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FÖRORD                          
 
Föreliggande arbete är resultatet av en undersökning, vilken ingick som en del av en större 
utvärdering av Motortekniskt Gymnasium i Stockholm, vilket fortsättningsvis benämns 
MGiS. Projektet startade den 1 januari 2004 och avslutades den 31 december 2006 och 
genomfördes på Enskede Gårds Gymnasiums fordonsprogram. 
 
Under senhösten 2004 kontaktades Lärarhögskolan i Stockholm angående en extern 
utvärdering av projektet. Som en del av de planerade utvärderingsinsatserna av MGiS-
projektet uppdrogs åt Lärarhögskolan i Stockholm att genomföra en elevundersökning, samt 
utvärdera samarbetet mellan skolan och branschen vid fordonsprogrammet och MGiS.  

Avsikten var att genomföra en attitydundersökning riktad mot elever som dels gick i, årskurs 
2 och 3, dels mot f.d. elever som avslutat skolan under de senaste åren. Vidare genomfördes 
en intervjuundersökning. Målsättningen med dessa intervjuer var att ta del av lärares, 
handledares, samt branschens tankar och erfarenheter, när det gäller konsekvenser för 
fordonsutbildningen nu och i framtiden. Jag har valt att fokusera på problemet, genom att 
sätta eleven i centrum (Lpf 94)1.  
 
Under projektets gång har jag sedan december 2004 deltagit i flertalet av styrgruppens möten, 
samt tagit del av samtliga protokoll. Jag har även suttit med under de återkommande 
handledarträffarna, vilka bestått av bl.a. handledarutbildningar och ”betygskonferenser”, 
omdömen som rört APU-verksamheten. Dessutom har jag besökt några olika bilverkstäder, 
för att på så vis få en så klar bild som möjligt av den pågående verksamheten.  
 
 

”Det är samspelet mellan människor som gör att vi fortsätter att utvecklas och lära oss” 
Vygotskij 

 
 
 
 
Jag vill passa på att rikta ett stort TACK till alla er som på något sätt bidragit till denna 
uppsats, samt för den entusiasm som samtliga involverade i MGiS visat för hela 
undersökningen. För att ni tålmodigt har tagit er tid att ständigt besvara mina frågor, både 
under intervjuer, möten och telefonsamtal.  
 
Jag vill också rikta mitt tack till min handledare Robert Höghielm, mina kurskamrater, 
kollegor, min familj och mina vänner, utan allt ert stöd hade detta inte varit möjligt.  
  
 
 
 
Sökord: Fordonsutbildning, Skola – Näringsliv, APU, Samarbete 
 
 
 
 
                                                 
1 1994 års Läroplan för de Frivilliga Skolformerna, Utbildningsdepartementet 
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BAKGRUND 
 
Historik 
Allt sedan skråväsendets upphörande under mitten av 1800-talet har olika branscher varit med 
och utvecklat egna former för sina respektive utbildningar. I slutet av århundradet lämnade 
flera hantverksyrken in ansökningar om att få starta egna skolor, ex. Stockholms frisörskola 
Upa. Sundqvist, (1994) 
 
Under stora delar av 1900-talet ökade intresset för hur yrkesutbildningarna skulle kunna 
organiseras för att bättre kunna anpassas till företagens behov och krav inom den egna 
verksamheten. Lokala yrkesråd upprättades ute i kommunerna, där skolans representanter och 
branschorganisationerna skulle medverka till att öka samarbetet inom utbildningen. Detta har 
under åren skett i olika former och med skiftande framgång, vilka varit beroende av de lokala 
förutsättningarna. Skolor och branscher med starka yrkesråd, (idag även kallade programråd) 
är de som kommit längst i samarbetet, när det gäller formen för utbildningen på respektive 
skola och inom olika utbildningsområden.   
 
Inom andra yrkesområden, t.ex. frisörutbildningen diskuterades det redan 1925 ”att man i 
skolan bör utbilda en gesäll och inte en mästare” (a.a s.12). Detta kan idag te sig aningen 
motsägelsefullt, eftersom branscherna återigen önskar få färdigutbildad personal att sätta in i 
sin produktion. 
 
Lärandet har inom samtliga arenor och alla tider, skett i ett socialt sammanhang. Detta var 
tydligt i den tidigare modellen för yrkesutbildning den s.k. växelutbildningen,2 vilken var 
vanlig inom flertalet yrkesområden under 60-talet. Mäster (företaget) och lärlingen (eleven) 
upprättade tillsammans med branschens olika företrädare ett lärlingskontrakt, vilket löpte 
under utbildningens gång. En låg lärlingslön utbetalades under den praktikförlagda delen av 
utbildningen. Teori varvades på yrkesskolan med olika nivåer av praktiska övningsmoment, 
därefter fick eleverna den praxisnära och merparten av utbildningen, på en förutbestämd och 
kontrakterad arbetsplats. Detta kunde benämnas lärlingsplats, alternativt praktikplats och 
berodde på hur mycket branscherna var involverade och tog sitt ansvar för utbildningen.  
 
Eleven som utbildades inom växelutbildningen blev under den praxisnära delen av sin 
utbildning lärling och fick då oftast börja med de enklaste uppgifterna, för att sedan därifrån 
gå vidare och utöka sin syssla till mera avancerade delar inom det valda yrket. ”Lärandet är 
en integrerad del av en fruktbar social praxis i den värld man lever ” Lave & Wenger (1991 
s. 35). Eleverna socialiserades och ”växte” på så vis in i yrket, detta stärkte yrkesidentiteten, 
vilket ”…. leder noviser eller nyanställda till fullt medlemskap i en viss yrkesgrupp”. 
(Lauvås/Handahl, 2001 s. 141) Exempel på detta är ”Sitting next to Nelly” Höghielm, (2006), 
vilket beskrivs som ett förfaringssätt som användes redan under 1800-talet inom den engelska 
textilindustrin där en nybörjare placerades bredvid en erfaren arbetare. Detta utesluter dock 
inte att lärandet även sker genom handledning.  
 
 
 
 
 
                                                 
2 Tillvägagångssättet  påminner om det tyska duala systemet, där en mindre lärlingslön utbetalades.   
Utbildningstiden var strikt uppdelad, mellan skolan och arbetsplatsen. 
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Skolans kultur - Arbetslivets kultur  
Skolans kultur karaktäriseras enligt Höghielm i Yrkesläraren, (Nr 4, 2006)”Av sekventiella 
ämnesinriktade aktiviteter medan arbetslivskulturen utgörs av parallella yrkesbaserade 
aktiviteter”. Han ger vidare exempel på olika incitament och dess innebörd i de båda 
kulturerna. Skolan ”ska överföra ett kulturarv och grundläggande demokratiska 
värderingar”. Han menar även att skolan undervisar i ett ”redskapstillängnade taget ur sitt 
sammanhang”. Skolan och företagen har lite olika förhållningssätt och Höghielm menar 
att”det kan förstås som olika förhållningssätt som utgår ifrån yrkesutövningens respektive 
skolans perspektiv”. 
 
Hur definieras då yrkeskultur, praxis och kunskap, samt vad innebär det? Yrkeskulturen 
konstituerar yrkespraxis, dvs. vedertagna lösningar på olika problem som skall utföras inom 
ramen för yrkesverksamheten. Detta i sin tur bestämmer vilken typ av yrkeskunskap som är 
nödvändig eller relevant i sammanhanget. Höghielm, (2006) 
 
Höghielm, (2006) beskriver att yrkeskulturen är det som sker ute i produktionen på den 
specifika arbetsplatsen, där även lärandet sker, ”att överföra kollektiva erfarenheter”. Genom 
att eleven deltar i verksamhetens direkta produktion, sker tillägnandet av yrkespraxis. 
Yrkeskunskapen kan omfatta olika former av kunskap. Detta kan betraktas som en ”process 
av tradition och kultur”, eller så delas den in i ”teoretisk -, praktisk-, och 
förtrogenhetskunskap”.    
 
Mot en ”ny lärlingsutbildning”  
När det idag talas om lärlingsutbildning, tänker vi oftast på två modeller, reglerad och 
oreglerad. Den reglerade modellen är uppdelad på två områden, av vilka en är 
näringslivsanknuten, t.ex. det tyska duala systemet, men även Danmark räknas hit med sin 
växelutbildning. Den offentligt reglerade, t.ex. den svenska gymnasieskolan. Den oreglerade 
modellen kan ses som t.ex. både ifrån Storbritannien och ifrån USA.  Den svenska modellen 
anses ligga någonstans i mitten, men med dragning mot den reglerade. (Olofsson, 2005, 
2006:4). Den reglerade modellen ska kunna ses som en möjlighet för eleverna att underlätta 
övergången mellan skola och arbetsliv, precis som tanken är med dagens APU. 
 
I det tyska systemet delas utbildningskostnaderna på tre olika parter. Det är lärlingarna själva, 
vilka har en mkt låg lärlingslön, dessutom är det företagen samt den tyska staten. 
Fackföreningarnas avtal möjliggör detta i Tyskland, medan det i Sverige inte fullt ut 
möjliggör detsamma idag. Här har fackföreningarna istället haft krav på högre löner för 
lärlingarnas arbete och därmed minskat möjligheten att utveckla lärlingsutbildningen. I 
England har man motverkat den nedåtgående trenden inom yrkes- och lärlingsutbildningen, 
genom att införa ”Modern Apprenticeship”, vilken är statligt finansierad. 
 
Olofsson, (2006:4) konstaterar i sin sammanfattning att, ”den svenska lärlingsutbildningen 
har haft en svag ställning i jämförelse med länder som t.ex. Danmark och Tyskland”. 
Dessutom pekar han i rapporten på att samarbetet mellan skolan och arbetslivet upplevs som 
otillräckligt och att det bland annat påverkar utbildningarnas kvallitet negativt. Det har under 
lång tid gjorts flertalet försök att få till stånd någon form av lärlingsutbildning i Sverige. 
Svårigheterna kan anses vara av ekonomisk karaktär.  
 
Sedan länge har man i Sverige försökt att lösa den här problematiken genom att flertalet 
branscher och föreningar under åren har initierat till och även startat egna skolor. Goda 
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exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv har bl.a tagits fram i ovanstående rapport 
Scania industrigymnasium i Södertälje, Tjörns företagsförlagda gymnasium samt  
Hantverksakademin i Stockholm. Andra exempel på skolor som kan vara värda att nämnas 
här är, SKF och Volvo i Göteborg, samt Volvo i Skövde. Hur har man då i nuvarande läget 
hanterat detta och kan det komma att ändras i och med det kommande lärlingsförsöket? 
 
Lärlingsutbildningen på försök 2008 – 2010  
I ett pressmeddelande den 13 december 2007, framgick att regeringen samma dag fattat beslut 
om en försöksverksamhet med lärlingsutbildning, denna kommer att starta redan från och med 
höstterminen 2008. Utbildningsminister Jan Björklund säger i samband med detta att ”Nu 
höjer vi utbildningarnas kvalité. Att eleverna utbildas på arbetsplatserna ger duktiga 
yrkesarbetare med moderna kunskaper”3. Diskussionerna när det gäller en ”modern”, eller en 
ny modell för lärlingsutbildning har under de senare åren återigen tagit fart. Ett förslag (SOU 
2008:27) gällande gymnasieskolans framtida struktur överlämnades till regeringen den 31 
mars 2008.  
 
Detta kommer att innebära en satsning på ett ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet och 
i det här fallet kommer minst hälften av gymnasieutbildningens 2500 poäng att vara 
arbetsplatsförlagd. För att detta ska komma att fungera på ett så tillfredsställande sätt som 
möjligt, kommer särskilda lärlingsråd4 att inrättas. Eleverna måste först söka och bli antagna 
till gymnasieskolan. ”Ungdomar får genomgå gymnasial lärlingsutbildning om de har intagits 
till ett nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen inom 
gymnasieskolan och har ansökt om att få övergå till lärlingsutbildningen”. (SFS 2007:1349) 
 
Yrkesutbildningen idag    
Dialogen mellan lärare/handledare/kund och elev, leder oftast till en gemensam förståelse och 
konsensus för hur en lösning på problemet ska kunna uppnås. Vi lär oss både genom att 
praktiskt öva, samt genom att själva ta ansvar och söka den kunskap som vi är beroende av för 
att kunna fortsätta utvecklas inom ett visst område. 
 
Flertalet branscher inom de yrkesförberedande utbildningarna, har allt sedan Lpf-94 infördes 
ifrågasatt de skolförlagda utbildningarna i sin nuvarande form. Utifrån att tidigare ha haft 
längre perioder av praktik ute i verksamheten inom sina respektive yrkesområden, övergick 
detta till APU. Detta fick en betydande roll för företagarna, APU betydde inte längre praktik, 
utan utbildning, vilket även det ifrågasattes. Hur skulle de ha tid att utbilda skolans elever, när 
det tidigare haft dem att gå bredvid för att se och lära sig ett yrke.  
 
Problemet tenderade att få ekonomiska konsekvenser för båda sidor, ”mästaren” (APU-
handledaren) avsätter sin produktiva tid för att lära ut till eleven. Företagen som är under 
produktion måste fortsätta sin verksamhet, för att inte få något inkomstbortfall. Detta gäller 
även handledarna, som oftast arbetar med någon form av provision Skolornas ekonomi tillåter 
oftast inte att delar av elevernas skolpeng avsätts för ändamålet. Eleverna kom i kläm mellan 
skolans och företagens kulturer och företagen förlorade kompetens i slutänden, dessutom kom 
lärarna att känna sig hotade i sin ”trygga” roll som kunskapsförmedlare. Samhället ställer nya 
krav på kunskaper och kompetenser, men drar samtidigt bort de ekonomiska möjligheterna 
som är en av förutsättningarna för att ett förändringsarbete ska kunna ske i önskad riktning.  
                                                 
3 Pressmeddelande, Utbildningsdepartementet 
 
4 www.skolutveckling.se/larling 
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Det har visat sig bli svårare och svårare ute på företagen att idag få fram mekaniker eller 
tekniker med den ”rätta kompetensen”. Den tekniska utvecklingen ökar så snabbt att 
kommunerna och skolorna inte har den ekonomin som skulle krävas för att skapa de 
”perfekta” förutsättningarna för dagens lärande och att på så vis kunna möta branschens 
önskemål och förväntningar. Dessutom så önskade branschen nu andra färdigheter hos sin 
personal, de som anställdes skulle även ha andra kompetenser. Se Key Qualifications in Work 
an Education. Nijhof  W.J, Streumer  J.N. (eds) s.11 (1998). Begreppet förklaras med följande 
fyra punkter; 
 

• Preparing young people for an occupation and empolyability 
• Preparing young people with learning to learn skills and entrance skills for higher 

education 
• Preparing young people with transferable and transisition skills 
• Preparing yong people for citizenship and culture. 

 
Förutom dessa nyckelkvalifikationer brukar man också lyfta fram begreppet social kompetens 
som förutom ovanstående punkter särskilt betonar individens förmåga att arbeta självständigt, 
ha god samarbetsförmåga samt ha god kundkontakt.  
 
