lärarna vill gärna övervärdera 
arbetsgivarnas uppfattning och syn på betygen som verktyg för rekrytering av personal, 
yrkeslärarna hamnar i kläm mellan två världar, ute i samhället där betygen från de 
yrkesförberedande programmen spelar en mindre roll och dels i skolans värld där betygens 
utformning egentligen har med de demokratiska incitamenten i samhället att göra.  
 
Däremot i de studieförberedande programmen spelar betygen roll, för vid eftergymnasiala 
studier måste eleverna ha gott ”läshuvud” det vill säga, ha god läsförståelse och erforderliga 
matematiska kunskaper, samt studieteknik. Dessa elevers motivation är lättare att mäta.  På de 
teoretiska programmen kan exempelvis ambition mätas med betyg, för ofta kan ambitiösa 
elever få bra betyg och prestera väldigt bra på prov. Samma sorts ”goda egenskaper” ger olika 
utdelning beroende på vilken utbildning man går. Det verkar som att betygen är konstruerade 
för teoretiska ämnen. När vi försöker tillämpa teoretiska konstruktioner på praktisk färdighet 
så måste ”glappet” justeras. Det gör yrkesläraren. De försöker hitta former att plocka in 
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egenskaper som är bra i byggbranschen i ett betygsystem som är konstruerat för teoretiska 
utbildningar. Andersson (Skolverket 2002e) uttrycker detta också ifråga om att största fokus 
ligger mot kärnämnena när det gäller betygsättningen.  

5.3 Egna reflektioner  
 
Vår ursprungliga intention med studien var att ta reda på varför det är en sån skillnad mellan 
skolans värld och den värld som våra byggelever kommer att möta då de får jobb inom 
branschen. Det vi såg under vår VFU var att allt inom skolans värld tog så lång tid och det var 
möten hela tiden. Allt verkade så problematiskt ur vårt perspektiv då vi båda kommer från 
byggbranschen där allt verkar mera effektivt. Men efter att vi gjort våra intervjuer och samlat 
in material så fann vi att betygen inte rättvist kunde visa vilka kunskaper eleverna hade. 
Branschen sade sig inte lägga någon vikt alls vid betygen utan var mer en fingervisning hur de 
fungerade i skolans värld. Lärarna som är tvungna att följa skolverkets direktiv samtidigt som 
betygen inte beskriver hur lämpad eleven är för sitt framtida yrke. 
 
Svagheter i vår studie kan vara att vi båda författare har en god insyn i branschen. Våra 
tolkningar kan ha en litet inslag av viss förutfattade meningar. Just därför valde vi vår 
forskningsansats som bygger på att vi ska tolka fenomen som vi måste ha en god kunskap om 
både vad det gäller yrkespraxis och yrkeskultur. Vi vill även reservera oss för att 
informanterna från näringslivet arbetade på större byggföretag vi gjorde den bedömningen att 
de hade en väldigt stor erfarenhet av rekrytering och att anställa nya byggnadsarbetare. Vi ser 
fram mot en större studie om betygsättning på yrkesförberedande program, med fokus på 
konstruktionen av betygsystemet ur ett demokratiskt perspektiv. Det vill säga att betygen för 
program, där vikten av att passa tider städa en verkstad kanske bör betygsättas för att kunna 
motsvara sitt framtida yrke. Ytterligare eventuell missvisning kan även vara att det saknas en 
hel del tidigare forskning, vad detta beror på kanske vore en grund i sig för en egen forskning. 
Men det finns ytterst få yrkeslärare som forskar.  
 

