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Abstrakt 

Strömbackaskolan i Piteå har en unik undervisningsmetod när det gäller byggprogrammet, 

skolan har tillsammans med kommun och näringsliv ett pågående projekt. I projektet får 

elever under skoltid lära sig hur ett bygge fungerar, eleverna får delta när man bygger 

hyreshus. Syftet med denna studie är att beskriva elevers och före detta elevers uppfattningar 

om elevbygge som en del av utbildningen till byggnadsarbetare. Syftet har begränsats till 

följande tre frågeställningar: Vilka uppfattningar har elever och före detta elever om 

elevbygge: 1:a som del av utbildningen till byggnasarbetare 2:a i relation till arbetslivet 3:e 

vad gäller socialisering och sociala relationer. 

Undersökningen har gjorts via en kvalitativ/kvantitativ studie med intervjuer/enkäter och har 

genomförts på hösten 2010. De intervjuade är tidigare elever som gått på skolan som nu är 

vuxna och befinner sig i arbetslivet och dem som var inblandade i enkätundersökning är 

elever som har anknytning till elevbygget i sin utbildning. Resultatet visade att alla tillfrågade 

upplevde elevbygget som en positiv undervisningsmetod den visar även att samtliga 

inblandade var nöjda med sin utbildning. Elevbygget är som jag ser det inkörsporten till 

arbetslivet och en bra grund för yrkesstolta arbetare som fortsättningsvis ska bidra med en 

positiv utveckling inom byggnationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
   

 

 

Förord  

Först och främst så vill jag tacka mina informanter som har bidragit mig med deras tid till en 

intervju. Jag vill också tacka min fru Therese och mina två barn, Melker och Melvin som 

kommit med råd och stöttat mig när det har gått tungt. Jag vill även tacka pedagogerna på 

LTU speciellt Marja-Lisa Lejon och mina handledare Kjell Johansson och Steffan Lind som 

ställt upp med tips och idéer. Sist men inte minst så vill jag tacka mina kurskompisar för en 

trevlig tid på LTU.  
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Inledning  

Under de senaste åren har jag varit verksam på yrkesförberedande gymnasieprogram, som 

blivande bygglärare med inriktning mot murning. Därför har jag blivit intresserad av att lära 

mig mer om den didaktiska frågan angående byggprogrammet. I Piteå så har 

Strömbackaskolan ett unikt koncept. Skolan driver tillsammans med Piteå kommun 

elevbyggen där skolan får bygga hyreshus till kommunen. Jag vill undersöka om detta system 

är så effektivt som de flesta tror, om man kan utveckla det mer och göra så att det eventuellt 

kan vara en lösning för andra skolor att kunna utvecklas till de bättre.  

 

Jag anser att det är till min fördel som blivande lärare på gymnasieskolan att ha kunskap om 

för- och nackdelar som ett elevbygge kan bidra med . Går det att utveckla skolan mer? För att 

kunna utveckla byggprogrammet så måste skolan/kommunen ta reda på hur verksamheten 

funkar för tillfället. Meningen med denna studie är att jag vill få en förståelse om och kunskap 

för hur elever utvecklar sitt lärande med hjälp av ett elevbygge. Jag vill ta reda på om elever 

utvecklas positivt under sin utbildning på skolan. Tanken med detta arbete är att jag vill att 

elever ska vara väl förberedda för ett aktivt och stimulerat arbete inom byggsektorn. Jag vill 

att alla som går byggprogram i Sverige ska få den möjlighet som jag fick i min utbildning. 

 

Kort om min bakgrund: Efter 3-årigt praktiskt gymnasium har jag arbetat inom några olika 

företag och bolag. Förnärvarande har jag en framgångsrik egen rörelse inom 

byggnads/murarbranschen. Eftersom jag har varit verksam inom byggbranschen i ca 14 år så 

har jag stött på både bra och dåliga arbetare., Det är en av orsakerna till varför jag vill bidra 

till utveckling av byggprogrammet. 

 

Jag har gått på byggprogrammet vid Strömbackaskolan i Piteå, så jag är bekant med hur 

elever och lärare jobbar på ett elevbygge. Jag har haft stor nytta av min skolgång när jag kom 

ut i mitt yrkesliv som murare.  

 

Vision  
Jag har även en liten vision och det är hur skolan kan införa vidare utbildning inom 

muraryrket. Jag har mycket kunskaper inom murning som eleverna inte får lära sig i skolan. 

Dessa kunskaper skulle jag vilja förmedla vidare. Exempel på dem är inom ugnsmurning i 

industrin (stålframställningsugnar, omvärmningsugnar, masugnar, mesaugnar, etc.). Inom 

detta område finns det ingen utbildning i hela Sverige. Jag vet att branschen behöver kunniga 

murare!  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva elevers och före detta elevers uppfattningar om 

elevbygge som en del av utbildningen till byggnadsarbetare. Syftet har begränsats till följande 

tre frågeställningar: 

Vilka uppfattningar har elever och före detta elever om elevbygge: 

 1. som del av utbildningen till byggnasarbetare 

 2. i relation till arbetslivet 

 3. vad gäller socialisering och sociala relationer 
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Bakgrund  

Yrkesskola för byggnadsarbetare - kort historik 

Jan Härdig (1995) skriver i sin bok (Att utbilda till arbetare) att fram till år 1847 var en 

hantverkargesäll och lärling i en mästares verkstad för att på bästa sätt skaffa sig ett yrke. 

Under denna tid fanns i Sverige ett i lag reglerat skråväsen som dels hade ensamrätten till att 

utföra vissa arbeten, dels skyldigheten att bedriva yrkesutbildningen av lärlingar och gesäller. 

1798 startades den första yrkesskolan i Sverige det var en mekanisk skola. 

Härdig skriver vidare att under 1850-talet föreslog L J Wallmark en plan som omfattade hela 

rikets krav på förbättrad teknisk utbildning. Det innebar bland annat att högre tekniska 

läroanstalter skulle kompletteras med så kallade tekniska elementarskolor där undervisningen 

i första hand vände sig till arbetare och lärlingar. 

I 1918 års yrkesutbildningsreform förslogs att lärlings och yrkesskolorna skulle förmedla 

yrkesteoretisk utbildning om ca 6-12 timmar per vecka under kvällstid. Den praktiska delen 

fick företagen sköta efter eget gottfinnande, vilket kunde begränsa elevens kunskaper. Härdig 

(1995) skriver att ett riksdagsbeslut 1928 som innebar att stadsbidraget för kurserna drogs in, 

fick verksamheten att upphöra helt vid årsskiftet 1932-33. Först 1947 lade Kungliga 

Överstyrelsen fram det första utbildningsförslaget och först nu fick utbildningen av 

yrkeslärare sin lösning. Den stora vändningen för yrkesskolan kom 1955 då Riksdagen 

beviljade kraftigt höjda stadsbidrag till kommunernas yrkesutbildning, detta medförde en 

fördubbling av antalet elever inom loppet av fyra år. Den 1 juli 1971 infördes den nya 

skolreformen som i princip innebar en sammanslagning av gymnasium, fackskola och 

yrkesskola till något som benämndes som den nya gymnasieskolan. 

Berglund (2007) skriver att yrkesutbildning har genomgående varit redskap socialpolitiska 

och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och har reformerats i samklang med rådande 

samhällsförhållanden. Redan i 1918 års praktiska ungdomsskolreform låg betoningen på 

yrkesskickliga och välutbildade arbetare. Yrkesutbildningen kom att bestå av en lägre 

utbildning, lärlingsskolor och en högre utbildning, yrkesskolan. För att fånga ungdomars 

intresse skulle det pedagogiska greppet vara att anknyta undervisningen till det praktiska livet. 

Under 30 och 40 talet ställdes krav på skyldighet för företag att anställa lärlingar (i likhet med 

Danmark och Tyskland), men i Sverige kom istället parterna (LO och SAF) överens om att 

yrkesutbildningen skulle regleras via kollektivavtal på branschnivå (Saltsjöbadsavtalet 1938). 