Dessa nyckelkvalifikationer,1 alternativt kompetenser, Bjornåvold, (s.221) skulle i Lpf 94 
kunna likställas med det som exempelvis beskrivs som att formulera och pröva antagande och 
lösa praktiska problem, reflektera över erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden. 
Eleven ska kunna tro på sin egen förmåga och kunna utvärdera sitt eget lärande, utveckla 
förmågan att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. Ovan nämnda 
kvalifikationer kan antas vara en sammanhållen del, men behöver för den skull inte betyda 
detsamma inom alla yrkesområden. Att praktiskt lösa ett problem behöver med andra ord inte 
betyda detsamma inom exempelvis fordons- och frisörbranschen. 
 
Därutöver tillkommer det dessutom färdigheter som att kunna kommunicera, idag på alla 
tänkbara sätt, den färdigheten med flera ingår i den sociala kompetensen. I sammanhanget får 
vi inte glömma bort kärnämnen och då framförallt svenska, engelska och matematik. En 
fordonstekniker idag kan ses som en flerspråkig IT-expert.  
 
Enskede Gårds Gymnasium och fordonsprogrammet 
Den snabba tekniska utvecklingen inom motorbranschen ställer krav på skolan att följa med i 
dessa förändrade krav från arbetslivet. Det handlar såväl om organisatoriska förändringar, 
som kvalitetshöjande åtgärder. Gymnasieutbildningen måste organiseras och genomföras på 
ett så effektivt sätt som möjligt, men också så att parterna förmår utbilda elever till den 
kunskap och kompetens som krävs i ett föränderligt arbetsliv. Den snabba teknikutvecklingen 
gör att skolorna av ekonomiska skäl har svårt att hänga med och uppdatera den tekniska 
utrustningen. När det gäller fortbildningen av skolans lärare uppkommer andra problem, då 
vissa delar som ingår i utbildningen kräver olika former av certifieringar, till exempel inom 
tekniken för luftkonditionering.  
 
 
                                                 
1 Nyckelkvalifikationer, begreppet myntat av Mertens 1974. Han påvisade att nyckelkvalifikationer är mer 
abstrakta än ”fältspecifika” kvalifikationer. Begreppet har fått lite olika innebörder men betonar individens 
förmåga att samarbeta, arbeta självständigt, att ha god kundkontakt osv. Hit skulle man kunna räkna empati och 
inlevelseförmåga. Se Mertens, D (1974) Schlüssleqalifikationen. Thesen zur Schulung einer modernen 
Gesellschaft. I: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforsung, (7), s. 36-43.  
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För att klara av utmaningen att skapa en modern teknikerutbildning för motorbranschen krävs 
ett gemensamt ansvarstagande från såväl gymnasieskolan som avnämarna. 

Med detta som bakgrund beslutade representanter för Enskede Gårds Gymnasium och 
branschföreträdare att under höstterminen 2003 starta ett gemensamt projekt för att under ca 
två års tid arbeta fram den förändring som krävs för att skapa en modern teknikerutbildning 
för motorbranschen. Avsikten var att skapa en utbildning som i så stor utsträckning som 
möjligt skulle uppnå detta mål för alla parter, elever, lärare och branschen.  

Enskede Gårds gymnasium invigdes 1962 och har hela tiden varit en rent yrkesinriktad skola.  
Som mest har skolan haft ca 1100 elever. I dag studerar ca 700 elever på skolan fördelade 
över tre program, Fordons-, Hantverks- och Livsmedelsprogrammet, förutom dessa program 
ingår sedan 1994 även Gymnasiesärskolan Lindeparken med 100 elever i skolans 
organisation.  
 
Inom fordonsprogrammet erbjuds inriktningar mot personbilsteknik samt mot lastbils- och 
maskinteknik. Inom personbilsteknik får eleverna arbeta med service, underhåll samt 
reparationer av personbilar. Inom lastbils- och maskinteknik inriktar sig arbetet mot service, 
underhåll och reparationer av tyngre fordon, som lastbilar eller olika typer av maskiner, t ex 
truckar, hjullastare och grävmaskiner. Nu, liksom före MGiS-projektet, är utbildningen 
organiserad i ett första skolförlagt år som varvas med teoretiska grunder och tillämpnings-
övningar, vilka genomförs i form av stationsundervisning. Däremot driver inte skolan någon 
kundverksamhet och tar inte längre emot bilar för reparation. Detta innebär att eleverna har 
förlorat kontakten med kunderna.  
 
Utbildningen är yrkesförberedande och en effekt av detta är att branschen färdigutbildar sina 
medarbetare inom det egna företaget. Som ett led i detta är den arbetsplatsförlagda 
utbildningen en stor och viktig del i nuvarande gymnasieutbildningar.  
 
I början av 2000-talet var intresset för fordonsprogrammet svalt och få sökte till utbildningen. 
Hos biltillverkarna genomfördes övergripande förändringar i snabb takt. Bilarnas 
teknologiska utveckling gick mot att bli alltmer datoriserad, vilket kom att påverka 
verksamheten ute på verkstäderna. Den snabba teknikutvecklingen medförde svårigheter för 
skolor med yrkesförberedande program att förnya sin utrustning i den takt som skulle behövas 
eftersom dessa utrustningar är mycket kostsamma för skolorna. Utbildningen blev snabbt 
omodern och skolan fick svårt att möta branschens behov av medarbetare med de rätta 
kvalifikationerna.  
 
I Göteborg upplevdes liknande problem under samma period och där gick MRF in och 
stöttade. Tillsammans skissade MRF, skolan och branschen på en privatskola som kom att 
utvecklas till Motortekniskt gymnasium i Göteborg (MTG). Detta gymnasium drivs numera i 
kommunal regi och kom att stå som förebild för MGiS-projektet på Enskede Gårds 
Gymnasium. 
 
MGiS 
En av tankarna bakom projektet var att eleverna ska få s.k. spetskompetens. Eleverna ska inte 
bara känna till, utan även vara förtrogna med den nya tekniken som finns på verkstäderna. 
Skolan står för grunderna i utbildningen, teoretiskt och till vissa delar även praktiskt särskilt 
under åk 1. Vidare lyfts andra viktiga aspekter upp, Såsom att den sökande verkligen är 
teknikintresserad, serviceinriktad, noggrann och kan arbeta enligt angivna instruktioner och 
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handböcker. Egenskaper som samarbete, initiativförmåga och ansvarstagande framskrivs som 
viktiga.  Dessutom framhåller Enskede Gårds Gymnasium att MGiS ”är en ny utbildning med 
focus på modern teknik, datakommunikation, elektronik, miljö, kundservice, kvalitet och 
teknisk engelska.”   
 
Under åk 1 läser samtliga fordonselever gemensamma kurser och inför åk 2 genomför 
eleverna sitt grenval. För att kunna genomföra utbildningen inom MGiS, måste de elever som 
är intresserade att söka om att få studera inom det s.k. MGiS-projektet. För att vara behörig att 
välja denna studieinriktning krävs att eleverna har betyg G på samtliga kurser inom 
utbildningen, både inom kärn- och karaktärsämnen. Ett ytterligare kriterium är att eleverna 
tidigare har visat stort intresse för sin utbildning och sina studier. Efter att ha ansökt till 
inriktningen kallas eleverna till individuella intervjuer. Dessa genomförs av styrgruppens 
representanter samt av lärare inom projektet.  
                             
Lärarna går tillsammans med APU-handledarna igenom de moment och kurser som eleverna 
genomfört på verkstäderna. Handledarna lämnar sina omdömen skriftligt och dessa diskuteras 
inför betygssättning med berörda lärare på skolan. Dessa omdömen kan liknas vid betyg och 
handledarna utgår ifrån skolans kriterier.  
 
MGiS-projektet har medfört en utökning av APU-tiden till 30 veckor under två år istället för 
15 veckor under tre år. Många skolor har tolkat dessa 15 veckor så som högsta garanterade 
APU-tid. I och med utökningen har skolan tagit hela det individuella valet och summerat 
dessa timmar till APU-tiden. På så vis har MGiS-eleverna redan gjort sitt individuella val. 
 
Parallellt med MGiS finns på skolan det nationella fordonsprogrammet som följer den 
nationella kursplanen och har 15 veckor APU.  

De elever som hade blivit antagna till hösten 2003 blev informerade och intervjuades av 
fordonslärare vid skolan samt företrädare för branschen. Av totalt 49 elever påbörjade 13 
elever den så kallade MGiS - utbildningen höstterminen 2004. 

Stockholms utbildningsförvaltning var projektansvarig. Kompetensfonden6 är med och 
finansierar utvecklingsarbetet vid Enskede Gårds Gymnasium. Meningen är att utbildningen 
efter projektet skall permanentas och ingå i skolans ordinarie verksamhet. Tanken är att även 
resten av skolans utbildningar på sikt ska kunna organiseras kring ett liknande koncept. 
 
Vid projektets start var följande parter med: 
 

• Utbildningsförvaltningen genom Enskede Gårds Gymnasium 
• Motorbranschföreningen i Stockholm (MRF) 
• Bilia Personbilar AB 
• Din Bil, Stockholm Söder 
• Svenska Bil, Stockholm 
• Scania-Bilar i Stockholm AB 

 

                                                 
6 Stockholms stad avsatte i samband med utförsäljningen av Birka Energi pengar till Kompetensfonden (2003 – 
2006). ”Sammantaget skulle fonden ge långsiktiga resultat som ger god personalförsörjning och utveckling av 
verksamheter och arbetssätt….” (www.Stockholm.se)   
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Under projektets gång gjordes vissa förändringar – Din Bil, Stockholm Söder avslutade 
samarbetet, medan Bernats Bil, Peaugeot Sverige och Volvo Truck har tillkommit. Detta har 
dock inte påverkat projektet i dess helhet.  
 
Projektets mål kan sammanfattas enligt följande:7 
 

• Kompetenshöjning för fordonsprogrammets lärare och ansvariga skolledare 
• Fördjupad samverkan mellan yrkesämnen och kärnämnen, framför allt engelska och 

matematik 
• Modernisering av utbildningen, till exempel genom ett fördjupat samarbete med 

branschen 
• Ökning av elevernas praktik (APU)8 genom ett utökat samarbete med branschen 
• Handledarutbildning för att skapa en effektivare APU-tid 

 
 
 
 
SYFTE  
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka konsekvenserna av projektverksamheten vid 
Enskede Gårds Gymnasiums fordonsprogram, rörande samverkan skola och arbetsliv.  
 
Följande områden kommer särskilt att belysas: 
 

1. Elevernas upplevelse av utbildningen på Fordonsprogrammet  
 

2. Lärarnas och APU-handledarnas uppfattningar om utbildningens kvalitet och 
genomförande  

 
3. Samverkan mellan skolan och fordonsbranschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till Enskede Gårds Gymnasium, projektplanen för MGiS-projektet    
 
8 APU – Arbetsplatsförlagd utbildning ersatte tidigare praktikperioder i och med Lpf 94 (Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna -94) För APU gällde minimum 15 veckor på ett företag, dock minst 360h 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Man kan betrakta problematiken skola arbetsliv som en fråga om två verksamheter. Dessa 
skall förenas i ett verksamhetssystem som har ett motiv, nämligen att ta fram personer som 
har förutsättningar att bli goda yrkesmän eller yrkeskvinnor. Den ena verksamheten är sålunda 
skolan med sin praktik och egen kultur. Den andra verksamheten är arbetslivet och det 
specifika yrkesområdet med sina sociokulturella praktiker. Min teoretiska orientering mot det 
sociokulturella perspektivet konkretiseras i studien genom att intervju- och enkätfrågor 
fokuserar elevernas, lärarnas och handledarnas verksamhet på ett sätt som möjliggör att få 
reda på hur det medierade lärandet formas. 
 
Utifrån ovanstående resonemang har jag således valt sociokulturellt perspektiv för min 
undersökning. 
    
Enligt Vygotskijs9 teorier uppstår lärandet genom kollektiva och kulturella processer, eller i 
ett kontextuellt samspel, Säljö, (2000) Han betonar språkets betydelse för att lärande ska ske. 
En grundläggande tanke inom det sociokulturella perspektivet citeras, ”Det är genom 
kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation 
som de förs vidare” (a.a s. 22) En dialog som utvecklas i sin egen kontext. Detta bygger i sin 
tur på elevens tidigare kunskap och inre bilder, vilket ses så som medierande redskap. Enligt 
Säljö är detta en psykisk process som består i att våra uppfattningar och föreställningar om oss 
själv och omvärlden förmedlas till oss genom att vi växer in i de föreställningar och attityder 
osv. som gäller i vår sociala och kulturella omvärld. 
 
Vygotskij menar att den sociala miljön utvecklar elevens handlingar och att det är lärarens roll 
att organisera och skapa både dynamik och aktivitet i lärandemiljön på bästa sätt. ”Det som 
barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra på egen hand”. 
Lindqvist, (et.al). (1999, s.278) Vygotskijs idéer kom att utvecklas vidare av den ryske 
psykologen Leonitiev10 och detta ledde till den begreppsram som idag går under beteckningen 
verksamhetsteori. Vidare har detta utvecklats av bl.a av finländaren Engeström, som arbetat 
vidare med begreppet verksamhetsteori.  
 
Säljö, (2000) beskriver vidare begreppet som ett försök att systematisera förståelsen av 
mänskliga handlingars situerande och beskriva dem som delar av kontinuerliga sociala 
praktiker. Skolan och den arbetsplatsförlagda utbildningen är således endast två exempel på 
verksamhetssystem. Dessa system ser olika ut beroende på dess innehåll och utformning. Det 
är således viktigt att känna till de olika koder som oftast gäller inom de olika verksamheterna 
och att även ha förståelse för vilka kompetenser som krävs i vissa sammanhang.  
 
Vidare pekar Säljö, (2000) på, att det inte är alldeles enkelt att överföra det som i en skolmiljö 
räknas som kunskap, vidare till arbetsplatsens verksamhet. I det sociokulturella perspektivet 
har kunskaper och färdigheter utvecklats efter ett verksamhetssystem.  
 

                                                 
9 Lev Vygotskij föddes i Ryssland under sent 1800-tal, skapade grunden för den sociokulturella teorin redan 
under 1920-talet. Han undervisade både inom yrkesskola och inom lärarutbildning, detta skedde efter andra 
världskrigets slut. Han dog ung, endast 37 år gammal. Under lång tid efter hans död var hans texter förbjudna i 
Ryssland, men kom att ”återuppstå” i västvärlden under 1980-talet. 
 
10 Leonitiev, var tidigare elev till Vygotskij och kom senare även att bli hans kollega 
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I och med implementeringen av Lpf-94, uppmärksammades Vygotskijs teorier åter i Sverige.  
Hans tankar när det gäller pedagogik passar därför bra inom dagens yrkesförberedande 
program. Här har lärarens roll flyttat fokus, från att visa och instruera hur något skall vara, till 
att vara av en mer handledande karaktär. Detta när det gäller kopplingen mellan undervisning 
och utveckling som en förutsättning för lärandet. 
 