 

5.4 Fortsatt forskning 
Det som vore intressant att studera är de uppenbara skillnaderna i betygsättningen av 
yrkesförberedande program och teoretiska programmen. Beror skillnaderna på att 
bedömningarna försöks göras likvärdiga oberoende vilket program man läser. Det som 
framgår av vår studie är att mycket litet har forskats om detta och om det nu ligger till så på 
ett nationellt plan eller om det är lokalt förankrat. Själva grundtanken med betyg är att det ska 
fungera som ett urskiljande verktyg för elever som ska söka vidare till högre studier, samt 
även vara ett bevis på vad man lärt sig. I de yrkesförberedande programmen finns av gammal 
hävd olika lärlingssystem, utformade lite olika beroende på skrå. Mästarna skrev omdömen, 
gesällbrev, dels om lärlingarnas skicklighet, men nästan lika viktigt var hur lärlingen 
fungerade socialt och hur ambitiös lärlingen var. I Molanders bok: Kunskap i handling (1993), 
och även i Jernströms avhandling (2006) Lärare under samma hatt, beskrivs hur ”tyst” 
kunskap överförs från mästare till gesäll. Att bedöma yrkesskicklighet med ett betygssystem 
som väl fungerar i studieförberedande program, måste nog snarast läggas under lupp. Många 
elever som kan bli ytterst skickliga hantverkare riskerar att få ett betyg som inte motsvarar 
deras egentliga kunskaper i det givna ämnet för att betygen ”filtreras” genom betygssystemet. 
För att sedan omtolkas av yrkesläraren för att vara mer rättvis mot elevens kunskaper. 
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    Intervjumall                                      Bilaga 1
 

Förväntningar 
 

- Vilka förväntningar har ni på yrkeskunskaperna hos en elev som är nyexaminerad 
från Byggprogrammet? 

- Vad betyder ”anställningsbar” för er? 
- Var tror ni att eleven lär sig mest om yrket, på praktikplats eller i skolan? 
- Vilken roll har skolan för elevens utveckling som yrkesman/ kvinna? 
- Vilken roll har näringslivet för elevens utveckling som yrkesman/ kvinna? 
- Vilken årskurs anser ni vara lämplig för praktik? 

 
 
 

Betygens innebörd 
 

- Hur stor vikt lägger ni på betygen vid en eventuell anställning? 
- Hur ser ni på yrkes respektive kärnämnesbetyg vid en bedömning inför 

anställning? 
- Vilken syn har ni på det gällande betygsystemet? 
- Vad tycker ni att en elev med betyget Mvg bör kunna? 
- Hur ser ni på en elev som har G i praktiska ämnen och MVG i de teoretiska 

ämnena? Och vice versa? 
 
 

Kärnämnena 
 

- Vilken syn har ni på den obligatoriska kärnämnesundervisningen? 
- Har kunskaper inom kärnämnena någon betydelse för elevens kommande 

yrkesroll? 
- Tycker ni att det är för många kärnämnen? 
- Skulle ni vilja se fler ämnen som kärnämnen? 

 
 

Problem 
 

- Ser ni några problem i samarbetet mellan skola och näringsliv? 
      
    Elevbyggen 

- Hur ser ni på elevbyggen?  
 

 

  



 

                                                                                        Bilaga 2  
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven planerar och utför sina arbetsuppgifter med stöd av handledare.  
Eleven hanterar och vårdar verktyg och utrustning på lämpligt sätt. 
Eleven ger exempel på material som är lämpliga med hänsyn till miljön.  
Eleven använder signalsystem för byggkran enligt gällande bestämmelser.  
Eleven utför sina uppgifter på ett arbetsmiljömedvetet sätt. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven tar fram och bearbetar uppgifter från ritningar och bestämmelser och använder dessa 
med visst stöd av handledare i sitt arbete. 
Eleven förklarar sina val av material och metod med hänsyn till kvalitet, resurshushållning 
och ekonomi.  
Eleven arbetar så att arbetsmiljörisker förebyggs.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven utför arbetet med ansvar och noggrannhet inom rimlig tid.  
Eleven bedömer resultatet utifrån fastställda kvalitetskrav och identifierar de faktorer som 
påverkat resultatet. 
  
 

(Skolverket, 2006d, Kursplan för bygg och anläggningsteknik) 
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