Den Svenska modellen utformades och SAF och LO har sedan dess lagt stor vikt vid att driva 

och bevaka yrkesutbildningsfrågor, både enskilt och gemensamt, för att skapa en modern och 

ändamålsenlig yrkesutbildning. I slutet på 60 talet så utvecklade Piteåkommun sin yrkesskola 

och började bygga hus med hjälp av skolan. Sedan dess har kommunen, skolan och lärare 

utvecklat elevbygget till vad som finns idag. 

Lärling och lärlingssystem av idag 

En lärling är en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare 

inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denne. 

Lärlingsutbildningar kan vara olika långa beroende på vilket yrke som skall läras ut. Inom 

byggnads består lärlingstiden av 6800 timmar inom yrket varav 2500 består av 

yrkesutbildning på gymnasienivå. Man kan läsa i Byggnadsindustrins yrkesnämnd (2010) att 
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blivande byggnadsarbetare har tre utbildningsvägar att gå, antingen via en gymnasieskola, en 

godkänd utbildningsgivare eller via en distansutbildning. Efter det börjar nästa utbildningssteg 

– färdigutbildningstiden.  Byggnadsindustrins yrkesnämnd (Byn) har tagit fram ett material 

för detta steg, en utbildnings bok samt en folder om handledning under lärlingens fortsatta 

utbildning till yrkesarbetare. Detta är en satsning för att kvalitetssäkra färdigutbildningstiden 

för den blivande yrkesarbetaren. Handledarmaterialet är till för att underlätta för dig som 

lärling och för företaget att planlägga, strukturera och följa upp resultaten av den fortsatta 

yrkesutbildningen. Handledarmaterialet ger tips och instruktioner som företaget och lärlingen 

har nytta av under färdigutbildningstiden. 

”Lärlingsanställningen efter grundutbildningen på gymnasiet är också ett slags 

utbildningsåtagande, där lärlingen bygger vidare på sin kompetens och övar upp 

färdighet och förmåga. Det blir en mjuk start på yrkeslivet och en bra väg in i 

branschen. Efter något eller några år har lärlingen uppnått den kompetens som 

motsvarar kraven för ett yrkesbevis.” (Byn. 2010). 

Lärlingssystem är inte något som är unikt i Sverige. I England finns det en hemsida 

(www.apprenticeships.org.uk) där kan man läsa om lärlingssystem. Lärlingar får göra riktiga 

jobb med riktiga arbetsgivare. Så lärlingen får betalt medan man lär dig. Utöver en 

kompetensutveckling, kommer även en löneförhöjning. Som lärling får du också samma 

förmåner som övriga anställda t.ex. pension, semester och möjlighet att bli medlem i a-kassa. 

Lärlingar får lära på jobbet, bygga upp kunskaper och färdigheter, skaffa meriter och tjäna 

pengar på en och samma gång. Lärlingsplatser tar vanligtvis mellan ett och fyra år att slutföra.  

Man kan även läsa om en aktuell tävling (WorldSkills London 2011) som kommer att vara 

världens största, internationella tävling med ungdomar från hela världen som tävlar om att 

vara den bästa eleven inom sitt yrkesval.  

Utbildning av byggnadsarbetare  

Det står i Läroplan för de frivilliga skolformerna 94 (nedan Lpf 94) (Skolverket 2006) att; 

"Utbildningen inom byggprogrammet skall ge eleverna grundläggande yrkeskunskaper inom 

områdena som de väljer. Eleverna ska få grundläggande yrkeskunskaper när de har gått ut 

skolan. Skolan har en yrkesförberedande uppgift, lära ut grunderna till eleverna, lära varje 

elev att kunna jobba både självständigt och i arbetslag."  

I Lpf 94 går det läsa att utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs 

gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl 

egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 

arbetsorganisation. På en byggarbetsplats får arbetarna ganska ofta göra saker som man inte är 

utbildad för, jobbar man åt en stor firma är risken mindre och jobbar man åt en liten firma så 

är det större chans att man går över sin yrkesgräns och gör saker som inte tillhör sitt yrke 

(skolverket 2006). 

När man jobbar som murare jobbar ofta man i ett arbetslag, vilket man också gör på skolan 

när eleverna ska lära sig att mura. De får lära sig att arbeta i grupp och samarbeta med 

varandra. Eleverna lär sig att lösa problem genom att prova samtidigt som man pratar med 

varandra. På elevbygget i Piteå får eleverna bygga hyreshus, något som är väldigt omtyckt av 

elever, lärare och kommande arbetsgivare. Det står i Lpf 94 att varje elev ska få stimulans att 

växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
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Enligt Skolverkets (2010) hemsida ska undervisningen i ämnet bygg och anläggning syfta till 

att eleverna utvecklar kunskaper om yrken inom anläggning, husbyggnad, måleri, 

plåtslageri, olika specialyrken samt utveckla förståelse av arbetet inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 

kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med 

metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 

organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i 

samarbete med andra. 

Relation till arbetslivet 

Elevbygget i Piteå är ett unikt sätt att jobba på, det är nog de enda stället i Sverige som 

skolan/kommunen har ett elevbygge i deras storleksklass. Eleverna får bygga hyreshus med 

många våningar och många lägenheter i varje byggnad. Jämförelsevis med andra skolor som 

oftast jobbar i en verkstad med att bygga friggebodar. Dessa typer av lärande är situerat 

lärande, som kan bidra till motiverade och stimulerade elever som blir väl förberedda för sitt 

kommande yrkesliv. 

Tillsammans med kommun, skolledning och övrig personal har de utvecklat 

Strömbackaskolans byggprogram till att bli unikt i Sverige. Eleverna arbetar som 

byggnadsarbetare gör på ett ”riktigt” bygge. Eleverna får arbeta inom sitt område, skolan 

utbildar inom murning/kakel, snickare, betongarbetare, målare, elektriker och rörmontör. 

Eleverna får bygga något som står kvar, själv brukar jag åka till mitt bygge och se hur det ser 

ut idag. Gustafson (2005) menar att ett sociokulturellt lärande är en social handling som sker i 

ett historiskt sammanhang där lärande handlar om någonting och innebär att det man gör får 

mening och blir betydelsefullt. 

Sociala relationer 

Bjurström (2003) menar att lärande handlar om att inse hur man agerar i en lokal och specifik 

miljö där man utveckla färdigheter som ofta kan vara mycket speciella. Bjurström beskriver 

att synen på lärande som situerat illustreras genom olika studier som visar hur människor kan 

lösa problem och hantera svåra uppgifter i en viss situation utan att nödvändigtvis kunna göra 

det i en annan. 

Pitemodellen 

Elevbyggen började redan på 1960-talet i Piteå. Då uppfördes egnahem. Idag bygger skolan 

hyreshus i form av flerfamiljshus. Fram till idag har eleverna byggt ca 30 stycken hyreshus 

omfattande ca 210 lägenheter. Kommunens bostadsföretag Pitebo är beställare och 

Strömbackaskolans Byggprogram har generalentreprenad. Det innebär att skolan har det 

högsta ansvaret för elevbygget. Skolan har en platschef för bygget och lärarna är arbetsledare. 

På detta sätt blir även arbetsmiljöarbetet en integrerad del i utbildningen. 

Att uppföra ett hyreshus från ritning till färdigställande kan vara ett optimalt sätt att bedriva 

byggutbildning. Samtliga arbetsmoment i byggprocessen finns med som till exempel 

ritningsläsning, form sättning, betongarbete, armering, murning, målning, mattläggning, el- 
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och rörarbeten. På detta sätt får eleverna lära sig byggandets olika moment och sammanfoga 

dessa till en helhet.  

Under mitt forskningsarbete har det visat sig att det finns fler skolor som tagit efter 

”Pitemodellen”.  Så har Bodens kommun börjat med elevbyggen, men i en mindre skala. Man 

bygger vanliga egnahem, ”villor”, och resultatet har vara väldigt lyckat. 

För närvarande (läsåret 2010/2011) bygger eleverna på Strömbackaskolan ett hyreshus som 

har två våningar och åtta stycken lägenheter. Kommunen har godkänt att skolan totalt ska få 

bygga fyra nya hus. Byggtiden blir betydligt längre på grund av att eleverna är där för att göra 

sin utbildning. Resultatet blir dock det samma som om det hade blivit byggt av en byggfirma. 
 