Utifrån Lpf 94 har läraren en större möjlighet att utgå ifrån individens lärande och på så vis 
utgå ifrån uppgiften, vilket även benämns som uppgiftsbaserat lärande. Eleven eller lärlingen 
tar även ett större ansvar över sitt eget lärande och söker sig oftast vidare till mera avancerade 
uppgifter, för att på så vis öka sin skicklighet på vägen mot att bli expert. En fråga i 
sammanhanget skulle kunna vara; klarar alla elever/lärlingar av den här typen av utbildning, 
eller bör det finnas flera modeller? 
 
Under lång utveckling av skilda verksamheter skapas mängder av verktyg för att kunna 
användas och utvecklas inom den sociala sfär vi befinner oss i. Säljö, (2000). Denna 
mediering av verktyg är centralt i ett sociokulturellt perspektiv. Exempel som idag skulle 
kunna beskrivas som artefakter inom området, är bl.a. datorer för felsökning samt olika 
former av fysiska verktyg vilka är nödvändiga för och inom verksamheten. Detta brukar 
benämnas som ”yrkesmannens förlängda arm”. I föreliggande fall handlar det om 
fordonsutbildningen, både när det gäller skolans eller arbetsplatsens lärande. 

 
Dagens elever förväntas till stora delar söka sin egen kunskap, men då med läraren eller 
handledaren som stöd. Detta sker under hela lärandeprocessen, eller då mera specifika 
problem uppstår. Skolan har ännu kvar mycket av den traditionella och textbundna 
kommunikativa färdigheten, vilka skulle kunna exemplifieras med att, läsa, skriva och lyssna. 
Detta har dock under en längre tid kommit att förändrats och på sikt mer eller mindre att 
försvinna för att övergå till mera kognitiva färdigheter. Dessa nämnda färdigheter tillsammans 
med de sociala färdigheterna som att kunna arbeta tillsammans i interaktion med andra, är det 
som även benämns som nyckelkvalifikationer. Samtalets och kommunikationens betydelse får 
utökat fokus, med tanke på informationstekniken som ständigt ökar i omfattning. Detta ställer 
högre och helt andra krav på elever och blivande/övriga medarbetare.  
 
Det situerade lärandet i dagens högteknologiska produktion fungerar inte efter samma 
principer som tidigare. Nybörjare som ex. skolans elever har inte de erfarenheter eller 
förkunskaper som dagens moderna företag kräver.  
 
Näringslivets krav på nyckelkvalifikationer, speglades i Skolverkets programförslag,11 inför 
gymnasierevideringen 2007. Arbetsgruppens tankar när det gäller framtida kompetens-
områden, var bl.a att eleverna skulle kunna hantera information, kommunicera i både tal och 
skrift, planera, organisera, genomföra och lösa problem, samarbeta etc.  
 
För denna studie innebär det att inom det egna kontext (företaget) har eleverna utifrån sina 
teoretiska kunskaper och laborationer, (på skolan arbetar de utifrån specifika moment ur en 
övningsbok) större koppling till de uppgifter de ställs inför på sin APU, ute på företaget. På så 
vis kommer de snabbare in i problemområdet och för eleverna betyder det att de får en 
starkare koppling mellan teori och praktik. Inom skolans tidigare organisation och inom 
flertalet av de yrkesförberedande utbildningarna har eleverna tittat, lyssnat och läst. De har 
arbetat med olika moment, till synes helt utan sammanhang. Nu kan eleverna ta med sig 
                                                 
11 Skolverket, Enheten för styrdokument, (Program-PM). Dnr 61-2004:3054  
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frågor både ut till sin handledare och även tillbaka in till skolan igen, för att där bearbeta 
dessa tillsammans med lärare och kamrater.   
 
Hur organiseras lärande  
Tidigare utbildningssystem byggde i fösta hand på tradering från ett mästar- till ett 
lärlingsperspektiv. Mästaren visade, lärlingen tittade, lyssnade och ”härmade”. Detta sker 
inom vissa hantverksyrken, ännu in på 2000-talet. För att kunna möta dagens arbetsmarknad 
och uppnå företagens efterfrågande nyckelkompetenser, räcker det inte endast med det sättet 
att tradera kunskapen. 
 
Yrkesskolans teorier kom att sammankopplas med de praktiska kunskaperna och en tradering 
kom på så vis att ske inom rätt kontext. En lärling – mästarsituation uppstod och Säljö, (2000) 
menar att Individen går från att vara en åskådare till att bli deltagare och behärskar slutligen 
den aktuella processen. Lärandet är i detta fall inte endast kopplat till mästaren, utan även till 
den resterande delen av den praxisnära verksamheten. Det här visar även på en blandning 
mellan formellt och informellt lärande, där det formella har formaliseras i skolan, utifrån de 
ramar och förutsättningar som ges. Exempel på detta kan vara; lokaler, material, maskiner och 
lärarens kompetens inom yrkesområdet. Det informella lärandet sker när lärlingen eller eleven 
får prova sig fram utifrån sin egen kunskapsnivå, eller sina tidigare erfarenheter learning by 
doing. Höghielm (1998) talar om den intelligenta praktiken, vilken ”innebär att man drar 
nytta av andras exempel och egen erfarenhet”.  
 
Överföringen av kunskap ”den Sokratiska metoden”, förlösandet genom dialog från en erfaren 
till en novis, eller det som kallas mästarlära har alltid funnits och finns fortfarande i skiftande 
former. I dagens utbildningsform har en isolering skett mellan skolan och arbetslivet. Det 
finns olika möjligheter till samspel mellan mästarlära och skolsystem – varvad utbildning, 
förmedling integration i form av kognitiv mästarlära. Nielsen & Kvale, (2000), Lauvås & 
Handahl, (2001).   
 
Den kognitiva mästarläran representeras av lärarens roll i skolan. Läraren möter eleven på 
dess egen nivå och utgår därifrån. (Lpf 94) Eleven uppmuntras att reflektera över sitt 
handlande, medan läraren handleder och uppmuntrar eleven att pröva och ta egna beslut i 
processen.  Handledningen och det pedagogiska samtalet blir därför av stor vikt, när det gäller 
elevens lärande. Dialogen mellan läraren i skolan alternativt handledaren på elevens APU-
plats och eleven, är viktig för att traderingen av yrkeskunskaper ska kunna ske. Detta innebär 
att mästaren blir medveten om sin kunskap och lärlingen blir medveten om problemlösningar 
som är möjliga. Andersson-Gustavsson (2001)                            
 
Kvalitén i de olika modellerna för lärande kan skifta, beroende på lärarens och mästarens 
kunskaper inom yrket. De lokala förutsättningarna får styra och det kan därför vara både 
positivt och negativt för utbildningens utformning.  De mindre företagen har inte samma 
utrustning och förutsättningar som de större, vilket skulle kunna bidra till skillnader inom 
utbildningsområdet.  
 
Ett stort dilemma som alltid funnits med inom yrkesutbildningen har varit att ”kunna tackla 
både det gamla och det nya”, Lindberg, (2003 s.76) ”….tillsvidare måste hålla kvar en del av 
det gamla och samtidigt rikta in sig på det nya” (a.a. s. 77). Detta gäller de utbildningar, som 
idag är yrkesförberedande, i föreliggande fall fordonsutbildningen. 
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De yrkesförberedande programmen utvecklas idag på de flesta orter runt om i landet, mot att i 
än större utsträckning återigen förläggas närmare, eller helt och hållet inom så kallad VFU12, 
APL13 eller YBL14. Lokala olikheter finns, vilket är beroende av de förutsättningar som råder 
på orten.  
 
Utifrån den omvärld och de referensramar eleverna befinner sig i under sitt lärande, skapas en 
kommunikation där de blir delaktiga, inte bara i tänkandet och kommunicerandet. De blir en 
del av helheten i produktionen och i ett större sammanhang, vilket skulle kunna antas vara i 
sitt ”rätta” kontext, där språket är det avgörande redskapet. Här utvecklas elevernas tänkande i 
ett sociokulturellt sammanhang, vilket skiljer sig ifrån den tidigare och i större delar 
skolförlagda utbildningen. Säljö, (2000) menar att både handlingar och kommunikation 
relateras till den kontext de ingår i och att det är viktigare vad eleverna lär sig, än hur själva 
lärandet går till rent mekaniskt. 
 
För att kunna underlätta övergången skolan in i arbetslivet kommer det att förutsätta ”en vilja 
hos arbetsgivaren att avsätta resurser för långsiktiga satsningar på utbildning utan rädsla för 
att konkurrenter ska dra nytta av dessa investeringar”. Olofsson, (2005, s.160) Modellerna i 
våra nordiska grannländer har ett mera mångfasetterat utbud när det gäller yrkesutbildningar 
på olika nivåer. Olofsson & Waldensjö, (2007). Lärlingsförsöket som startar höstterminen 
2008, kommer att finansieras av regeringen och elevernas skolpeng kommer dessutom att 
kunna öka möjligheterna till ett i förlängningen utökat samarbete.  
 
Enskede Gårds Gymnasium har försökt att med näringslivets hjälp hantera problematiken för 
att på sikt, i än högre grad kunna utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv. För att på så 
vis höja både kvalité och status på fordonsutbildningen i framtiden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Verksamhetsförlagd utbildning 
 
13 Arbetsplatsförlagt lärande 
 
14 Yrkesbaserat lärande 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
I föreliggande studie har en kombination använts av kvantitativ och kvalitativ metod. 
Avsikten har varit att undersöka attityder hos de elevers som tidigare gått det nationella 
fordonsprogrammet, samt nuvarande elever både inom det nationella fordonsprogrammet och 
MGiS. Meningen har varit att fånga dessa elevers åsikter när det gäller deras syn på 
fordonsutbildningen på Enskede Gårds Gymnasium.  
 
I den kvantitativa enkätundersökningen som genomfördes med samtliga tre grupper under 
hösten 2005 har jag främst använt mig av frågor med fasta svarsalternativ och graderad 
inställning. Patel & Davidsson, (2003) 
 
Den kvalitativa delen bestod av intervjuer och genomfördes under våren 2006, samt augusti 
samma år. Avsikten var att ta del av lärares, handledares, samt branschens tankar och 
erfarenheter om konsekvenser av MGiS-projektet. 
 
För att skapa så stor förståelse som möjligt av vad som sker inom de olika verksamheterna har 
dessutom undervisningen följts, vid ett flertal tillfällen under en och samma termin och 
tillsammans med fordonselever, karaktärsämneslärare samt med APU-handledare i Mälardals-
regionen. Emellertid skedde detta på en skola som inte alls ingick i föreliggande studie. 
Avsikten med dessa besök var att i någon mån fånga det karaktäristiska för den gymnasiala 
fordonsutbildningen. 
 
Enkätundersökningen 
En pilotenkät utformades och prövades på elever ur årskurs 2 och 3 på tidigare nämnda 
gymnasieskola i Mälardalsregionen och som ej ingick i föreliggande studie. Med utgångs-
punkt från svaren bearbetades frågorna och formulerades om till vissa delar. 
 
Två detaljer som framkom vid analysen av pilotstudien var, att eleverna inte kunde besvara 
alla frågor vilket kan tolkas som att de inte tog sig tid att läsa igenom frågorna. Vid vissa 
formuleringar och följdfrågor hade även eleverna svårigheter att förstå innebörden vilket kan 
bero på bristande ordförståelse. Jag bestämde mig därför att närvara och att själv läsa upp 
frågorna högt i syfte att kunna förtydliga varje fråga och alternativ.  
 
Utifrån ovanstående analys, och min egen erfarenhet som yrkeslärare, har jag utformat fråge-
ställningar till enkäter för de (både MGiS- och elever på det nationella fordonsprogrammet) 
som hösten 2005 gick i årskurs 2 och 3, (bilaga 1a-1b), samt till f.d. elever som genomfört och 
avslutat sin utbildning vårterminen 2004 respektive 2005 (bilaga 2).  
 
Under hösten 2005 fanns det totalt 43 elever i åk 2 och totalt 49 elever i åk 3 på det nationella 
fordonsprogrammet. Det antal elever som under samma termin ingick i MGiS-projektet var 
totalt 25 (12 i åk 2 och 13 i åk 3). Samtliga elever i båda grupperna var pojkar.  
 
Eleverna informerades tidigt under mitt arbete med undersökningen om syftet med 
undersökningen, samt vilka förutsättningar som gällde för deras deltagande. Datum och tid för 
genomförandet av enkätundersökningen, bokades tillsammans med ansvariga lärare. Eftersom 
enkätundersökningarna med eleverna genomfördes i klassrummet uppkom inget bortfall. De 
elever som har deltagit i enkätundersökningen representerar antingen det nationella 
programmet, eller MGiS-projektet.  
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För att nå den elevgrupp som avslutat sina studier på skolan, erhöll jag de senaste 
klass/adresslistorna. Ett missiv samt en enkät (bilaga 2) sändes därefter ut till samtliga 72 
elever. Endast 13 enkäter besvarades. En påminnelse inklusive en enkät, skickades ut och kort 
därefter även en påminnelse i form av ett vykort. Denna sista påminnelse resulterade endast i 
ytterligare två svar. Denna del av undersökningen har stora begränsningar p.g.a. det mycket 
stora bortfallet.   
 
Intervjuundersökningen 
Under projektets gång har jag sedan december 2004 deltagit i flertalet av styrgruppens möten, 
samt tagit del av samtliga protokoll. Jag har även funnits med under de återkommande 
handledarträffarna, vilka bestått av bl.a. handledarutbildningar och ”betygskonferenser”, 
omdömen som rört APU-verksamheten. Jag har även besökt några olika bilverkstäder, för att 
på så vis få en så klar bild som möjligt av den pågående verksamheten. Utifrån detta har jag 
format mina intervjufrågor. 
 
Intervjuer genomfördes med tio lärare och fem handledare som representerade de olika 
företagen och utbildningens olika inriktningar. Dessutom intervjuades sex deltagare ur 
styrgruppen, däribland representanter från Industrifacket Metall (IF Metall) och MRF.  
 
Intervjuer med samtliga fordonslärare bokades under mina återkommande besök på skolan 
(bilaga 3). Med handledarna bokades intervjuerna i samband med deras utbildningstillfällen 
(bilaga 4). Urvalet av handledarna utgick ifrån att olika företag representerades, fördelade 
mellan tekniker på personbil- och den s.k. tunga sidan. Intervjuer med branschföreträdare 
bokades i samband med styrgruppsmöten (bilaga 5). Vid bokningstillfällena informerades de 
som senare skulle komma att ingå i intervjuundersökningen om vilka tre frågeområden som  
skulle komma att behandlas. 
 
Dessa områden var: 
 

• APU 
• Elevers lärande 
• Undervisningen 

 
Varje intervju varade mellan 30 min – 1 timme. Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ut 
enligt ovanstående tre områden.  
 