  

Figur 1 - Elevbygge som färdigställdes vintern 2011. 

Tidigare forskning och erfarenhet  

När det gäller tidigare forskning har Persson (2008) skrivit ett examensarbete som handlar om 

elevbygget, där syftet var att beskriva och analysera hur föregående elever, nuvarande elever 

och lärare upplever elevbyggen som undervisningsmetod och inkörsport till arbetslivet. 

Persson har använt sig av en kvalitativ studie med enkätfrågor och den genomfördes under 

2008 på Strömbackaskolans Energiprogram. De tillfrågade var föregående elever, nuvarande 

elever samt lärare på elevbyggen. Resultatet visade att alla tillfrågade upplevde Elevbygget 

positivt och tyckte att det är en god undervisningsmetod. Elevernas självförtroende har stärkts 

genom att de får ta ansvar. Eleverna har fått omsätta teorin i praktiken vilket bidragit till deras 

lärande och ökat deras kunskap vilket också medfört att de känner sig mer förberedda för det 

verkliga arbetslivet. Motivationen har också ökat hos de flesta genom att de upplevt 

elevbyggen meningsfullt. Persson menar att elevbygget är en inkörsport till arbetslivet, 

eftersom att det ger eleverna goda förkunskaper i yrket som blivande byggnadsarbetare.  

 

Berglund (2009) har forskat inom ämnet och har skrivit en doktorsavhandling med två syften. 

Det ena syftet undersöker hon vad som är kännetecknande för lärande i skola och arbetsliv 

inom gymnasial byggyrkesutbildning i Sverige. Det andra syftet är att å ena sidan undersöka 

hur en samtida gymnasial byggutbildning kan relateras till sina historiska och kulturella rötter 

och å andra sidan vad utbildningen kan innebära för elevernas kvalificering för ett framtida 

yrkesliv. 

 

Skolan som Berglund har gjort sin forskning på liknar den skola som jag har valt till mitt 

forskningsprojekt. Skolan använder sig av ett elevbygge där eleverna får börja i årskurs 2, i 

årskurs 3 bedriver eleverna utbildningen ute på företagen (APU). Berglund beskriver att 

eleverna lär sig byggyrket bäst genom byggproduktion vilket medför att produktionen i skolan 
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företrädesvis ska utgöras av produkter eller tjänster. Målet med byggproduktionen i skolan 

blir då att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna arbetslivets byggproduktion, både 

innehållsligt och organisatoriskt. 

 

Skolans byggproduktion skiljer sig på några sätt från företagens, bland annat genom att den 

utförs helt och hållet av jämnåriga elever, utbildningsmomentet finns invävt i arbetet och att 

skolans regler för närvara gäller. En mycket viktig likhet med ett byggföretags produktion är 

att samma kvalitetskrav för bygget gäller. Det innebär att lärarna också ansvara för 

produktens kvalitet i relation till kunden och kvalitetskravet blir därför en naturlig del i 

utbildningen. Berglunds (2007) avhandling visade att elever som gjort sin utbildning med 

hjälp av ett elevbygge har ett visst försprång i sin utveckling som blivande byggnadsarbetare. 

Eleverna växer fort då de kommer ut på arbetsplatsen och får en yrkesidentitet som är 

gynnsam. Några elever som har svårigheter med skolförlagd undervisning, kan visa upp helt 

andra sidor på arbetsplatserna. Det ger en mer allsidig bild av elevens kompetenser och stärker 

deras självförtroende. 

 

Jernström (2006) skrev hon sin avhandling med hjälp hos en hattmakare. Avhandlingen 

beskriver och jämför hur mästare och lärlingar interagerar och på så sätt uppnår optimal 

effektivitet av lärandeprocessen. Syftet med avhandlingen är att beskriva, förstå och till viss 

del förklara hur undervisning och lärande sker i situationer där mästare, gesäller och lärlingar 

samverkar.  

 

Ala-Kojala och Danell (2007) gjorde ett examensarbete som handlade om; hur elevers 

kunskaper på byggprogrammet bedöms av lärare respektive byggbranschen. Syftet med deras 

arbete är att ta reda på hur gymnasieelevers kunskaper på byggprogrammet bedöms av lärare 

respektive byggbranschen. Forskarna i denna studie har använt sig av styrdokument Lpf 94 

där de studerat olika betygskriterier och använt dem mot svaren från informanterna. De har 

intervjuat yrkeslärare på gymnasiet och rekryteringsansvariga på större företag. Resultatet i 

deras undersökning visar att betygen har väldigt liten betydelse när det gäller att få en 

anställning medans egenskaper som näringslivet anser viktigare är att; eleverna bör ha social 

kompetens, tidspassning, och ansvarstagande.   

 

Arbetsplatsförlagd utbildning -APU 

Utbildningen bygger på en hantverkstradition som präglas av erfarenhetsbaserat lärande och 

praktiskt arbete. 

 

”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan 

olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras 

kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation.” 

(Lpf 94 sid 5) 

 

Det står i Lpf 94 att skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet. Vilket är viktigt 

för all gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande 

utbildningens kvalitet, att ha ett elevbygge kan förenkla ett samarbete med arbetslivet. 

Uppfyller lärandemiljöerna kraven som vi har ställt upp för utbildning för hållbar utveckling? 
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Skolverkets inspektioner under 2003 visar att det förekommer många olika pedagogiska 

modeller och arbetsformer i skolor och vuxenutbildningar. Inspektörerna har stött på allt ifrån 

en verksamhet där läraren står både för aktivitet och reflektion till arbetsformer där de lärande 

själva eller i grupp tar ansvar och söker svar på frågor och löser problem. Genom att använda 

sig av ett elevbygge så får eleverna lära sig att lösa verkliga problem som kan uppkomma när 

man bygger hus, genom att man har ett situerat lärande. I en annan rapport samma år 

redovisade Skolverket (2003)  en studie över den arbetsplatsförlagda utbildningens 

omfattning och kvalitet. Undersökningen visade att det inom alla gymnasieprogram fanns 

svårigheter att erbjuda elever APU i den omfattning som gymnasieförordningen anger. 

Skolverket konstaterade att nästan 40 procent av eleverna i årskurs 3 inte fick den APU som 

de hade rätt till. När skolan har ett elevbygge får eleverna tillgång till ”APU” på skolans 

”område” vilket kan lösa vissa problem som kan uppstå med brist på APU platser. 

 

I Hartman och Lundgrens översättning av Dewey (1980) skriver de om: ”Learning by doing” 

rent allmänt bör det i de flesta situationer vara rimligt att utgå från elevernas verklighetsbild, 

att bygga vidare på deras nyfikenhet och deras egna frågor” (s.19). 

 

Programmål (SKOLFS 1999:12) Byggprogrammet syftar till att ge en bred orientering om 

byggprocessen och till att ge grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av 

hus och anläggningar. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i 

arbetslivet och för vidare studier. 

Det står i Gy Vux 1992:2 att; utbildningen inom byggprogrammet skall ge eleverna 

grundläggande yrkeskunskaper inom områdena som de väljer. Eleverna ska få grundläggande 

yrkeskunskaper när de har gått ut skolan. Skolan har en yrkesförberedande uppgift, lära ut 

grunderna till eleverna, lära varje elev att kunna jobba både självständigt och i arbetslag. Har 

man varit på APU där byggtiden är kort så är det svårt att ta egna initiativ till vad som ska 

göras och eleven kan lätt hamna på städuppgifter som inte kräver någon handledning. Allt 

detta för att inte byggtiden ska bli längre.    