Intervjuerna var öppna och ostrukturerade Patel & Davidsson, (2003) och utformades i sitt 
slutliga utförande efter att den genomförda elevenkäten bearbetats. Syftet med detta 
förfaringssätt var att kunna göra vissa jämförelser mellan elevernas och de övriga aktörernas 
syn på utbildningen. 
  
Etiska överväganden 
Jag har tagit del av de forskningsetiska principer som Humanistiska - Samhällvetenskapliga 
rådet fastställt (HSFR 1996). Vilka framförallt innebär att forskaren har informationsplikt till 
de personer som ingår i datainsamlingen till empirin. Frivilligheten att delta i undersökningen 
informerades samtliga informanter om, i samband med att jag presenterade mig och syftet 
med undersökningen. Eleverna informerades om att deltagandet var frivilligt och 
konfidentiellt. Samtliga fordonslärare på skolan och de handledare som deltog informerades 
om anonymiteten, samt att de kunde hoppa av undersökningen när de önskade. En av de 
tillfrågade medlemmarna i styrgruppen valde att helt avstå från deltagande.     
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Metoddiskussion 
Utifrån de förutsättningar och villkor som utvärderingen haft som grund anser jag ändå att 
tillförlitligheten i undersökningen är stor. Jag ser min långa erfarenhet som lärare inom ett 
yrkesförberedande program som en tillgång när frågorna till samtliga informanter utformades. 
Enkätfrågorna kom att ändras efter det att en pilotstudie genomförts. Den kvantitativa 
enkätundersökningen presenterats inte med siffror i resultatet, men svaren kan avläsas i 
bilagorna. Dessutom har enkätundersökningen allt för låg svarsfrekvens för att man skulle 
kunna dra några generella slutsatser. De som ingick i enkät och intervjuundersökningen hade 
alla olika erfarenheter och förförståelse inom sina frågeområden, vilket kan antas ha påverkat 
svaren.   
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RESULTAT 
 
Bearbetning och tolkning av enkäterna 
Jag har valt att i korthet först redovisa enkäterna för samtliga elever som genomfört eller 
genomförde sin utbildning på fordonsprogrammet, Enskede Gårds gymnasium.  
 
Tidigare elever 
Svarsfrekvensen i gruppen som tidigare avslutat sina studier var låg och det totala bortfallet 
blev 79%. Naturligtvis hade jag kunnat gå vidare i min strävan att leta upp f.d. elever, men 
detta hade krävt allt för stora resurser.  
 
Enkätredovisningen kommer att vara av resonerande karaktär. 
 
Elever som avslutat sin utbildning och ingick i denna undersökning var 72 till antalet. 
Endast 15 elever ur denna kategori besvarade enkäten, av dessa var två flickor. Eleverna hade 
avslutat sina studier inom följande inriktningar.  
 
Personbil  10 Lastbil 3 Maskin 2 
 
Endast tre av de före detta eleverna var fortfarande kvar inom branschen. En angav att han för 
närvarande genomförde sin militärtjänstgöring, det framgick inte om han därefter ämnade 
fortsätta inom yrket. 
 
Nuvarande elever 
Från det nationella programmet15 deltog totalt 20 elever, fördelade mellan årskurs 2 och 3. 
I den här gruppen fanns endast pojkar. I sammanställningen av enkäterna har jag slagit ihop 
de båda årskurserna, fördelningen finns presenterad i bilagorna 1-3.  
  

Åk 2  Åk 3 
Personbil  4  8  
Lastbil  3  0 
Maskin  3  2 
 
I redovisningen har jag valt att dessutom inkludera enkätsvaren från tidigare elever under 
ovanstående grupp. 
 
Från MGiS-projektet deltog totalt 15 elever, fördelade mellan åk 2 och 3. Även den här 
gruppen bestod endast av pojkar. I sammanställningen av enkäterna har jag gått tillväga på 
samma sätt som i ovan. 
 
Åk 2  Åk 3 
Personbil  6  7 
Lastbil 2  0 
Maskin 0  0 
 
 
 

                                                 
15 Det nationella fordonsprogrammet på Enskede Gårds Gymnasium 
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Redovisningarna av de tre elevgruppernas enkätsvar har grupperats under följande områden, 
nämligen: 
 

1. Intresse 
2. Påverkan och ansvar 
3. Upplevelse 
4. Behov av stöd 

 
 1 Intresse 
Av svaren framgår att man har ett intresse av att ”mecka” och har bilar som sitt största 
intresse. Respondenterna påvisar en positiv syn när det gäller deras möjligheter att få jobb 
inom branschen i framtiden. Eleverna ger även uttryck för att de i hög utsträckning, kände till 
vad som krävdes för att uppnå visst betyg i olika kurser.  
 
2 Påverkan och ansvar 
Gruppen som tidigare avslutat studierna kände inte att de kunnat vara med och påverka i 
någon större grad vad det gällde innehåll eller former. En elev svarade dock, ”Jag behövde 
inte påverka lektionerna, dom funka bra”. Eleverna på nationella programmet var lite mer 
positivt inställda än de f.d. eleverna. MGiS-eleverna ansåg sig i större utsträckning kunna vara 
med och påverka. När det gäller att ta eget ansvar för sina studier så märks det en klar skillnad 
mellan de olika grupperna. MGiS -projektets elever uppvisar ett mycket större ansvarstagande 
än övriga tillfrågade.  
 
3 Upplevelse 
Inom samtliga grupper upplever de tillfrågade att ämnen som matematik och elektronik är 
svåra. 11 av eleverna inom den nationella programgruppen upplever även att de har 
svårigheter med fordonsprogrammets teoretiska prov. ”Praktik är roligare/bättre än teori” 
Inom den nationella programgruppen framstod även att engelskan är ett problem.  
 
Samtliga grupper upplever att de i stor utsträckning uppmuntrats av karaktärsämneslärarna till 
att ta eget ansvar för sina studier, däremot inte i lika stor utsträckning av handledarna. Om det 
är positivt eller negativt att bli uppmuntrad att ta ansvar för sina studier ger denna 
undersökning inget svar på. Att ta ansvar kan innebära olika saker för olika elever, beroende 
på vilka resurser den enskilda eleven besitter.  
 
Bland de två tillfrågade elevgrupperna som nu finns på skolan finns det flera orsaker till 
varför de är frånvarande från undervisningen. Det kan skönjas en viss skillnad, i MGiS-
gruppen var det främst sjukdom som var orsak till frånvaron. När det gäller frånvaron under 
APU-perioderna, så skiljer sig inte de två grupper åt.  
 
I sammanhanget bör även nämnas elevernas upplevelser av lärare och handledare, vilket 
exemplifieras genom följande citat: 
 
”Lärarna gick ifrån oss ofta, tog en stund att hitta dom”, ”Man fick oftast slå upp något själv, 
de visade ofta lite intresse”. ”Fick bra stöd av min lärare, så fort jag hade problem med en 
uppgift så kunde man diskutera olika lösningar”. ”Man frågade efter hjälp, men dom kom 
inte”. ”Lär mig nestan alldrig nonting” ”Det vi lär oss i skolan känner jag att vi inte har 
användning för”. ”Tiden bara går och vi lär oss inte ett skit”. ”Lärarna vet inte alltid det jag 
vill veta”. ”Lärarna är engagerade”. 
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”Handledarna lyssnade alltid på oss”. ”Dom förklarade ganska bra och var i grunden 
skickliga yrkesmän, dom tog sig tid att visa. ”Det finns alltid någon tillhands”. ”Dom har 
oftast ingen tid att förklara för mig på grund av kunder”. ”Dom förklarar bra, det gäller bara 
att fråga”. ”Får dålig förklaring om sakers funktion”. 
 
4 Behov av stöd 
Det har visat sig att behovet av stödundervisning finns inom ett eller flera områden inom 
samtliga av de tillfrågade elevgrupperna. De områden som främst synliggjordes var elektronik 
och matematik. MGiS- eleverna upplever dock att de skrivna läromedlen i form av manualer 
och handböcker som används inom utbildningen är lätta att förstå. 
 
På frågan vad som är viktigt hos en blivande tekniker skiljde sig svaren mellan de nationella 
programeleverna och MGiS eleverna. Eleverna på nationella fordonsprogrammet satte 
samarbetet som det främsta, medan det skattades först på femte plats i MGiS gruppen. Hos 
båda grupperna skattades elektroniken högt, medan matematiken inte anses ha stor vikt, detta 
är synnerligen intressant eftersom samma elever anser sig behöva stödundervisning i 
matematik.  
 
Angående APU går uppfattningen isär, när det gäller om och vilka skoluppgifter som ska 
genomföras ute på företagen. Däremot har de flesta en uppfattning om att någon form av 
logg-, eller dagbok ska fyllas i, uppfattningen om hur går dock isär. 
 
Sammanfattning av enkätundersökningen 
Jag har således valt att föra in de få enkätsvaren från tidigare elever under gruppen nuvarande 
nationella fordonselever. Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram några kommentarer. 
 
De som deltagit i undersökningen sa sig ha varit intresserade av fordon och motorer, redan när 
de sökte till gymnasiet. I flera fall hade de någon i familjen inom yrket. Eleverna kände till 
vad de behövde göra för att uppnå visst betyg, vilket skulle kunna tolkas som att de visat sig 
intresserade av sin utbildning under sin tid på skolan. 
 
När det gällde att kunna påverka sin utbildning, visade det sig att skolans nationella 
programelever i lägre grad tyckte sig kunna påverka. För MGiS elever var utbildningen redan 
tillrättalagd, men de ansåg sig dock kunna vara med och påverka. Det här är en ”utvald” 
elevgrupp som dessutom är studiemotiverad.  
 
När det gäller enskilda elevers behov av stöd inom utbildningen, så ser den olika ut. Behoven 
finns dock inom samtliga undersökta grupper. Det har framförallt visat sig inom områden som 
matematik och elektronik. Intressant är att eleverna framhåller elektronik som en viktig 
kunskap för framtidens tekniker. Flertalet elever påtalade även att de hade läs och 
skrivsvårigheter i olika utsträckning.  
 
Elevernas frånvaro i skolan är högre än den är ute på APU-platserna. Det var även roligare 
med praktik än teori, eleverna ansåg att de lärde sig mera på verkstäderna. En elev 
kommenterade dock, att ”Hade vi inte lärt oss teorin inne på skolan, så skulle vi inte förstå så 
mycket när vi kom ut på APU”. 
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Elevernas kommentarer när det gäller skolans lärare kontra handledarna, bör man kanske titta 
närmare på, det ligger alltid vissa sanningar i elevernas påståenden. Det finns dock ros och ris 
i båda riktningarna, men i ett längre perspektiv har det nog generellt alltid sett ut som om 
verksamheten utanför skolan varit den mest positiva delen under utbildningen. 
 
För framtida tekniker lyfter de nationella eleverna fram samarbetet i mycket högre grad än 
MGiS-eleverna. Kan de bero på att de sist nämna eleverna möjligtvis är mera 
individualiserade än vad programeleverna är? Båda grupperna rankar elektroniken högt, vilket 
de förmodligen uppmärksammat ute på verkstäderna, där de kommit i kontakt med den nya 
teknologin. Däremot tror de inte att matematik kommer att vara särskilt viktigt för framtiden. 
Kan svaren om behovet av stöd ha något med detta att göra? 
 
När det gäller elevernas logg- och dagböcker som ska följa dem mellan skolan och 
arbetsplatsen går uppfattningarna helt isär både inom och mellan de två grupperna. Möjligtvis 
finns det en otydlighet i böckernas och uppgifternas utformning. Kommunikationen mellan 
lärare, elever och handledare kanske brister inom detta område. 
  
Bearbetning och tolkning av intervjuerna 
I min följande figur görs en översikt av vilka kategorier av intervjusvaren som träder fram i 
materialet och som således är ett resultat av analysen. 
 
Under kategorin Struktur, placerades frågor som berör Ekonomi samt Skola – Arbetsliv. Det 
är dessa områden som ytterst styr utformningen av den inre verksamheten. 
 
Pedagogisk grundsyn sätter sin prägel på kunskapssynen, både när det gäller de 
ansvarsfrågor och de implikationer som uppstår i och under lärandet, i såväl skola som 
arbetsliv.   
 
Avslutningsvis har jag placerat kategorin framtidens fordonstekniker i syfte att i någon mån 
synliggöra respondenternas inklusive branschens funderingar om framtidens kunskapsbehov. 
 
Inom samtliga kategorier redovisas respondenternas svar och citat inklusive kommentarer. 
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(1)  Struktur 

 
 
 

                   Ekonomi  Skola – Arbetsliv 
    
              (2)  Pedagogisk grundsyn 
 

 
 

 Kunskapssyn                          Implikationer för pedagogiken 
 
 
   
     Ansvar   
                     APU 
      
                                                                                             

   Elevers lärande 
 
                                                   (3)  Framtidens fordonstekniker 
 
 
  
 Arbetsmarknaden  Nyckelkvalifikationer
  
 

1. Struktur 
 

I det följande görs en genomgång av ovanstående figurs kategorier, med början av den första 
kategorin, nämligen struktur vilken omfattar två begrepp ekonomi respektive skola/arbetsliv. 
 

• Ekonomi 
 

Kompetensutvecklingsfonden har under projektets gång bidragit med pengar, samtidigt som 
skolan avsatt tid och resurser för lärarna inom MGiS projektet. Branschen har avsatt tid i 
samband med handledarnas parallella utbildning vilket resulterat i en utbildningsinsats som 
bestått av betyg och bedömning tillsammans med lärarna på skolan. Dessutom har 
handledarna genomgått tre dagars pedagogisk utbildning, även detta tillsammans med lärare 
och deltagare ur styrgruppen.  
 
Handledarna har haft olika ersättningar för sin insats, vilket varit beroende på vid vilket 
företag de arbetat. Parallellt arbetar de samtidigt på ackord i den pågående produktionen. Det 
anses som ”en viktig insats som måste uppmuntras”. Samtidigt ser företagen handledarskapet 
som en möjlig karriärväg. Företagen har dessutom ställt både nya bilar och annan maskinell 
utrustning till skolans förfogande. Detta material får skolan behålla efter projektettidens slut, 
”man måste ju ha karta och kompass för att hitta rätt”.  Under projekttiden har även lärarna 
kunnat delta i olika utbildningsinsatser som företagen arrangerat. Arbetsplatsbesöken hos 
elev/handledare ute på verkstäderna har ökat i omfattning och som en följd av detta har en 
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”APU -pärm” tagits fram för varje elev för att främja kommunikation och samarbete mellan 
elev – handledare – skola.  
 

• Skola – Arbetsliv  
Under denna underrubrik (skola - arbetsliv) har jag valt att redovisa utifrån a) lärarna,  
b) handledarna och c) branschen. 

 
”Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all gymnasial 
utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet”.16  
 
Från att tidigare ha färdigutbildat eleverna inom skolans ramar, har den fordonstekniska 
utbildningen utvecklats till att bli en yrkesförberedande utbildning. Det som tidigare var 
praktik har kommit att bli arbetsplatsförlagt lärande och i Lpf 94 skrevs samarbetet mellan 
skola och arbetsliv in som ett tydligt mål. De flesta såg APU´n mera som en praktik i stället 
för vad intentionerna för detta utbildningsinslag. Skolverkets utvärdering av fem 
gymnasieprogram 1999, (rapport Nr 182, 2000) visade bl.a. på att APU´n har en mycket stor 
betydelse för eleverna och att de anser sig kunna lära sig mycket där. Idag förväntas att skolan 
tillhandahåller yrkets grunder, samt att de yrkesteoretiska delarna ingår i utbildningen. Utöver 
detta tillkommer gymnasieskolans kärnämnen, de tekniska delarna kommer i allt högre grad 
att läggas ut på företagen.  
 
Skolan måste vara den part som bjuder in arbetslivet i verksamheten för att utbildningen ska 
kunna utvecklas i en positiv riktning. Ett stort dilemma är enligt Johansson, (Skolverket 2002)  
att gymnasieskolan ständigt lever med kravet att anpassa skolans utbildningar till Arbetslivets 
förväntningar.  
  
Höghielm, (2006) använder sig av begreppet Yrkesbaserat lärande (YBL), vilket betyder att 
utbildningen/lärandet utgår ifrån den faktiska yrkessituationen och att de teoretiska avsnitten i 
kursplanen sålunda styrs utifrån den praktiska yrkesutövningen, inte utifrån ett skolperspektiv 
Höghielm, (2006). Det betyder således att man inte håller isär yrkesteorin och praktiken. 
Detta ses ofta som ett problem inom skolans organisation, både när det gäller 
schemaläggningen inom och utanför skolan.  
 
I förslaget till Gymnasieskola 2007, (Gy-07) skrev den förra regeringen bl.a. följande, ”..det 
arbetsplatsförlagda lärandet(APL) ska organiseras i samverkan med det lokala arbetslivet”. 
Dessutom fanns en önskan, med tanke på internationaliseringen att eleverna skulle erbjudas 
möjlighet att genomföra viss del av sin APL utomlands för att på så vis bli en del av skolans 
internationalisering. 
 
Skolan och branschen har fortfarande olika kulturer ”att brottas med”, och enligt Höghielm, 
(2006) är detta något som ”…antagligen ligger till grund för vissa kommunikations-
svårigheter mellan kulturerna”.  
 
a) Lärarna 
I intervjuerna framkommer att lärarna anser att samarbetet mellan skolan och branschen 
definitivt har ändrats till det bättre och har fördjupats under tiden för projektet eftersom 
lärarna anser att ”det är ett vinnande koncept”. Det är en process som gjort att handledarna 
kan börja diskutera med sina chefer, eftersom handledarnas självförtroende har stärkts under 
                                                 
16 Lpf 94 kap 1.2 Den enskilda skolans utveckling 
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projektets gång. Handledarna behöver ett större erkännande ifrån sina arbetsgivare. Ute på 
företagen är det produktionen som styr verksamheten och ses som det viktigaste. Problemet 
för de mindre verkstäderna är att de har svårt att skicka sina respektive tekniker till skolans 
handledarutbildningar. Detta ses som en brist ifrån skolans sida och skapar på sikt en större 
diskrepans mellan stora/små företag och likväl mellan elev- eller lärargrupper. 
 
Lärargruppen anser sig ha goda kontakter med verkstäderna, eftersom de själva kommer ifrån 
verksamheten och redan har ett stort kontaktnät. Detta minskar i någon mån problemen vid 
placeringen inför elevernas APU-perioder. Lärarna är överens om att det pågående samarbetet 
måste byggas vidare och utvecklingen fortsätta även efter projektperiodens slut.  
 
En önskan som framkommit från lärarnas sida är att även de nationella programeleverna på 
sikt ska komma att få bättre utbildningen, genom att få tillgång till det som nu finns inom 
MGiS projektet. Annars kommer det att leda till en konkurrenssituation inom den egna 
skolan, vilket inte anses som bra. 
 
Fördelarna med projektet är att MGiS-eleverna får en närmare kontakt med näringslivet. 
Projektets elever blir en spjutspets och går på så vis fortare fram inom de olika kurserna. Den 
här elevgruppen kommer att ha mycket lättare att få jobb efter avslutad utbildning och de har 
även möjlighet till sommarjobb på sina APU-verkstäder. När det gäller APU-platserna, finns 
de redan för dessa elever, ”dom är handplockade och man har tagit dom bästa eleverna”, 
säger en av de undervisande lärarna. 
 
Men lärarna ger också uttryck för de negativa effekter som uppstår med ett A-, B-, och t.o.m. 
ett C-lag inne på skolan och ”dom som står lägst i nivå får det som blir över”. De nationella 
elevernas APU-placeringar är beroende av lärarnas goda kontakter med verkstäderna. 
Förhoppningsvis kommer projektet att höja nivån även på det nationella fordonsprogrammet. 
Det kan annars ge en negativ effekt på de nationella programeleverna, ett problem som kan 
uppstå är hur dessa elever ska motiveras? Inom lärargruppen uppstår bl.a. en fråga som, ”Ska 
man välja eliten?” Flera av de nationella programeleverna skulle klara sig inom projektet ”om 
dom bara hade viljan att lära sig”. 
 
Det ska inte finnas någon skillnad mellan de undervisande lärarna, oavsett om man har sin 
undervisning inom projektets ram eller inte. Projektets lärare och handledare har bättre och 
tätare kontakt med varandra än övriga inom programmet. Handledarutbildningen inom MGiS 
lyfts fram som en mycket positiv del och tack vare den har det skett ”en klar förbättring” av 
utbildningssituationen. Lärargruppen är överens om att det ser riktigt bra ut inom 
utbildningens olika delar och att verksamheten har utvecklats i positiv riktning i och med 
MGiS-försöket. Viss reservation görs bland de lärarna vars handledare inte kan få samma typ 
av handledarutbildningen som MGiS – handledarna. 
 
b) Handledarna 
Handledarna anser att MGiS-eleverna ”nog får förtur”, i förhållande till de övriga eleverna 
inom fordonsprogrammet. Förtur när det gäller att bli utvald och på så sätt ha tillgång till den 
senaste och mest moderna tekniska utrustning, som yrket kräver idag. Detta ses inte alltid som 
positivt eftersom det även finns duktiga elever inom det nationella fordonsprogrammet. 
Projektet upplevs mycket positivt, eleverna styrs in på olika områden ute på verkstäderna och 
när det gäller MGiS-eleverna har de ”mera koll på allt”. Eleverna inom projektet tar mera 
ansvar än övriga elever. Det är kontinuerliga möten och uppföljningar på skolan, vilket 
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handledarna till de nationella programeleverna inte har och det finns alltid någon att bolla sina 
tankar emot inom MGiS -projektet.  
 
Ytterligare en fördel är att verkstädernas utrustning är uppdaterad och eleverna får tillgång till 
det senaste. ”Det finns inga nackdelar”. Handledarna anser att projektets elever har mera 
kontroll över vad som gäller och vad som ska göras när de är ute på verkstäderna. De ser en 
enorm skillnad när de jämför med elever från det nationella fordonsprogrammet och även när 
de jämför med elever ifrån andra gymnasieskolor. Ingen av de tillfrågade handledarna kan se 
annat än att det har blivit en klar förbättring inom utbildningen. 
 
Handledarrollen kräver mycket, t.ex. Betygsättning (omdöme) och att kontrollera arbets- och 
loggböcker. Det är ett mera ansvarsfullt jobb och ”man lägger ner lite mera arbete med dessa 
elever”. Det krävs att ”man är en positiv och bra vuxen förebild och att man har kompetens 
att lära ut”. Som handledare krävs även ett stort tålamod och att vara med i den pågående 
verksamheten, annars kan det bli ”dyrköpta misstag”. ”Det funkar riktigt bra, men vi ska 
tjäna pengar samtidigt som vi ska utbilda”. Det är en blandning av ”mekaniker och 
papparoll” och det gäller att varna eleverna för fallgropar, ”det gäller att få dom att känna sig 
trygga”, att alltid se till elevens bästa. ”Det har varit utvecklande att vara delaktig i 
projektet”.  ”Det är jätteroligt!” 
 
c) Branschen 
Branschen har tidigare varit kritisk till hur utbildningen varit utformad, skolan har tagit sig an 
kritiken och lyssnat av på ett mycket konstruktivt vis. Ambitionsnivån hos de involverade 
lärarna är hög och det samma gäller för handledarutbildningen. 
 
En stor fördel med MGiS är att eleverna får mera praktik och att utbildningen på så vis 
utökats. Projektets elever håller genomgående en högre standard än de nationella 
fordonseleverna. I sammanhanget bör dock påpekas att branschrepresentanterna är väldigt 
noga med att påpeka att det finns duktiga elever även inom det nationella fordonsprogrammet.  
Intervjuerna som genomförs med intresserade elever redan under åk1 fungerar bra.  
 
En stor nackdel med projektet är att det blir en sortering mellan elevgrupperna och att det 
nationella fordonsprogrammet blir ”en andrahandssortering”. Styrgruppen fungerar som ett 
filter där vissa väljs bort och de som branschen ”vill ha” blir kvar inom projektets ram. 
 
Handledarrollen är ganska tuff och krävande, eftersom teknikerna befinner sig i produktionen 
samtidigt som de har en elev. Det krävs ett genuint intresse och engagemang av handledarna 
och dessutom behöver de pedagogisk utbildning. Därutöver krävs ett stort socialt engagemang 
samtidigt som de ska vara en bra vuxenförebild. Viktigt är också att de har god kännedom om 
företagets organisation. Ifrån företagens sida bör det göras mera för att bl.a. underlätta 
exempelvis med eventuella uppföljningar och internutbildningar. 

 
2. Pedagogisk grundsyn 

 
Nästa huvudkategori i min figur är pedagogisk grundsyn. I figuren har jag delat in denna 
kategori i två inriktningar, dels en som handlar om kunskapssyn och ansvar, dels en som berör 
implikationer för pedagogik, APU och levers lärande. Under kategorin har jag för de olika 
underkategorierna särskilt uppmärksammat a)lärarna, b) handledarna och c) branschen. 
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Det som ligger till grund för lärare och handledares undervisning i klassrum, respektive 
verkstad är dennes uppfattning om, eller syn på eleven, kunskap, inlärning och samhälle. 
Kveli, (1993) Även synen på etik, människan och den pedagogiska situationen, sätter sin 
prägel på hela undervisningsprocessen. Stensmo, (1997) För att undervisningen ska kunna 
utvecklas och bli bättre, krävs det att de som bedriver någon form av utbildning analyserar 
och bearbetar den egna pedagogiska grundsynen. Det gemensamma språket har en stor 
betydelse, både när det gäller kroppsspråket som det talade. Andersson, (2000) 
 

• Kunskapssyn  
”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, 
problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Kunskapen 
fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskap fungerar som 
ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom kunskaper vidgas vår kontaktyta med 
värden utanför oss och vår förståelsehorisont växer” (SOU 1992: 94). 
 
”Kunskap kan jämföras med isberg - endast en del är ovanför ytan och synlig. Traditionellt 
är det bara denna, synliga del, som har uppfattats som kunskap i skolan." Carlgren & Marton,  
(2001) 
 
En syn på kunskap är att den bygger på interaktion med andra människor och med omvärlden. 
Den är således uppbyggd på olika former av relationer och kallas därför relationell. Den 
sociala praktiken eleverna får genom sin APU utvecklar deras kunskaper och de olika delarna 
kan sättas in sitt egentliga sammanhang. Det handlar således om situerat lärande t.ex. en 
fordonstekniker som uppmärksammar hur en bilmotor låter, teknikern lägger in sina tidigare 
erfarenheter i bedömningen, så kallad tyst kunskap. Molander (1996) Kunskapssynen kan 
betraktas ur tre aspekter, nämligen a) lärarna, b) handledarna, c) branschen. Alla tre kan anses 
ha olika framträdelseformer med avseende på kunskapssyn.  
 
a) Lärarna 
Utbildningen och undervisningen kräver struktur samt genomgående och återkommande 
diskussioner med eleverna. När det uppstår något problem inom en undervisningssituation 
samlas hela klassen runt detta. Gruppen löser därefter uppgiften tillsammans. ”Att söka 
kunskap är att diskutera”. Varför är en viktig fråga och det gäller att ta tillvara elevernas 
funderingar och utgå därifrån. Kunskap är inte bara det som skolan matar in, lärarna måste 
även allmänbilda eleverna. ”Kunskap är något man förstår”, att veta när och hur man har 
användning för det. ”Bara för att man kan något betyder inte det att man förstår något, eller 
har kunskap om det”.  
 
En del elever klarar av att ”läsa in” ämnet teoretiskt och klarar sig därför i utbildningen, 
medan andra måste ”praktisera” för att förstå teorin. Vissa elever skriver bra, men förstår 
ingenting medan det för andra är precis tvärt om. Elever som har problem med ”läs och skriv” 
får proven upplästa och lärarna kan således hjälpa till med att fylla i de skriftliga proven.  
 
Lärarnas uppgift under åk 1, är att ”skicka med ett paket upp till tvåan” som sedan ligger till 
grund för det som ska byggas vidare på. Det viktigaste är att eleverna får en helhetssyn till 
vad de lär sig. Lärarrollen idag har en stor frihet, det gäller bara att kunna se och ta tillvara 
möjligheterna, det gäller att variera sig och ”använda vägen till målen som en kompass”. Det 
gäller att vara väl förberedd, klar och tydlig och kunna det man undervisar i/inom, men det är 
svårt med kopplingarna mellan teori och praktik. Eleverna får jobba mycket självständigt och 
utan att de får någon direkt hjälp.  
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En lärare med auktoritet och som fungerar som en bra vuxenförebild är egenskaper hos en god 
pedagog, ”att man behandlar eleverna med samma respekt som man själv vill bli behandlad”. 
Läraren ska vara en mentor och/eller en coach och kunna entusiasmera, kunna få eleverna att 
vilja söka kunskap, kunna visa hur och på vilket sätt och varför. Som lärare och handledare 
måste man ”Kunna motivera eleverna, annars är det dödsdömt”.  
 
Lärarrollen har förändrats och ställer många olika krav. I lärarrollen ingår många olika 
uppgifter bl.a. rent sociala och (studie)vägledande. Angående kompisrelationer mellan lärare 
och elev gick åsikterna isär. I den tillfrågade gruppen finns det förespråkare för båda sidor. 
Det ska vara ”ordning och reda och nästan en kompis”, vissa lärare försöker att nå eleverna 
med ”kompisdialoger”. Å andra sidan finns det de lärare som förespråkar att: Den största 
uppgiften är att vara en bra vuxenförebild och att inte försöka att ha någon kompisrelation. 
Det är viktigt att hålla ihop klassen så att alla hänger med.  
 