Situerat lärande  

I följande avsnitt kommer jag att förklara situerat lärande som jag anser lämpligt att ha med i 

min studie då elevbygget är viktig del för lärande inom detta område. När man läser Situated 

Learning skriven av Lave & Wenger (1991) så beskriver de att. De studerande deltar 

oundvikligen i samhällen. Legitimt perifera deltagande är ett sätt att tala om förbindelserna 

mellan nykomlingar och gamlingar, och om aktiviteter, identiteter, artefakter, och samhällen 

av kunskaper och metoder. En persons avsikter att lära är engagerad och innebörden av 

lärande är konfigurerad genom processen att bli en fullvärdig deltagare i ett sociokulturella 

praktiken. Denna sociala process omfattar inlärning av kunnig kompetens Enligt det 

sociokulturella perspektivet är allt lärande socialt. De beskriver att situerade lärandet en social 

process, att kunskapen förekommer inte bara inom individer, utan också i sociala relationer, 

diskussioner mellan individer, teorier, metoder och modeller vi använder oss av. Det situerade 

lärandet kan förekomma i många situationer där lärandet inte tas för givet och hänger ofta 

samman med sociala vanor och mönster. I människans sociala liv är våra handlingar situerade, 

vilket innebär att vi handlar utifrån de erfarenheter och kunskaper vi har. 

“The notion of situated learning now appears to be a transitory concept, a bridge, 

between a view according to which cognitive processes (and thus learning) are primary 
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and a view according to which social practice is the primary, generative phenomenon, 

and learning is one of its characteristics.” (Lave & Wenger S.34) 

Illeris (2007) beskriver att det är nödvändigt för en lärare att ta med förhållandet till 

omvärlden beror på att allt lärande är situerat. Detta är grunden som alla borde känna till men 

det är inte före de senaste decennierna som det tagits upp i läroforskningen. Han menar att 

människan har satt sin prägel på materiella saker i den utsträckning att det blir svårt att säga 

vad som är en orörd natur. Våra redskap, verktyg, lokaler och så vidare är sociala produkter. 

Även när vi använder en hammare eller något annat verktyg rör det sig därför om socialt och 

samhälleligt medierade situationer. Han beskriver även lärande som två processer: en yttre 

interaktionsprocess och en inre psykologisk process. Modellen beskriver också tre 

dimensioner: den kognitiva dimensionen av kunskaper och färdigheter, den emotionella 

dimensionen av känslor och motivation samt den sociala dimensionen av kommunikation och 

samarbete.  

Sociokulturell teori 

Dysthe (2003) skriver att det viktigaste redskapet för människan är språket. Hon skriver att 

inom den sociokulturella teorin kan språket fungera som ett kulturellt, medierade redskap. 

Hon skriver även att en sociokulturell teori om lärande inte är entydig enighet utan att det är 

flera inriktningar och tankegångar som gemensamt format någon struktur av gemensamma 

utvecklingslinjer. Några personer som har påverkat många inom sociokulturella teorier är 

Dewey, Mead och Vygotskij. Både Dewey och Mead stod för en syn på kunskap som innebar 

att kunskap konstrueras inom en kulturell gemenskap där människor samverkar.  

 

Dysthe (2003) beskriver att enligt Vygotskij var grunden för utvecklig och lärandet att man 

hade som utgångspunkt en social medverkan människor emellan. En huvudlinje inom en 

sociokulturell teori är att lärandet är situerat. Det innebär enligt Dysthe (2003) att lärandet i 

sig inte kan skiljas från det sammanhang som situationen består av. Lärandet är 

sammanbundet med den aktivitet det sker i och människorna som finns i omgivningen. 

Handlingar, aktiviteter och därmed lärande står alltid i relation till dess omgivning, historiskt 

eller kulturellt. Att se på lärande som situerat innebär i skolans värld att pedagogerna behöver 

ta hänsyn till mer än bara det tänkta lärandet i sig när de planerar, genomför och utvärderar 

sina aktiviteter. En annan viktig aspekt av en sociokulturell teori är att lärandet är socialt och 

distribuerat bland flera personer. Med detta menas att lärande är något som förmedlas och 

konstrueras då människor påverkar varandra.  
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Metod  

I metoden beskriver jag hur jag har genomför denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer 

och enkäter. 

Kvalitativa intervjuer 

Intervjumetoden är att beteckna som en kvalitativ metod, utifrån att det är individens 

upplevelser och erfarenheter av elevbygget som analyseras. Enligt Backman (1998) så läggs i 

den kvalitativa metoden fokus på hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande 

verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Backman (2008) skriver att den kvalitativa forskningsprocessen innehåller ett stort mått av 

flexibilitet och dynamik och ger således stort utrymme för variationer.  
 

Johansson och Svedner (2001) beskriver att intervjun är den viktigaste 

datainsamlingsmetoden inom kvalitativ metod där syftet med dessa intervjuer är att få 

intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. Kvalitativa 

intervjuer är ett mål i sig själva. Forskaren vill alltså upptäcka eller förstå någonting, och vet 

alltså inte på förväg vad svaret ska bli. De svar som forskaren får redovisas med ord, ofta 

vardagsspråk. Gör någon annan en ny intervju med samma person kan den skilja sig åt 

beroende på att en ny intervjuare har annorlunda känslighet i samtalet och andra kunskaper. 

Man drar inga generella slutsatser utan presenterar ”fall”. 

För att få veta vad det innebär att göra en kvalitativ intervju läste jag Kvalitativa intervjuer av 

Jan Trost (1997). Som jag uppfattar Trosts beskrivning, syftar detta perspektiv till att förstå 

den intervjuades beteendemönster, tankesätt och känslor i nuet. Härmed följer t ex att om man 

frågar om dåtiden, så är det den intervjuades nuvarande uppfattning om dåtiden som man är 

ute efter. Syftet med en intervju ska inte vara att intervjuaren och den intervjuade utbyter 

synsätt, eller att intervjuaren söker bekräfta sina synsätt. Intervjuaren ska inte heller försöka 

frambringa en berättelse, för att sedan göra en innehållsanalys av just den berättelsen. 

Intervjuaren riskerar att formulera hypotetiska frågor som styr den intervjuade att tala om 

vissa saker. Hypotetiska frågor behandlar dessutom tänkta känslor, handlingar osv. och 

beskriver inte hur den intervjuade agerar i sitt pågående liv. Viktigt att tänka på är att skriva 

rapporten i enlighet med tystnadsplikten. Trost beskriver att vid kvalitativa intervjuer är det en 

stor fördel om forskaren själv utför intervjuerna. Minnet kan vara en viktig del vid tolkning 

och analys. Även om man har gjort inspelningar, anteckningar och utskrifter så kan det inte 

ersätta de intryck som man får vid själva intervjun, inte heller det som man ser och hör eller 

det som man kan läsa mellan raderna. Dessa intryck är värdefulla när man gör en analys av 

data. 

Jag ville även fördjupa mig i denna forskningsmetod genom att läsa vad Johansson och 

Svedner (2001) skrev i sin bok (Examensarbetet i lärarutbildningen). Där skriver de vad 

intervjuaren ska tänka på. De beskriver att intervjuarens forskningsetik har stor betydelse och 

att man ska tänka på framförallt en kvalitativ intervju innebär att den intervjuade skall ge sin 

personliga syn och presentera sina personliga ställningstaganden. 
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Enkätstudie 

Fördelen med att göra enkäter är att efter man utarbetat enkäten med relevanta frågor och 

svarsalternativ utifrån syftet så går det ganska fort från det man lämnat ut den till det man får 

igen den. Att sedan sammanställa resultaten från enkätsvaren går också relativt fort. 

Nackdelen kan vara att man får ett stort bortfall på grund av att enkäten inte skickas tillbaka. 

En annan nackdel kan vara att de som väljer att besvara enkäten inte intresserar sig för vad 

den egentligen innehåller utan kryssar in på måfå. Det är viktigt att informera de personer som 

ska svara på enkäten vilket syfte den har och motivera dem till att svara så ärligt de bara kan. 

Trost (2001) varnar om att man inte skall använda sig av öppna frågor vi en enkät av 

huvudsakligen två anledningar. Den ena är mer praktisk och har att göra med att det ofta är 

tidsödande att sammanställa de skrivna svaren; en del människor har väldigt dålig handstil 

samtidigt som en del kan skriva väldigt utförliga svar. Svaren som man får kan vara väldigt 

intressanta och avgörande i studien men vanligast är att man inte skriver någonting alls, så 

därför bör man tänka sig för innan man använder sig av öppna frågor till en enkät. 