Rollen som lärare kanske är som den alltid har varit, men eleverna måste göra mera själva, 
”man kan inte säga att dom ska söka själva, det kan dom inte”. Lärare måste ge eleverna 
”användbara verktyg och stärka deras själkänsla”. Det positiva med rollen är 
elevkontakterna, medan andra uppgifter inte är intressanta. ”Lärarrollen är som en tärning 
med 24 sidor…det är mycket, men jag ser positivt på rollen”. 
 
Idag har lärarna många andra uppgifter vid sidan om sin undervisning och dessa uppgifter ses 
inte som lika viktiga. Numera ska en lärare ingå i flera olika grupperingar inom skolans 
organisation och på ett annat sätt än tidigare vara delaktig i skolans totala verksamhet. 
Flertalet av lärarna upplever alla dessa ”nya” uppgifter inte ingår i lärarens uppgifter.  
 
b) Handledarna 
Handledarna ser på kunskap ur ett annat perspektiv och beskriver det bl.a. på följande vis. 
När eleven på ett förståligt sätt kan förklara och berätta ”varför” ett visst fel uppstått och även 
känna till konstruktionen och händelseförloppet så har kunskap utvecklats. Handledarna anser 
att eleverna ska kunna grunderna ifrån skolan och naturligtvis vara intresserade. Att de 
”hänger med” i utvecklingen och fortbildar sig, en ständig utveckling. 
 
På verkstäderna kan det vara ganska fritt när det gäller att kunna påverka den egna 
verksamheten. Eleverna kan lägga upp sitt eget arbetsschema tillsammans med handledaren. 
Det händer även att eleverna tar egna initiativ och är något fel så rättas det till, ”men dom är 
lite tama” enligt en av de tillfrågade handledarna. 
  
Eleverna för in mycket nytt till skolan när de varit ute på sin APU, det gäller främst MGiS-
eleverna. Viktigt att notera i sammanhanget är att det är lärarnas uppgift att lära/informera 
eleverna om de olika regelverken som gäller ute i arbetslivet. 
 
c) Branschen 
Företagens krav är något annat än det eleverna oftast förväntat sig. Eleverna måste kunna läsa 
och förstå, kunna söka sig fram och vara problemorienterade. Enligt de tillfrågade bransch-
representanterna lär sig eleverna hela tiden, de måste i en förlängning vara kompetenta inom 
flera olika områden. 
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• Ansvar 
”Elevers ansvar för att planera och genomföra sina studier samt inflytande på såväl innehåll 
som former ska vara viktiga principer i utbildningen”.17  
Även här har jag valt att dela in denna kategori med hjälp av perspektiv hämtade från a) 
lärare, b) handledare, c) bransch. 
 
a) Lärarna 
När det gäller MGiS-eleverna tar de ett stort ansvar. I en av lärarintervjuerna framkom 
följande, ”Ska 20% av en kurs genomföras självständigt, så gör dom det”. En annan åsikt var 
att ”undervisningen tycks mest läggas upp efter de elever som inte tar något eget ansvar”. 
Eleverna på nationella programmet har enligt lärarna inte någon större kännedom om 
programmål och kursplaner, medan däremot MGiS elever vet vad som föreligger och även 
förväntas av dem. MGiS-gruppen är homogen, där finns det en styrka och vilja, däremot 
skulle även flera av eleverna på det nationella programmet passa in i ramen för projektet, 
”ryktet säger att vissa elever känner rädsla för MGiS och att det ska vara svårt att gå där”. 
”Dom kanske inte tordes söka”, är ytterligare farhågor som en lärare uttalar. 
 
När det gäller arbetssätten i undervisningen framförallt för MGiS elever, är det ”ganska 
fyrkantigt eftersom allt bara kretsar runt betyg… det borde handla om kunskap”. Det 
framhålls även att eleverna måste ta eget ansvar för sina studier. Programmålen är inte särskilt 
väl förankrade hos eleverna även om de delats ut, däremot är eleverna mera insatta när det 
gäller betygskriterierna. Flera funderingar och tanker som, ”jag vet inte om vi jobbar lika, ”Vi 
kör inte lika …det är skrämmande…men egentligen vet jag inte hur viktigt det är det vi gör 
här inne”.  
 
MGiS-eleverna tar väl vara på sin tid under utbildningen, men ifrågasätter däremot väldigt lite 
av vad lärarna säger under teorilektionerna. De sitter tysta och skriver ner/av ifrån tavlan eller 
ifrån en overhead. MGiS elever ”skulle behöva få stöd i att tas ur sitt skolbeteende, de 
ifrågasätter ingenting, bara sväljer och antecknar”. ”Dom är så kallade Queseekers och letar 
efter vad läraren vill och levererar därefter”.  
 
De elever som har stora problem när det gäller att läsa och skriva får göra sina prov muntligt. 
Men dessa elever kan inte tillgodogöra sig allt i läro- och handböcker, vilket upplevs som ett 
stort problem bland lärarna. Vidare framkom önskemål om tillgång till små studierum i 
skolans lokaler, på så vis skulle eleverna kunna arbeta ostört. 
 
De allra flesta eleverna inom det nationella programmet når till slut målen för kursen, även 
om det krävs mycket både av elever och lärare. ”För vissa skulle det behövas läggas upp på 
ett annat sätt”. En del uppnår målen ”med råge”, även om målen ses som ganska vaga. 
”Deras mål är att bli klara, en del har över 20%  frånvaro och då kan dom inte nå målen”.  
 
När det gäller MGiS-eleverna så ”ställer branschen högre krav” när det gäller var gränserna 
går för att eleverna ska nå sitt mål. Kontrollen och uppföljningen efter APU´n är oerhört 
viktig inte minst för detta ändamål. 
 
b) Handledarna 
MGiS-eleverna är bra på att ta eget ansvar och de anses i stort sett som självgående, eleverna 
går självmant in och söker i böcker och manualer. Störst ansvar känner de under åk 3 och på 

                                                 
17 Lpf 94 kap 2.3 Elevers ansvar och inflytande 
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verkstaden kan eleverna hinna med det de inte hunnit klart med inne på skolan. De vet 
dessutom att i produktionen måste de vara noggranna, annars kan det bli mycket dyrbart.  
 
Dessa elever förstår så gott som allt och kan både läsa och skriva, ibland kan det dock vara 
”lite si och så med skrivandet”. Eleverna borde få mera kunskap i skolan när det gäller att läsa 
av skjutmått och micrometer, detta med tanke på noggrannheten vid mätningarna ute i 
produktionen. Skolan bör lägga mera resurser bl.a. på elektroniken, för övrigt är den här 
elevgruppen inte i direkt behov av något stöd i sin undervisning. Dessutom når MGiS-
eleverna upp till målen i samtliga kurser. 
 
c) Branschen 
Skolan ska fokusera på de sociala delarna, samt de teoretiska grunderna som ingår i 
utbildningen. Eleverna måste ha läsförståelse så att de kan göra korrekta tolkningar i olika 
situationer och systemen. Tekniken på verkstäderna ändras hela tiden och mekanikerna 
utbildas i ny teknik först när de nya bilarna står i verkstaden.  
 
Branschen anser vidare att skolan bör fokusera på ”matematik och engelska, framför allt 
teknisk engelska”. Dessutom ska den skolförlagda utbildningen fokusera på 
grundkunskaperna inom både den praktiska och teoretiska fordonsutbildningen. Skolan ska 
även fokusera på att eleverna kan använda datorer och att de ska kunna läsa instruktioner. 
Handledarna anser vidare att lärare och handledare måste vara tydliga med sina budskap och 
med sina instruktioner, de måste kontinuerligt kunna lyssna och ställa frågor. 
 
Eleverna måste vara intresserade för annars är de inte mottagliga. Det är upp till eleven att 
föra loggbok och ta till vara på det som de får när de är ute på sin APU. Dessutom är det 
viktigt att ”komma i tid och rätta sig efter spelreglerna”.  
 
 

• Implikationer för pedagogiken  
 

Liksom tidigare presenteras materialet med utgångspunkt från aspekter hämtade från a) lärare, 
b) handledare, c) bransch.  
 
a) Lärarna 
Eleverna har övningsböcker att fylla i, samt loggböcker att dokumentera vistelsen ute på 
företagen. Dessa böcker/uppgifter ska följas upp när eleverna kommer tillbaka till skolan. 
Uppföljningen är sparsam in till obefintlig, eftersom ”det stjäls för mycket tid” och är så 
mycket annat som ska hinnas med ”…det ska dom inte ha, jag sätter betyg på det jag ser…”.  
”Redovisningen görs skriftligt till mig, men ingen annan återkoppling sker”. Vissa elever är 
bra på att göra sina uppgifter, de skriver mycket medan andra bara skriver helt kort. Även 
företagen får formulär som ska fyllas i angående vad som ska göras vid olika tillfällen under 
utbildningen. Något som är positivt är att vissa företag har studierum där eleven kan gå ifrån 
för att plugga under lite lugnare former. Ibland kan de behöva sitta ner i lugn och ro, eftersom 
eleverna inte är så vana vid att hela tiden behöva gå eller stå. 
 
När det gäller provens utformning har eleverna definitivt ingen större chans att påverka. 
Proven utformas till stor del efter elevernas kompendier och övrig litteratur, samt utifrån det 
den enskilda läraren tagit upp som ”viktigt stoff”. En typ av prov för eleverna på det 
nationella fordonsprogrammet är s.k. ”basskrivningar utifrån utdelade kompendier”. Vad 
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gäller MGiS-elevernas prov är de schemalagda och eleverna pluggar därför mer självständigt 
inför proven.  
 
För att eleverna ska kunna få MVG på ett prov krävs det att det finns MVG-frågor på provet, 
det räcker således inte med full poäng. Detta är inte alldeles enkelt, för: ”Förstår inte läraren 
hur ett sådant prov ska utformas, hur ska då eleverna förstå?” 
 
När det gäller APU-placeringen, kan endast eleverna på det nationella programmet i viss mån 
vara med och påverka valet av verkstad. Flera av eleverna har känningar inom branschen. Det 
kan handla om föräldrar/syskon övrig släkt och vänner. MGiS elever har placeringarna klara 
redan från början, inom de olika branschföretag som är delaktiga i projektet.  
 
Eleverna i det nationella fordonsprogrammet kan göra individuella val och genom detta val 
påverka sin totala studiesituation. MGiS-eleverna har redan, som en del av projektet, intecknat 
denna tid för att utöka APU-delen i utbildningen.  
 
Det gäller för lärare och handledare att öka elevernas förståelse av vad det är som förväntas 
och vad som ska komma att ingå inom de olika momenten. Vikten av varför loggböcker ska 
skrivas och varför det sedan ska följas upp inne på skolan måste förankras och förtydligas för 
alla inblandade parter. Det gäller för både lärare och handledare att ha en klar struktur i sina 
respektive verksamheter för att mera grundligt kunna gå igenom med eleverna vad/hur saker 
ska göras. 
 
När det gäller läromedel, ex. olika motordelar, skulle det kunna vara mycket bättre, ”dom 
skruvar bara på olika stationer under åk 1”. Det betyder att eleverna inte får skruva och 
mecka så mycket som de skulle önska. Inom lärargruppen används materialet olika och de 
flesta jobbar utifrån sina egna föreställningar om hur det ska vara. Det finns ingen gemensam 
strategi eller pedagogiska diskussioner kring dessa olika förhållningssätt. 
 
b) Handledarna 
Enligt några av handledarna har eleverna skoluppgifter när de är ute på APU´n och det 
genomförs nog också, ”annars skulle jag väl få höra det ifrån skolan”. ”Nej dom har aldrig 
några uppgifter” men de ska fylla i vad dom gör varje dag, och ”det finns visst någon bok till 
det”. Ett av företagen har avsatt ca tre timmar vid ett tillfälle i veckan, där det finns möjlighet 
för eleverna att gå undan och göra sina studieuppgifter.  
 
 

• APU 
 

Under kategorin APU behandlas med aspekter från a) lärare, b) handledare och c) bransch.  
 
a) Lärarna 
Företagen och handledarna ska känna till vad som ingår i APU´n. Eleverna ska föra 
logg/dagbok som sedan ska följas upp inne på skolan, där de teoretiska momenten inom 
respektive kurs måste kopplas samman med verksamheten på APU. Enligt en lärare måste 
denna koppling ”tryckas hårdare på”. Vilket innebär att det behövs en lång och nära 
uppföljning av verksamheten.  
 
Personkemin mellan handledare och elev är viktig för inlärningen och bra handledare är 
oerhört viktigt för hela utbildningen, skolans lärare kan då ägna större delar av sin tid till 
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yrkesteorin. Ett önskemål vore kanske att verkstäderna kunde problematisera sin undervisning 
lite mera. Dessutom borde eleverna redan tidigt under höstterminen i åk1 få en liten del av sin 
APU-tid, för att på nära håll se vad det är för val de gjort. ”Det är på verkstäderna som dom 
får mecka”.  
 
Eleverna lär sig yrket mera konkret ute på verkstäderna, och det är där de får en bild av hur 
verksamheten ser ut idag, ”däremot nyttjas den tiden dåligt ifrån skolans sida” p.g.a att 
återkopplingen inte fungerar tillfredsställande.  
 
b) Handledarna 
APU är fråga om utbildning och att använda teorierna praktiskt, att söka i handböckerna, att 
lära sig umgås socialt, kunna passa tider, ordning och uppförande, ”det andra kommer 
senare”. Det viktigast är att lära ut det som inte skolan har någon möjlighet till, med tanke på 
utvecklingen inom dagens mekaniska och tekniska utrustning. 
 
c) Branschen 
APU är en otroligt viktig del av utbildningen, en av de absolut viktigaste och handledarna har 
en oerhört stor roll. Eleverna får en inblick i arbetslivet och får insikter i hur en verkstad 
fungerar. APU-tiden behöver vara lång och MGiS-eleverna har nu fått utökad tid till 30 
veckor, fördelad över två år. Verksamheten måste vara både seriöst och meningsfull, det är 
inte meningen att eleverna ska sitta och fika och hänga i ett hörn. Elevernas uppgifter måste 
följas upp seriöst inne på skolan. Skolan är lite verklighetsfrämmande och det här blir lite utav 
det gamla lärlingssystemet.  
 
 

• Elevers lärande 
 

Under kategorin elevers lärande är den sista underrubriken som behandlas under 
huvudkategorin ”pedagogisk grundsyn”. Här presenteras underkategorin med utgångspunkt 
från a) lärare, b) handledare. 
 
a) Lärarna  
Den här gruppen anser att eleverna lär sig först när lärarna kan vara med och påverka 
schemaläggningen, både när det gäller tider och placeringen i de olika lokalerna. Kopplingen 
mellan teori och praktik måste vara tydlig för att eleverna ska kunna se helheten. ”Pratar man 
om en bil så är det bra om man har en bil… det måste finnas en verklighet att applicera det 
på”.  
 
Eleverna har mycket självstudier och ska söka sin kunskap själva. Här gäller det att anpassa 
undervisningen till eleverna (individuell studieplan?) och kunna revidera lektionsplaneringen i 
efterhand.  
 