Reliabilitet och validitet 

Intervjuguiden och det praktiska genomförande skall göra att intervjuerna mäter det som 

avses mätas. Analysen av materialet påverkas, i enlighet med vetenskapsteorin kring 

kvalitativa studier, av mig som intervjuare. Den förståelse och de erfarenheter som jag bär 

med mig färgar mig i min analys av det insamlade materialet. 

Reliabiliteten i studier är svårbedömd. Det finns naturligtvis en risk att intervjuaren under 

intervjuerna har missat att ställa följdfrågor eller att nyanser som borde ha uppfattats inte har 

uppfattats. Generaliserbarheten påverkas även av att urvalet inte är slumpmässigt utan bygger 

på frivillig basis. Ett annat urval av informanter skulle sannolikt medföra att andra åsikter och 

uppfattningar kom i dagen. Ett problem vid intervjuer enligt Johansson och Svedner (2001) är 

att intervjuaren, utan att han/hon själv är medveten om det berättar om sina förväntningar och 

värderingar. Detta leder till att intervjuaren påverkar informantens/informanternas svar. 

Att välja en kvantitativ metod som enkätundersökning är innebär att man når ut till många 

men man får inte veta så mycket till skillnad från en kvalitativ metod som intervju. Där når 

man inte ut till så många, men man kan få väldigt mycket information istället. 

Genomförande 

Jag har använt mig av intervjuer och enkäter, dels som direkt intervju och dels som enkät, för 

att kartlägga individens upplevelser och erfarenheter av elevbygget som analyseras. 

För att få det bästa resultat så har jag genomfört två olika faktainsamlingar: 

– Elever som genomför elevbyggen under läsåret 2010/2011 har fått svara på en enkät 

– Tidigare elever har via intervju fått ge sin uppfattning om elevbygge som 

undervisningsmetod.  
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Enkäterna delade jag ut på elevbygget i Piteå för att jag skulle få den bästa motivationen hos 

eleverna när det gäller deras utbildning. Jag samlade ihop samtliga elever som är verksamma 

på elevbygget. Eleverna fyllde i enkäterna efter jag hade informerat mitt syfte och anledning 

till att jag gjorde detta besök.  Inför genomförandet har jag beaktat Stigendal åsikter, 

nämligen: 

”Ett stort problem med enkäter är beroende av motivation. Människor kan helt enkelt 

strunta i enkäter. Dessutom kan man aldrig vara helt säker på om svaren stämmer. 

Kanske fyller man i fel bara för att jävlas. Det går aldrig att helt säkert veta. Det gäller 

för vuxna såväl som för barn. Därför kan man aldrig ta motivationen för given. För att 

åstadkomma en hög kvalitet på resultaten behövs det ett motivationsskapande. Vissa 

försöker skapa motivation genom t.ex. ersättning eller priser till deltagare.” (Stigendal 

s.97).   

Utifrån vad Svedner (2001) skrivit (sid 23 till 28), så har jag tagit fram en mall som man kan 

följa, saker att tänka på. 

1. Spela in intervjuerna på band. Be den intervjuade om tillstånd och försäkra denne om 

att ingen annan kommer att lyssna på bandet och att det kommer att förstöras efter det 

att intervjun är bearbetad. 

2. Avtala tid för intervjun, tala om hur lång intervjun tros bli. Se till att syftet med 

intervjun är noga genomtänkt, liksom de frågeområden som skall tas upp. 

3. Gör gärna en provintervju som du analyserar så att du vet om frågorna kommer att ta 

upp de som du verkligen vill veta. 

För att jag ska få ett bredare svar från mina intervjuer av gamla elever, valde jag att intervjua 

gamla elever från olika program (målare, rörmontör, murare, plattsättare, betongarbetare). För 

att samla in fakta kan frågemetoder användas (kvalitativ intervju). Genom telefonkontakt 

bokade jag in intervjuerna. Vi träffades i deras hem. Jag använde mig av mobiltelefonen för 

att spela in samtalen.  

Informanter  

Inför genomförande av intervjuer och enkäter har jag studerat de Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990. Dessa regler reviderades i april 1999. I största möjliga mån har 

jag följt dessa regler. 

Informanterna har informerats om studiens syfte, omfattning och vilken betydelse deras 

deltagande har samt att deltagandet är frivilligt och samtliga har muntligt gett sitt samtycke 

till deltagande i studien. I alla övriga aspekter har informanterna blivit informerade om att 

deras deltagande är anonymt, jag har gjort mitt yttersta för att inte utomstående ska kunna ta 

del av handlingarna. Därmed används inte insamlad information till något annat än studiens 

syfte.  

Jag har intervjuat 5 stycken tidigare elever från byggprogrammet i Piteå för att få deras 

uppfattning om elevbygge som undervisningsmetod. Personerna är mellan 30 till 40 år gamla 

och samtliga har gått på Strömbackaskolans byggprogram med olika inriktningar som tillhör 
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en plats på ett elevbygge. Informanterna har jobbat mellan 5 och 18 år i byggbranschen, där 

de har haft varierande arbetsuppgifter. Personerna har jag valt slumpvis utifrån deras yrkesval.  

Enkätundersökningen delades ut på det pågående elevbygget som tillhör Strömbackaskolan i 

Piteå. Eleverna som svarade på enkäten har själva valt att vara med och samtliga är 

informerad om studiens syfte. Eleverna som var med i undersökningen går på olika program 

och deltar aktivt på det pågående elevbygget. Enkäten delades ut till 39 elever varav 32st var 

män och 7st var kvinnor i åldrarna mellan 17-20 år.  

Material 

Intervjuerna och enkäterna inleds med att jag beskrev syftet med mitt arbete och förklarar 

kortfattat vad jag gjort och vad som ska göras. Till frågeställningen så skapade jag relevanta 

frågor som är ämnade att uppfylla syftet med denna undersökning, se bilaga 1 och 2. 

Databearbetning  

De inspelade intervjuerna har till stora dela skrivits ut för att lättare kunna analyseras. 

Enkäterna har sammanställts och resultatet för varje fråga har sammanställts i diagramform. 

Kvale (1997) beskriver att det finns fem olika metoder för hur man gör en intervjuanalys. 

Meningskoncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och ad hos. 

Meningskoncentrering innebär att resultatet pressenteras huvudsakligen i ord och med några 

figurer för den narrativa struktureringens del. Meningskoncentrering innebär att de meningar 

som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden skrivs samman till 

kortare stycken, man använder sig av det som har en viktigare innebörd och omformulerar det 

som sagts till några få ord.   

Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden förkortas till 

enklare kategorier, till exempel att man använder sig av en skala mellan ett till fem som anger 

ett fenomens styrka. Genom att använda sig av denna metod så kan man korta ner stycken till 

några få tabeller och diagram. 

Narrativ strukturering innebär att en text organiseras tidsligt och socialt för att avslöja sin 

mening. Den inriktar sig på vad som sägs i en intervju för att kunna utveckla dess stryktur, 

med en narrativ analys så kan man försöka att skapa en sammanhängande historia av 

materialet som en intervju har gett. 

Meningstolkningen går utöver struktureringen av de viktiga innebörderna i en text till djupare 

och mer eller mindre spektakulära tolkningarna av texten. Exempel på sådana tolkningar kan 

man hitta när kritiker recenserar en film eller en teaterpjäs, eller i psykoanalytiska tolkningar 

av patienters drömmar. Till skillnad från kategoriseringen så återberättar man tolkningen med 

bredare ramar.  

Ad hos metod är att skapa en mening på ett eklektiskt tillvägagångssätt. En rad 

vardagsförnuftiga och sofistikerade texter eller kvantitativa metoder kan användas för att 

skapa mening i forskningsmaterialet. Resultatet av detta meningsskapande kan man presentera 

i siffror, ord, figurer och flödesscheman eller i en kombination av dessa. 

Meningskoncentrering tillsammans med meningskategorisering är metoderna som bäst 

beskriver mitt forskningsarbete. 
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Resultat 

Resultatet har jag delat upp i underrubriker där jag börjar med att pressentera resultatet som 

jag fått fram från intervjuerna för att sedan avsluta med resultaten från enkäterna. 

Intervjuer  

Personerna som jag har använt i mina intervjuer är anonyma därför har jag valt att kalla dem 

för det som de utbildade sig till, målare, plattsättare, rörmontör, murare och betongarbetare.  

Elevbygge som del av utbildningen till byggnadsarbetare 

Enligt vad som har kommit fram i intervjuerna så är samtliga informanter överens om att 

elevbygget har en stor betydande roll i utbildningen. Det var återkommande svar som 

bekräftade att man får en stabil yrkesgrund och att man lär sig att samarbeta med 

klasskompisar/arbetskompisar när man fått lära sig byggyrket i den takt som passar eleven, 

som ett elevbygge bidrar med. 

Samtliga informanter var överens om att ett elevbygge som undervisningsmetod är en 

nödvändighet i byggprogrammet, om branschen vill ha elever som ska vara väl förberedda 

innan de kommer till en arbetsplats.  

”Det var nog en bra start på min karriär som byggare, jag tycker att jag var väl 

förberedd på arbetslivet när jag hade slutat skolan. Men jag var inte fullärd, efter 

skolan tar det några år innan man blir fullbetald.” (murare) 

”Ja de har den, man lär sig mer på något som består, och inte rivs för att någon annan 

ska få plats. Elevbygget byggde grunden till min yrkesstolthet.”( rörmontör) 
 

Betongarbetaren tycker att byggprogrammet i Piteå har en attraktiv utbildning och han skulle 

inte kunna tänka sig att gå på en skola där det inte finns något elevbygge. De andra 

informanterna har inte ångrat sitt val till gymnasiet. Informanterna är överens om att 

utbildningen var till stor del komplett förutom att elever fick för lite tid på elevbygget. 

Elevbygge i relation till arbetslivet 

Samtliga informanter har framfört att de tycker att elevbygget som de deltog i sin utbildning 

har varit till stor nytta när de kom ut i yrkeslivet. En viktig sak var att man kände igen sig i ett 

bygge och i alla faser av ett bygge. 

Informanterna var även överens om att elevbygget var lik en riktig arbetsplats. Och att de som 

skilde sig var tempot, vi hade ingen tidspress på det som vi skulle producera, de var ju trotts 

allt en utbildning med lärande som fokus och inte pengar som det är idag på ett riktigt bygge. 
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”Vi fick börja från grunden med ett hus, huset han bli klart till vi fick studenten, vi han 

vara med på alla moment, min utbildning blev komplett. Man fick lära i sin egen takt, 

ingen hets och stress. Bra gemenskap. Lära sig passa tider.” (betongarbetare) 
 

Elevbygge och sociala relationer 

Betongarbetaren beskriver under intervjun att han trivs på sitt jobb som har många fördelar, 

att han har ett varierande arbete med stor omväxling i sysslorna med ett jämnt flöde på 

lönekontot. 

Varierande allt från byggen till service. Nackdelar, tungt man orkar nog inte till 

pension. På vintern är det kallt att jobba utomhus. Byggstress lite folk.(betongarbetare) 
 

De övriga informanterna trivs på sina jobb som byggnadsarbetare, förutom att samtliga tycker 

att det är för lite arbetare på en byggarbetsplats som i dagens läge kräver kortare byggtider 

och effektivare personal vilket i sin tur leder till stress. Lönen för en byggnadsarbetare är 

relativt hög, en byggnadsarbetare tjänar mycket med tanke på hur lång skolan är, man har inga 

studieskulder och det är inte ovanligt att man tjänar 200 kr i timmen (sommaren 2010) vilket 

motsvarar en lön på dryga 30000 kr i månadslön plus reseersättning. Jag frågade plattsättaren 

om han trivs med sitt jobb. 

”Från och till det beror på vilket skitjobb som man får. Lönen är ok, men det är tungt, 

stressigt, slitigt och den största nackdelen är att jobben kommer i perioder. Ibland är 

man ledig och ibland måste man jobba som fan.”( plattsättare) 
 

Byggjobben har en naturlig högkonjunktur på sommarhalvåret, då är det lätt att få jobb och 

man kan ställa högre krav på sin arbetsgivare. Men på vinterhalvåret så brukar byggbranschen 

svalna lite och det blir svårare att få jobb och arbetsgivaren ställer krav på sina arbetare. Inom 

byggbranschen så är det svårare att göra visa saker utomhus på vintern, det blir kallt och 

snöigt. Dessa problem kan försvåra jobben för murare och målare.  

”Nja, stundvis går det bra, jag antar att det går upp och ner i alla branscher. Man 

kan väl säga att jag trivs. Fördelarna är att man har varierande arbetsuppgifter och 

att man får se många olika platser, jag har fått resa genom hela Sverige och samtidigt 

fått en bra lön. Nackdelarna är när man jobbar utomhus på vintern då är det så 

kallt.”( murare.) 
 

Efter fem år på byggen har målaren valt att lämna byggbranschen, för att bli maskinförare. 

Han trivs bättre med sina nya arbetsuppgifter, det är skonsammare för hans kropp och så 

slipper målaren tidspressen som kan vara på ett bygge. 

Stämningen på elevbygget var mycket bra enligt de som blivit intervjuade. De beskriver att 

man blev ett sammansvetsat gäng som fortfarande umgås både privat och inom jobbet. Alla 

var där på samma villkor, eleverna var intresserade av att lära sig sitt kommande yrke. 

Rörmontören beskriver att: 
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”Såg fram emot till att fara till elevbygget och vara produktiv, man slapp att vara på 

skolan. Det var mer verkligt, vi fick jobba med andra yrkesgrupper som vi lärde sig att 

ta hänsyn till.”(rörmontör) 

Informanternas slutord 

Fördelar  

Informanterna är nöjda med sin utbildning och de rekommenderar yngre människor att söka 

byggprogrammet i Piteå för att elevbygget har gett dem så mycket som har varit positivt för 

deras utveckling som byggnadsarbetare. Rörmontören har märkt i sitt verksamma arbete att 

han märkt att elever som har gjort sin utbildning i Piteå, har varit mer förberedda än elever 

som inte har någon erfarenhet från elevbyggen. Han menar att företaget som han jobbar hos 

har lättare att anställa lärlingar som kommer från Piteå.  

Slutord från informanterna 

”Man får mer tid att lära sig något på elevbygget, det är ingen tidspress där. Är man på 

praktik så har ingen tid med eleven så då kan de bli att man får städa eller liknande.” 

(betongarbetare) 

”Gemenskapen mellan yrkesgrupper, man fick producera något som finns kvar. Känna 

ansvar för det man gör, resultatet måste bli bra.” (rörmontör) 

”Man lärde sig samrådet mellan yrkesgrupper. Man lärde sig hela processen hur ett bygge 

fungerar.” (plattsättare) 

”
Man fick lära sig allt från grunden i sin egen takt, utbildningen var bred och gav en bra 

grund för mig. Jag kände att jag var väl förberedd när jag fick börja jobba som lärling.” 

(murare) 

Nackdelar 

När det gäller nackdelarna så finns det även med i den här typen av undervisningsmetoder, 

även om de var det svåra att hitta.  

”Nja gammalmodiga sätt att bygga på känns ganska onödigt, vissa lärare var väl ca 

200 år gamla därefter får man lära sig gamla metoder.”(betongarbetare) 

Kanske en uppdatering på lärarna när det gäller material och arbetsmetoder skulle kunna lösa 

dessa nackdelar som betongarbetaren tyckte att elevbygget hade. Han beskriver även att om 

eleverna kommer in i fel tid på ett bygge så kanske de missar viktiga moment som har stor 

betydelse inom yrket, samma sak gäller om man skulle vara sjuk en längre tid. Eftersom ett 

elevbygge inte kan vara på skolans område så får eleverna åka buss till bygget och 

tillgängligheten blir begränsad. Vissa upplever det som ett problem samtidigt som andra 

tycker att det är bra. 