Arbetsböckerna går man gemensamt igenom och eleverna får leta upp svaren, därefter sker en 
genomgång på overhead och eleverna får skriva av ”för att kunna hänga med”. Enligt de 
tillfrågade lär sig eleverna när de själva vill och inte när läraren vill.  
 
När det gäller elevers behov av stöd så ser det olika ut mellan de enskilda eleverna och även 
mellan grupperna. Ett önskemål är att få en resurslärare som är fordonslärare, vilken även 
skulle kunna fungera som stödperson inom karaktärsämnet. Det kan vara 3 – 4 elever i varje 
grupp som har behov av en sådan resursperson. Invandrareleverna har det ännu mera 
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problematiskt när det gäller terminologin och de tekniska beskrivningarna som förekommer 
inom fordonsområdet, ”särskilt om de inte har någon tidigare erfarenhet av att mecka”.  
 
När eleverna inte har någon insikt i vad lärarna frågar efter så uppstår det ibland stora 
problem. Elektroniken har ansetts som svår och flertalet av eleverna skulle behöva stöd. Men 
det skulle kanske fungera bättre om elektronikämnet ”löpte med” under hela utbildningen 
istället som det har varit, endast under åk 3.  
 
I nuvarande åk 2 på det nationella programmet har nästan halva klassen läs och 
skrivsvårigheter av någon grad. Här räcker inte yrkeslärarnas kompetens och insatser till, 
eftersom de inte har den utbildningen som krävs. Det bromsar upp undervisningen för den 
resterande delen av gruppen. Även vissa MGiS-elever är i behov av någon form av stöd, 
speciellt när det gäller svenskan. På skolan finns endast en speciallärare som ska räcka till för 
alla skolans elever (ca 700), insatserna riktas oftast mot kärnämnen. Här behöver en 
förändring komma till stånd. 
 
b) Handledarna 
Eleverna lär sig hela dagarna, de hänger med i det vanliga arbetet, tittar och provar. De lär sig 
något nytt varje dag, i början när allt är nytt lär de sig mycket hela tiden. Undervisningen 
läggs upp allt eftersom jobben kommer in och det går utbildningsmässigt inte riktigt att 
förutsäga vad som kommer att ske. Efterhand får eleverna arbeta mer självständigt genom att 
berätta vad som ska göras och därigenom visa vad de lärt sig. Mekanikern/teknikern och 
eleven går gemensamt igenom arbetsordern, därefter får eleven gå in i böckerna/pärmarna för 
att söka, då lär de sig även vad facktermerna betyder. De första gångerna när något nytt 
moment ska göras demonstrerar handledaren, vilket ibland kan upplevas tråkigt ur elevens 
perspektiv, men detta tillvägagångssätt sker även ur ett säkerhetsperspektiv. Efter några 
gånger jobbar eleven mera självständigt, medan handledaren övervakar. Eleven växer och 
känner sig stolt, självförtroendet stärks enormt under denna fas 
 
 

3. Framtidens fordonstekniker 
 
Avslutningsvis har vi en huvudkategori benämnd framtidens fordonstekniker. Jag har valt att 
införa två underkategorier, nämligen arbetsmarknad och nyckelkvalifikationer. 

 
 
• Arbetsmarknaden 
 

Underkategorin arbetsmarknaden belyses även med a) lärarnas, b) handledarnas och  
c) branschens. 
 
a) Lärarna 
Utsikterna på arbetsmarknaden ser bra ut, trots snabba växlingar inom personbilssidan. De 
elever som är intresserade och duktiga kommer att få jobb. På den tunga sidan råder det brist 
på tekniker och här behöver det utbildas många flera framöver. Anställningsbarheten hos 
framförallt MGiS-eleverna har ökat i jämförelse med traditionella fordonsutbildningselever. 
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b) Handledarna 
Det ser ljust ut för närvarande och eleverna i MGiS har stor chans att få jobb. Elever som 
visar intresse och är positiva kommer inte att ha några större problem. På den tunga sidan är 
förutsättningarna mycket goda för tillfället och flera kommer att behövas inom det området. 
 
c) Branschen 
Duktiga mekaniker är alltid efterfrågade och särskilt inom den tunga sidan. Få har dock siktet 
inställt mot den delen inom fordonsprogrammet och här måste något göras framöver. Elever 
som satsar på fordonsutbildningen är idag oftast vana vid avancerad teknik i form av bl.a. 
dataspel. Den kompetensen kommer att vara en tillgång i en allt mer tekniskt avancerad 
verksamhet. För elever som valt MGiS är läget extra gynnsamt. De intervjuade anser att dessa 
elever generellt sett har högre motivation än flertalet av de elever som valt att fortsätta sina 
studier inom det nationella programmet.  
 
 

• Nyckelkvalifikationer  
 

Även här kommer underrubriken nyckelkvalifikationer att belysas med a) lärares, b) 
handledares och c) branschens synpunkter. 
 
Ute i samhället, både inom Sverige och ute i Europa har arbetsmarknaden svängt. Företag och 
förvaltningar omorganiseras ständigt och jämt, det efterfrågas en bredare kompetens än 
tidigare. Det som idag och i framtiden förmodligen kommer att efterfrågas, oavsett  
yrkesområde, torde vara kunskaper i svenska, engelska, matematik samt gärna ytterligare 
minst ett språk.  
 
De allra flesta företag, dock inte de mindre, önskar i högre grad ”färdigutbilda” sina 
nyanställda inom yrket vilket förutsätter att eleverna och/eller de nyanställda har 
nyckelkvalifikationer med sig i bagaget. 
 
Inom de yrkesförberedande programmen finns det redan idag och har funnits under lång tid, 
nyckelkvalifikationer som: 
 

• Handlag 
• Ordning 
• Arbetskvalitet 
• Initiativförmåga 
• Samarbetsförmåga 
• Punktlighet 

 
Dessa är saker som bedöms när eleven är ute på sin APU och det tillkommer även färdigheter 
som att kunna kommunicera och ha god social kompetens.  
 
a) Lärarnas syn på nyckelkvalifikationer stämmer väl överens med både handledarnas och 
branschens, de tar bl.a. upp saker som ”intresse”, ”att tänka bredare och större”, ha ”social 
kompetens” och ”kunna samarbeta” som viktiga kvalifikationer.  
 
De lägger även till ekonomi som en nödvändighet inför framtiden och då med tanke på att en 
tekniker även bör vara ”kundorienterad” Ytterligare kvalifikationer som nämns är 
nödvändigheten av att vara flerspråkig, i huvudsak engelska och tyska, att vara bra på att 



 34

använda datorer vid bl.a. felsökning, samt att kunna mera inom ämnet elektronik. Däremot var 
det helt skilda åsikter bland lärarna när det gällde att vara bra på att läsa och skriva svenska. 
Matematik kom långt ner på listan Endast en av lärarna frångick mönstret och ansåg att 
matematik hör ihop både med data och elektronik och bör rankas högt, och därför bör vara en 
av nyckelkvalifikationerna. 
 
b) Handledarna anser att eleverna i framtiden kommer att behöva ha ett mera tekniskt 
handlag.  De måste vara samarbetsvilliga samt ha god social kompetens, vara vetgiriga, vilja 
och våga samt kunna reflektera. Det betonas även att de måste ”förstå sig på och vara 
kunniga” inom elektronik, data och engelska. Inte heller den här gruppen anser att matematik 
är en nyckelkvalifikation som kommer att behövas i framtiden. Det som ansågs vara bland det 
absolut viktigaste, var att ha en god samarbetsförmåga, men även förmågor som noggrannhet, 
ärlighet och att vara plikttrogen finns med. 
 
c) Branschen efterfrågar personal med god social kompetens och som dessutom har helt 
andra förmågor som t.ex. samarbetsförmåga etc. vilket inte krävts tidigare i samma 
omfattning. I framtiden kommer inte fokus att ligga på det mekaniska, utan mera inom det 
tekniska området. En fordonstekniker kommer i framtiden att behöva vara läskunnig och 
språkintresserad, då kommunikationen inom branschen oftast sker på engelska och tyska, en 
kommunikation som också till stora delar utgår ifrån digital teknik. Matematik var inget 
branschen angav som en nyckelkvalifikation, däremot att vara problemlösare, samt kunna 
följa och förstå olika flödesstrukturer, kunna ta egna initiativ och att fatta egna beslut.  
 
 
Drömscenario   

 
Intervjuerna avslutades med frågan om hur respondenternas drömscenario såg ut. Hur skulle 
framförallt lärare och handledare vilja lägga upp och utveckla fordonsutbildningen i framtiden 
och vilka visioner har branschen? Respondenterna uppmanades således att tänka fritt. 
 
Lärarna 
Det krävs ”att alla kör samma race” och strävar åt samma håll i utbildningen. Detta kommer 
i så fall att gynna alla elever på programmet oavsett om de väljer MGiS, eller det nationella 
fordonsprogrammet. Lärarna anser att det är viktigt med täta lärar- handledarträffar för att 
parterna ska kunna stämma av med varandra och på så vis se hur det går för eleverna och var 
de befinner sig inom de olika kurserna. Förslag framkom om att införa semestertjänster så att 
lärarna skulle kunna ”täcka upp” för varandra och på så sätt även kunna ta semester/ledigt 
under terminerna. Om detta skulle komma att införas så skulle undervisningen kunna 
organiseras helt annorlunda än idag. 
  
En dröm vore att kunna starta en påbyggnadsutbildning efter det tredje året. En utbildning 
som skulle rikta sig till elever och även till anställda ute på verkstäderna. Teknikerna skulle 
kanske behöva uppdateras inom vissa delar som rör den totala utbildningen och dess 
organisation. Positivt vore om MGiS-eleverna skulle få mera sammanhängande tid inne på 
skolan och att lärarna kunde få mera tid avsatt för att göra arbetsplatsbesök. Inom 
undervisningen är det önskvärt att få ”hjälp och stöd till lärare, så att vi får en drägligare 
tillvaro”. ”Ingen ska behöva uppfinna hjulet igen”, det vore förnämligt att ha ett utvecklat 
nätverk med vänskolor, samt återigen mycket mera integrering med branschen.  
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När det gäller undervisningslokalerna ska dessa vara renare, större och ha en bättre belysning 
som ska anpassas till verksamheten. Lokalerna ska absolut inte få styra innehållet i 
undervisningen, det ska programmål och kursplanerna göra. Lokalerna ska även kunna 
anpassas till verksamheten så att ingen lärare ska behöva släpa eller leta efter saker som 
behövs i undervisningen. En ökad lärartäthet är verkligen önskvärd, eller varför inte mindre 
elevgrupper. ”Det ska vara lika för alla klasser och lärare, inte som nu”.  
 
Handledarna 
Handledarna anser att verksamheten har kommit en lång bit på väg, men att det hela tiden går 
att förbättra. T.ex. bli bättre på att ta hand om eleverna och att dessutom kunna utöka 
samarbetet med skolan. De efterlyser även en större öppenhet inom företagen, mellan de olika 
chefspositionerna och ner till verkstaden och handledarna. Det finns även en önskan om att 
vara mera insatta i och ha kunskap om Skolverkets kursplaner. Eftersom handledarna anser att 
det är en lärarroll de har, önskar de bli mycket bättre inom det pedagogiska området.  
 
Handledarna vill kunna ägna ännu mera tid för- och tillsammans med eleverna. En vision är 
att inte behöva känna av någon tidspress ifrån företagets sida när eleverna är på plats. 
Eleverna måste få mera kunskap inom elektroniken och även undervisningen i den tekniska 
engelskan, vilket måste utvecklas i skolan. Det behövs mera utvecklade hjälpmedel, inom den 
tunga sidan. APU-verksamheten bör kunna stärkas utomlands och skolan borde vara med och 
påverka mera inom detta område. Med nuvarande utbildningsform kommer det i längden att 
bli tråkigt för eleverna att gå i skolan eftersom de i stort sett bara har teori där.  Det finns en 
förhoppning om att kunna flytta ut vissa teoridelar till företagen för att eleverna lättare skall 
kunna koppla ihop teori och praktik. Vi handledarna skulle behöva mera insyn i den totala 
verksamheten som gäller fordonsutbildningen. Vi skulle även behöva få frånvarorapporter 
ifrån skolan (även inom elevernas kärnämnen), för att på så vis kunna utöva påtryckningar på 
eleverna när de är på sin APU. Med den insynen skulle samtliga aktörer ha eleven i centrum.  
 
Branschen 
Ifrån företagens sida finns det en önskan om att eleverna i större utsträckning kommer att få 
använda den utrusning som ställts till skolans förfogande. Och att eleverna därigenom skulle  
få ”skruva mer” när de är inne på skolan, fejkade fel anses inte bra.  Det finns en klar uttalad 
önskan om att ”lärarna måste vara mera up to date” och anpassade till verkstädernas 
verklighet. Ett kvalitativt samarbete skulle t.ex. kunna vara att lärarna skulle komma ut till 
verkstäderna och vara med i olika utbildningssammanhang. Tekniker och handledare kunde 
även komma in till skolan och genomföra vissa delar av undervisningen där. En stor önskan 
som finns inom branschen är att det skulle finnas flera bra lärare att tillgå i framtiden. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS   
 
Innebär MGiS att man lyckats förena två verksamheter nämligen skolans och arbetslivets? 
Om så är fallet kan man se projektet som ett framgångsrikt koncept att förena skola och 
arbetsliv till ett framgångsrikt verksamhetssystem för en framtida yrkesutbildning. 
  
Några generella resultat 
Under ovanstående rubrik har jag valt att diskutera både enkäter och intervjusvar, dessutom 
kommer jag att göra en kortare analys av de konsekvenser som uppstår i och med MGiS-
projektet. Det har under undersökningens gång framkommit andra mycket värdeladdade 
synpunkter och åsikter som jag valt att inte redovisa, eftersom dessa synpunkter och åsikter 
inte skulle ha tillfört undersökningen något mervärde. 
 
”Lärande är att visa vägen och inte att formulera målen…Att vara vägvisare förutsätter att 
man känner vägen och de olika möjligheterna. Vägvisaren sätter upp de olika möjligheterna 
men gör inte valen…Att visa vägen kan innebära att vandra med att finnas bredvid ifall 
någon för en stund behöver mer konkret vägledning eller känner otrygghet i den nya eller 
svåra terrängen. Eriksson, (1987 s.31)  
 
Det har varit en strävan inom projektet att utgå ifrån yrkesverksamheten, och MGiS-projektet 
har i det stora hela haft ett bra utfall. Den pedagogiska idén inom projektet finns, men den är 
inte så tydligt framskriven. Styrgruppen har idag goda intentioner om att man ska kunna driva 
utbildningen vidare även i framtiden. Den här ansatsen faller väl ut inom yrkesutbildningen, 
även i ett internationellt perspektiv. 
 
Projektet har möjliggjorts av ”öronmärkta medel” och olika utbildningsinsatser har legat till 
grund för att utveckla olika förmågor för samtliga grupper, som t.ex. handledarutbildningar av 
pedagogisk karaktär, bedömningsgrunder och konferenser av olika slag. Projektet har även 
möjliggjort att lärarna har kunnat delta i företagens olika fortbildningsarrangemang. Inom 
ramen för det kommande lärlingsförsöket kommer det att finnas pengar avsatta från 
regeringen för dessa ändamål, dessutom kommer ”elevpengen” att följa eleven in i 
försöksverksamheten. 
 