”Lärde mig att komma i tid till skolan, som jag sa i tidigare fråga så var det svårt att 

ta sig till elevbygget. Missa man bussen så missade man inte bara en lektion man 
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missade en hel skoldag. Sen så har jag fått lära mig ett praktiskt yrke, vilket jag ser 

som en fördel nu när jag renoverar stugan.”(målare) 

Nackdelar kan vara lättare att hitta hos elever som är verksamma på ett elevbygge, eleverna 

beskriver via enkäten att de upplever att det är för många elever som går på byggprogrammet. 

Det resulterar i att lärarna är för få och eleverna kan uppleva att de inte får den hjälp som de 

behöver, och att eleverna får mindre uppgifter för att alla ska ha något att göra. Eleverna 

beskriver att de inte får tillräckligt varma vinterkläder och att de får skotta snö. Till min 

förvåning så är det många elever som är missnöjd med planeringen som råder på elevbygget. 

 

Enkätundersökning  

Elevbygge som del av utbildning till byggnadsarbetare 

 

 Figur 2. Elevernas svar på om man lär sig i sin egen takt. (n=39) 

På stapeln ovan så kan man se att 22st elever instämmer delvis om att man får lära sig i sin 

egen takt när man är på elevbygget. Samtidigt som 14st instämmer helt. Från denna fråga så 

kan man tolka det som att eleverna har frihet under ansvar och man kan likna verksamheten 

med en Montessoris skola. 
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 Figur 3. Elevernas svar på om kunskapen blir bättre med hjälp av elevbygget. (n=39) 

 

På stapeln ovan så kan man se att eleverna tror att kunskapen blir bättre med hjälp av ett 

elevbygge. 35 stycken av 39 instämmer helt att elevbygget bidrar med något positivt i deras 

utveckling. 
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Figur 4. Elevernas uppfattning om att göra saker som inte tillhör deras yrkesval. (n=39) 

 

På denna fråga från enkäten så ser man ett tydligt mönster, eleverna har svarat relativt olika 

och svaren är utspridda över alla svarsalternativ. Det tyder på att eleverna har haft motivation 

att svara ärligt och uppriktigt på min enkät. Flertalet av eleverna närmare bestämt 21 stycken 

svarade att de instämmer delvis i frågan. 
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Elevbygge i relation till arbetslivet 
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Figur 5. Elevernas uppfattning om elevbygget har någon betydelse som byggare. (n=39) 

 

På stapeln ovan så kan man se att 25 elever instämmer helt att elevbygget har betydelse för 

deras framtid som byggare, 12 elever instämmer delvis att elevbygget har betydelse för deras 

framtid. Ingen av eleverna hade svarat instämmer inte alls eller instämmer inte, det betyder att 

alla som svarade på denna fråga har antingen varit obestämd eller så håller de med på frågan. 
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 Figur 6. Elevernas uppfattning om de utvecklas med hjälp av ett elevbygge. (n=39) 

 

På figuren ovan så kan man se att eleverna är till större del överens om att man utvecklar sitt 

lärande med hjälp av ett elevbygge. 27 stycken instämmer helt och 12 stycken instämmer 

delvis. 
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Elevbygge och sociala relationer 

Eleverna som går på elevbygget är i det stora hela väldigt nöjda med sin utbildning. Och 

beskriver att elevbygget är ett bra sätt att lära sig ett yrke på. Eleverna trivs på elevbygget och 

säger att man träffar mycket nya vänner där, eleverna tycker att elevbygget är stimulerande 

och att man får se resultat av det man gör till skillnad från att vara på skolan. 

Slutord enkäter 

Tre saker som eleverna upplever positivt med ett elevbygge: 

 

1. – Ett elevbygge är roligt att vara på för att man får många nya vänner.  

3. – Man får lära sig i sin egen takt i en verklig miljö. 

2. – Man ser resultat av det som man gör och att man får bygga riktiga hus samtidigt som man 

har ett ansvar att resultatet skall bli bra - någon som ska flytta in och bo i huset när huset är 

klart. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever utvecklar sitt lärande med 

hjälp av ett elevbygge. Av de svar jag fått anser jag att informanterna fått den information om 

denna studie om elevbygget.  Eleverna anser att elevbygget är något som finns där som en 

naturlig del i utbildningen, men efter intervjun om elevbygget så kommer nog informanterna 

att vara stolta över sin utbildning. Detta för att den är så unik och givande. 

Utbildning av byggnadsarbetare 
Vilka fördelar/nackdelar har en skola som driver ett elevbygge? Det verkar som att nackdelar 

kan vridas till fördelar och vise versa, så med min positiva attityd har jag nog mest fått fram 

saker som är bra för elever och ett elevbygge. Det som informanterna tyckte var dåligt var att 

elevbygget var svårtillgängligt och bussförbindelsen var under all kritik. Informanterna tog 

fram de som var positivt. 

”Lärde mig att komma i tid till skolan, som jag sa i tidigare fråga så var det svårt att ta 

sig till elevbygget. Missa man bussen så missade man inte bara en lektion man missade 

en hel skoldag.” (målare) 

När man läser i Lpf 94 så står det att huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 

som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Man kan läsa i resultatdelen (sid 

15) om hur målaren har lyckats med sitt arbetsliv även fast han har bytt bransch. All 

verksamhet i skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Utifrån dessa mål så har 

byggprogrammet i Piteå format sin utbildning, den ska vara unik. Strömbackaskolan har i 

dagsläget uppgraderat elevbygget till en högre nivå. 
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Lorens Eriksson, (2010) rektor på Strömbackaskolans byggprogram skriver i sin delårsrapport 

att skolan har startat nya elevbyggen på Furulund, ett område med fyra hyreshus. Vi har två 

hus under uppbyggnad, det tredje huset kommer att bli ett Energisnålt/Passivt hus, vilket är 

oerhört intressant för våra elever att få möjlighet att ligga i framkant på utvecklingen. 

Eleverna som fyllde i enkäterna var väldigt nöjda med sin utbildning. Man kan se i 

diagrammet nedan att de flesta svaren hamnade på rätt sida där eleverna instämmer på de 

flesta frågor som finns med i enkäten.  

 

 
Figur 7. Sammanställning enkätens fasta frågor. (n=39) 

 

Av sammanställningen till att döma så har eleverna till 94 % svarat att de instämmer delvis 

eller instämmer helt när de har svarat på enkäten (sammanställningen är gjord på de fasta 

frågorna). Enligt diagrammet så är eleverna väldigt nöjda med sin utbildning. Jag tror inte att 

eleverna har kryssat i på måfå, det är nog så att de är väldigt nöjda. Räknar man ihop alla som 

svarade på alla frågor så var det 39 elever som svarade på samtliga fasta frågor som bestod av 

9 stycken till antalet, vilket blir 351 stycken svar. Ingen av eleverna hade hoppat över någon 

av de fasta frågorna, det var väldigt få elever som hade skrivit något på de öppna frågorna 

som fanns med på enkäten. 

Relation av arbetslivet 
En av mina forskningsfrågor är: Hur lyckas elever som gått på ett elevbygge i yrkeslivet? 

Svaret har jag fått av de personer som har ställt upp i en intervju, 100 % av de tillfrågade har 

lyckas bra efter sin utbildning. Trots att målaren har valt att byta bransch så tycker jag att han 

har lyckas i alla fall, han har god ekonomi, familj och ett brett socialt nätverk. 
 

Sociala relationer 
I bakgrunden har jag skrivit att lärande handlar om att inse hur man agerar i en lokal och 

specifik miljö där man utveckla färdigheter som ofta kan vara mycket speciella. Bjurström 

beskriver att synen på lärande som situerat illustreras genom olika studier som visar hur 
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människor kan lösa problem och hantera svåra uppgifter i en viss situation utan att 

nödvändigtvis kunna göra det i en annan. Eleverna trivs på elevbygget och säger att man 

träffar mycket nya vänner där, eleverna tycker att elevbygget är stimulerande och att man får 

se resultat av det man gör till skillnad från att vara på skolan.  

 

 

Metoddiskussion  
 
Jag valde att intervjua gamla elever som hade gått på skolan, det visade sig vara ett bra val 

med tanke på informanternas synvinkel angående elevbygget. Undersöker intervjuaren en 

bredare grupp får den ett mer rättvist svar när det gäller skolan. Undersöker intervjuaren bara 

från en grupp så kan nog dessa ha blivit påverkade både positivt och negativt av sin lärare. 

Vilket leder till att en undersökning av den typ som jag gjort kan få ett felaktigt resultat. 
En svaghet i denna studie är att ingen provintervju utfördes. Intervjuerna utvecklades därför i 

takt med min erfarenhet av att intervjua. På slutet blev intervjuerna friare och mindre bundna 

till intervjuguiden och jag upplever att det var lättare att komma med relevanta följdfrågor. 

Hade jag varit mer erfaren som intervjuare hade kanske mer och djupare information kommit 

fram i intervjuerna. Johansson och Svedner (2001) beskriver att Forskaren vill upptäcka eller 

förstå någonting, och vet alltså inte på förväg vad svaret ska bli. De svar som forskaren får 

redovisas med ord, ofta vardagsspråk. Gör någon annan en ny intervju med samma person kan 

den skilja sig åt beroende på att en ny intervjuare har annorlunda känslighet i samtalet och 

andra kunskaper. Man drar inga generella slutsatser utan presenterar ”fall”. En annan 

svårighet kan vara enligt Johansson och Svedner (2001) är att intervjuaren, utan att han/hon 

själv är medveten om det berättar om sina förväntningar och värderingar. Detta leder till att 

intervjuaren påverkar informantens/informanternas svar. Det ser jag som en stor risk i mina 

intervjuer med tanke på min egen erfarenhet som intervjuare och även informanternas 

erfarenhet att bli intervjuad. När jag intervjuade informanterna så upplevde jag att det var 

svårt för vissa av dem att känna sig bekväm när jag spelade in. Några av informanterna var 

väldigt fåordig som norrlänningar kan vara, det kan även byggnadsarbetare vara. Så denna 

kombination på informanter försvårade mina intervjuer. Trots dessa svårigheter så gick 

intervjuerna bra och samtliga upplevde att frågorna var relevanta för studiens syfte. 

 

Som det nämns i metoden så kan det vara en fördel med att använda sig av enkäter för att man 

på så sätt kunna nå ut till väldigt många. Men man måste i en enkätundersökning utarbeta 

frågorna så de svarar mot syftet, vilket inte alltid är det lättaste. Viktigt är också den 

information som man går ut med när man lämnar ut dessa, så att de som svarar förstår syftet 

med enkäten. Om det är en större enkätundersökning kan man med fördel välja ut en 

testgrupp som får fylla i enkäten för att undvika så många fällor som möjligt innan man sen 

lämnar ut enkäten till den riktiga målgruppen. Jag tror att om man har en bra information 

kring enkäten, väl utarbetade frågor som svarar mot syftet så kan man förhoppningsvis 

minska bortfallet. Stigendal (2004) beskriver att ett stort problem med enkäter är beroende på 

motivation och att människor helt enkelt struntar i enkäter. Tittar man på figur 3 så kan man 

se att svaren på enkäterna är utspridda till stor del och jag drar slutsatsen att informanterna 

svarade ärligt och motiverat. Jag tror även att det kalla vädret påverkade svaren på enkäterna, 

då flertalet hade svarat att eleverna hade kala kläder. 
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Angående bortfall, alla som jag hade tänkt intervjua ställde upp på en intervju där det svarade 

på frågorna så gott de kunde. Enkäten som delades ut på elevbygget hade inte heller något 

bortfall trots att det var kallt och mestadels av eleverna jobbade utomhus. 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera (utifrån det som jag läst i litteraturen och det som 

jag fått veta av de som jag intervjuat) att elevbygget verkar vara en god undervisningsmetod. 

Eleverna mognar snabbt under utbildningen där de får ta eget ansvar samtidigt som de får lära 

sig ett yrke från grunden i sin egen takt utan stress. Eleverna får omsätta teorin i praktiken på 

ett plan som liknar det verkliga livet, med allt som det innebär. 

Informanterna upplevde sig motiverade när de fick arbeta på elevbygget och lära sig för livet. 

Elevbygget är som jag ser det inkörsporten till arbetslivet och en bra grund för yrkesstolta 

arbetare som fortsättningsvis ska bidra med en positiv utveckling inom byggnationer. I det 

stora hela så var samtliga som fyllde i enkäten väldigt nöjda med sin utbildning. En stor 

nackdel med ett ha ett elevbygge kan vara att byggbranschen upplever att det kan bli en 

konkurrens gentemot byggfirmorna.  

Av egna erfarenheter vet jag att visa byggbolag känner att skolorna kan ta på sig för stora 

uppdrag som kan bidra till att firmorna blir utan jobb. Ett fåtal byggbolag ser inte möjligheten 

för en elev att utvecklas i skolan, i dagens samhälle är det ett stort ekonomiskt tänk. 

Branschen måste i dessa fall stanna upp och tänka sig för, jag menar att om vi inte kan utbilda 

nya byggnadsarbetare så kommer det bli svårt att få bra personal där löner kan bli en dyr 

utgift i framtiden. 

Till sist så vill jag tillägga att i grund och botten så handlar det till stor del att man ska försöka 

att väcka en nyfikenhet hos eleverna som i sin tur utvecklas till motivation och viljan att lära.  

Fortsatta undersökningar  

På grund av allt de positiva som ett elevbygge bidrar med så faller det in naturligt för mig att 

alla skolor borde bedriva ett elevbygge. Därför vore det intressant att forska vidare på hur vi 

kan inspirera andra kommuner att starta upp liknande verksamheter och projekt som 

elevbygget är, i samråd med kommun, skola och med branschen. 
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Intervjufrågor.  bilaga 1 

 

 Jobbar du inom byggsektorn? Om nej motivera varför. 

 Har du haft mycket jobb, många år? 

 Trivs du inom branschen du jobbar med? Motivera för och nackdelar. 

 Har elevbygget haft någon betydelse för din framtid som byggare? Beskriv hur. 

 Vilka fördelar/nackdelar har en skola som driver ett elevbygge? 

 Var det någonting i utbildningen som man behöver mer av? 

 Var det någonting i utbildningen som man behöver mindre av? 

 Tror du kunskapen blir bättre på en skola som har elevbygge? 

 Hur upplevde du elevbygget? 

 Fick du göra saker på bygget som inte tillhörde ditt yrkesval? 

 Hur var stämningen på elevbygget? 

 Rekommenderar du yngre människor att välja byggprogrammet i Piteå? 

 Om du fick gå om gymnasiet skulle du ha valt samma program? Om nej beskriv vad 

du hade valt i stället? 

 Beskriv tre saker som du upplevde positivt med elevbygget? 

 Beskriv tre saker som du upplevde negativt med elevbygget? 

 Hur utvecklade du ditt lärande med hjälp av ett elevbygge? 
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Enkät om elevbygget. Bilaga 2 

Man      OBS! Sätt kryss i rutorna 

  

Kvinna  

 

Ålder__________________________ 

 

Program________________________ 

 

 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

obestämd 

 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

 

Trivs du inom det 

program som du valt? 

 

  

 

Får man lära sig i sin 

egen takt när man är 

på elevbygget? 

 

 

 

Är det bra gemenskap 

på elevbygget? 

 

Tror du kunskapen 

blir bättre på en skola 

som har elevbygge? 

 

Är stämningen bra på 

elevbygget? 

 

 

Tror du att elevbygget 

kommer att ha någon 

betydelse för din framtid  

Som byggare? 
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Trivs du på 

elevbygget? 

 

 

 

Får du göra saker på 

bygget som INTE 

tillhör ditt yrkesval? 

 

Utvecklas ditt lärande 

med hjälp av ett 

elevbygge? 

 

 

Är det någonting i utbildningen som man behöver mer av? Beskriv vad. 

 

 

 

 

Är det någonting i utbildningen som man behöver mindre av? Beskriv vad. 

 

 

Beskriv tre saker som du upplever positivt med elevbygget? 

 

 

 

 

Beskriv tre saker som du upplever negativt med elevbygget? 

 

 

 

 

 

 

 

Är det något mer du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 

 

TACKAR FÖR DINA SVAR! 

     

     

     