Fordonsbranschen är föremål för snabba svängningar, framförallt inom personbilssidan. 
Framtiden ser för närvarande ljus ut och alla som intervjuats i undersökningen är överens om 
att projektets elever inte kommer att ha några svårigheter med att få jobb i framtiden. 
Eleverna i de skolor och utbildningar som har ett gott och utökat samarbete med arbetslivet 
kommer att ha större möjligheter till anställning efter avslutad skolgång, vilket också 
Olofsson (2008) påpekar. Hur det kommer att gå för den andra elevgruppen, är dock mera 
ovisst, men de elever som redan har kontakter inom branschen bör inte få några problem. Idag 
kan vi se att både lärlingsförsöket och Ferms förslag till en ny gymnasieskola pekar åt det 
hållet på.  I och med skolans utökade samarbete med branschen/branscherna kommer detta 
framöver förhoppningsvis att bli en realitet. 
 
En erfarenhet från undersökningen är att skolledningen har en enorm betydelse för den 
fortsatta skolutvecklingen, inte bara i samverkan med arbetslivet. Det gäller även i hög grad 
inom skolans inre organisation bl.a. för att samverkan mellan kärn- och karaktärsämneslärare 
underlättas och organiseras på ett för skolan lämpligt sätt. Under projektets gång har detta 
möjliggjorts och skolans lokaler har setts över för att bättre anpassas för verksamheten och 
underlätta samverkan. Kärnämneslärarna har nu formerats runt programmen och delar idag 
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arbetsrum tillsammans med i det här fallet fordonslärarna, allt i en strävan mot att ha eleven i 
centrum.   
 
Respondenterna är överens om att APU-verksamheten har stor och viktig roll under hela 
utbildningen. Här får eleverna inblick i hela verksamheten och de får framförallt lära sig att 
använda den nya tekniken som inte dagens skolor har råd att införskaffa. 
 
MGiS-projektet har stora fördelar men naturligtvis även brister som alla utvecklingsprojekt 
men ses som ett vinnande koncept hos samtliga tre intervjuade grupper. Det är en pågående 
utvecklings- och utbildningsprocess som under projektets gång kontinuerligt har utvecklats.  
 
Fördelar 
Ambitionsnivån har kommit att bli högre bland de lärare, elever och handledare som ingått i 
projektet. För MGiS elever har projektet överhuvudtaget inte haft några påvisade nackdelar. 
Det som måste ses som en stor förmån för dessa elever, är att verkstäderna alltid är tekniskt 
uppdaterade och de får därför arbeta med den senaste teknologin. Detta är något som en skola 
med yrkesprogram idag aldrig kan mäta sig med, eller ens komma i närheten av. Den 
ekonomiska situationen för skolorna är en av de orsaker som talar för att utökat samarbete 
mellan de båda verksamheterna.  
 
APU-platserna inom MGiS är redan säkrade när eleven efter bl.a. intervjuer antas till 
utbildningen. Branschen säger sig vara nöjd med den här elevgruppen som även får en utökad 
praktisk utbildning. MGiS-eleverna håller genomgående högre standard än övriga elev-
grupper. Skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram 1999 (rapport Nr 182), visade bl.a. 
att APU´n har en mycket stor betydelse för eleverna och att de anser sig kunna lära sig mycket 
där.  
 
Lärare och handledare anser att det i hög grad är inspirerande och utvecklande att arbeta efter 
den här modellen. De upplever att samarbetet i hög grad fungerar bra. Handledarna har själva 
kunnat välja att vara en del av projektet, och har också ett gediget intresse av ungdomar och 
utbildning, vilket är en enorm fördel för den här elevgruppen. MGiS elever upplevs som 
mycket mera engagerade än tidigare elevgrupper och de här eleverna tar generellt ett mycket 
större ansvar, de har därför lättare att söka sin egen kunskap. Dessutom kommer dessa elever 
att till största delen att vara anställningsbara när de avslutar sin gymnasieutbildning. Detta 
ligger dessutom helt i linje med Jan Björklunds intentioner inför framtidens yrkesutbildning 
och Ferms förslag till den nya gymnasieutbildningen. 
 
Handledarna är överens om att de trivs med sin uppgift, även om de ser sin roll i produktionen 
som ett visst hinder för handledarverksamheten. Även styrgruppen är enig om att dessa båda 
roller inte riktigt går hand i hand och de är eniga om och anser även att det borde göras mera 
för handledarna ute på det egna företaget. Utan bra och duktiga handledare, blir det ingen 
återväxt inom branschen. Den här gruppen som har ingått i samarbetsprojektet har 
kontinuerligt fortbildat sig som handledare. Även de som inte intervjuades kände att de hade 
en pedagogisk roll som de tyckte var viktig., vilket framkom under de seminarier jag deltog i 
under projektets gång. Utbildning för handledare har ständigt stötts och blötts, både när det 
gäller innehåll och ekonomi. I betänkandet av gymnasieutredningen kommer handledarfrågan 
återigen i fokus och Ferm föreslår bl.a ”att eleven ska handledas av en i företaget anställd 
yrkeskunnig person som bör ha genomgått en av skolhuvudmannen i samarbete med 
avnämarna anordnad handledarutbildning eller som har motsvarande utbildning”.  SOU 
2008:27 s..28)  
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Skolans förhoppning är att det positiva, som projektet fört med sig, ska spilla över till 
samtliga elever och lärare inom skolans fordonsprogram. Detta skulle kunna medföra en 
större rörlighet mellan lärarna, på så vis skulle eleverna få tillgång till flera lärares kompetens. 
Samtliga lärare inom programmet bör kunna gå in och ”täcka upp” för varandra vid ev. 
frånvaro som fortbildning, sjukdom, semester etc.  
 
Nackdelar 
MGiS-projketet har initialt krävt en större tidsåtgång både för lärare och handledare, vilket för 
närvarande ses som en negativ faktor. Det har krävts mycket mera förberedelser och 
uppföljning, framförallt inom APU-området. Totalt sett krävs det ett större engagemang och 
en bättre kommunikation inom alla led, inte minst mellan styrgruppens branschrepresentanter, 
och ner till mellanchefsnivå. Om APU-verksamheten ska kunna fortsätta att fungera ute på 
verkstäderna, kommer kommunikationen dem emellan att vara av stor betydelse i framtiden. 
Inom projektet krävs det mera förberedelser och uppföljning, samt tätare kontakter med 
handledarna och kontakten skulle kunna utökas till att även gälla kommunikation med e-post.  
 
Elevernas tänkbara tillgång till datorer på APU-platserna, eller egna bärbara datorer skulle 
underlätta kommunikationen och kontakten mellan eleven och de båda verksamheterna, 
skolan och företaget. Loggboken skulle här komma att få en central roll för elevens fortsatta 
lärande. Elevens dagboksanteckningar skulle kunna skickas in varje vecka för att på så vis 
ligga till grund för den fortsatta undervisningen. När eleverna befinner sig i skolan, skall de på 
så vis kunna kommunicera med sin handledare och läraren kan förbereda sin undervisning 
utifrån det eleverna skickar in under sin APU-tid 
 
Lärarlagsplaceringen på skolan kom att genomföras som en relativt snabb process, 
implementeringen har från vissa håll inte setts som särskilt genomtänkt. Det kan möjligtvis 
medföra en något tungrodd start, men som på sikt kommer att gynna samtliga elever inom 
fordonsutbildningen på Enskede Gårds Gymnasium. 
 
Det har skett en klar segregering inom fordonsutbildningen. Lärare, såväl inom projektets 
ram, som inom det nationella fordonsprogrammet, handledare och branschföreträdare uttalar 
en rädsla för att det ska komma att uppstå ett A-, B-, respektive ett C-lag inom den egna 
skolan. Det här är ett problem som inte bör negligeras under en fortsatt utveckling av 
fordonsprogrammet på Enskede Gårds Gymnasium. Detta kommer förmodligen inte att bli 
något större problem i en framtid och här får vi kanske se både Ferms förslag och tiden an. 
 
När det gäller lokalfrågan har det varit en återkommande diskussion i undersökningen. 
Lärarna önskar större, ljusare och bättre anpassade lokaler, för att kunna bedriva en modern 
verksamhet. Framtidens gymnasieutbildning kanske kan komma att råda bot på detta, genom 
ett utökat samarbete med arbetslivet. Lokalerna ska inte som nu få styra verksamheten, det 
ska skolans styrdokument göra. Lärarna inom det nationella fordonsprogrammet säger sig inte 
ha någon insyn eller vara insatt i projektet, de framhåller att alla elever och lärare måste ha 
samma möjlighet i framtiden, vilket de inte upplever att de har för närvarande. Detta torde 
vara av största vikt om ett samarbete ska kunna utvecklas inom den egna lärargruppen.  
 
Projektets elever kommer till största delen att vara anställningsbara när de avslutar sin 
gymnasieutbildning, men hur kommer det att se ut för de andra eleverna som inte har fått den 
här ”förmånen”. Är det lyckat att som idag bedriva två olika utbildningsvägar inom den egna 
skolans organisation? Mitt svar på den frågan är nej, ska ett projekt lyckas och resten av 
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fordonsprogrammet ha en chans så borde man kanske endast driva en utbildningsform. Det 
nationella fordonsprogrammet skulle isf. komma att fasas ut under projektets gång. Vad kan 
skolan göra för att stärka även den här elev- och lärargruppen, så att ingen känner sig utanför? 
Skulle skolan kunna tänkas lägga den här delen av fordonsutbildningen som en del av det 
kommande lärlingsförsöket? Man skulle kunna anta att det blev flera vinnare än förlorare med 
en sådan inriktning på verksamheten. 
 
Bland eleverna på det nationella fordonsprogrammet finns ett uttalat behov av stöd inom 
utbildningens olika områden och för dessa elever blir det ett större problem med att söka sin 
kunskap. När det gäller MGiS elever anser deras lärare att de skulle behöva stödinsatser inom 
helt andra områden exempelvis inom områden som kundservice, kvalitetsteknik och 
samarbetsförmåga. Detta skulle i allra högsta grad vara intressant att studera vidare, för om nu 
branscherna eftersträvar personal med dessa förmågor (nyckelkvalifikationer) så bör man se 
över innehållet i utbildningen och tänka mera på detta framöver. Här måste man även göra 
handledarna observanta så att eleverna även kan tillägna sig detta ute på företagen. 
 
Eleverna på det nationella fordonsprogrammet får inför sin APU-placering i första hand 
förlita sig på lärarnas eget nätverk som de har inom branschen och ibland kan det t.o.m. vara 
problem med att hitta platser för dessa elever. Det kanske skulle kunna elimineras med 
lärlingsförsöket. I Förslaget till den nya gymnasieskolan menar Anita Ferm, att skolor som 
inte kommer att kunna skaffa fram APL-platser (ny benämning på nuvarande APU-platser) 
inte heller kommer att få starta utbildningen. Detta kommer att ställa stora krav på samarbetet 
med branscherna och de nya råd som föreslås inrättas. 
 
I lärarintervjuerna framkommer åsikter om bristande respekt bland dagens elever, ex. 
mobiltelefoner som ringer under lektionerna och telefonsamtal som tas emot. Uppfattningen i 
frågan går dock isär bland kollegorna, några anser att det absolut inte går för sig, medan vissa 
lärare ”inte tycks bry sig”.  Det finns inte någon tydlig ”disciplinnorm” i skolan och ”kommer 
man överens är det jättebra”. Skiljer dig detta ifrån den kulturen som råder ute i arbetslivet, 
eller tillhör detta enbart skolkulturen? Hur fungerar det idag på arbetsplatserna där fleratlet 
tekniker har direktkommunikation med sin kund via mobiltelefoner och datorer? Något som 
bör observeras bl.a i det här fallet är de olika verksamheternas koder. 
  
Att ta ansvar för sin utbildning betyder detta att självständigt genomföra undervisningen till 
20%? Hur ska skolan sträva mot att varje elev bl.a. ”tar personligt ansvar för sina studier och 
sin arbetsmiljö”.18 När det gäller MGiS-gruppen klarar de enligt sina lärare av att genomföra 
de intentionerna. Något som observerats och kritiserades bland projektets lärare är att dessa 
elever lyssnar och antecknar, men dessvärre inte ifrågasätter särdeles mycket av det som 
läraren säger. Den här elevgruppen är fokuserad på betygen och checkar av vad läraren ”är ute 
efter”. En fundering är om den här elevgruppen överhuvudtaget reflekterar runt sitt lärande. 
Blir de bra problemlösare i framtiden? Och är det dessa tekniker som företagen efterfrågar, 
med tanke på de kvalifikationer som eftersträvas? (se mina tidigare kommentarer) 
 
Logg/dagböcker behöver helt klart följas upp inne på skolan och här ser både lärarna och 
branschen en stor brist. Det finns en mycket bra tanke från lärarnas sida, men fungerar 
dessvärre inte som den bör. Skoluppgifter som ska genomföras under APU-perioderna måste 
ha ett klart uttalat syfte och vara väl förankrade hos lärare, elever och handledare. Det är av 
högsta vikt att dessa uppgifter följs upp i direkt anslutning till elevernas återkommande 

                                                 
18 Lpf 94  kap.2.3 Elevernas ansvar och inflytande (s.13) 
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undervisning inne på skolan.  Samtidigt kan eleverna få den feedback de är förtjänta av, det är 
av stor vikt att den återkopplingen sker vid rätt tidpunkt. Det vore bra om logg/dagboken låg 
till grund för den enskilde elevens fortsatta studier inom de olika kurserna och som ett 
underlag för elevens individuella studieplan. Lärarrollen ”kanske är som den alltid har varit”, 
men eleverna måste idag göra mera själva, ”man kan inte säga att dom ska söka själva, det 
kan dom inte”. Lärare måste ge eleverna ”användbara verktyg och stärka deras själkänsla”. 
Ett av dessa verktyg borde vara att den fortsatt undervisningen fortsättningsvis kopplar 
samman med de erfarenheter eleverna har med sig tillbaka in till skolan. Att elevernas 
nyfunna kunskaper och funderingar är utgångspunkten för deras fortsatta lärande. Dessa 
logg/dagböcker skulle kunna vara ett instrument för att överbrygga verksamheterna. 
 
Värt att notera 
Under de senaste tre – fyra åren har intresset för fordonsutbildningen ökat och flera av 
eleverna kommer nu in på sitt förstahandsval. Lärarna framhåller att det vore önskvärt om det 
kunde satsas på att få flera flickor till programmet, ”då skulle pojkarna kämpa på lite extra 
och det skulle bli roligare för alla”. När undersökningen genomfördes fanns det inga flickor i 
utbildningen, vare sig bland MGiS elever, eller inom det nationella fordonsprogrammet, åk 2 
och 3. 
 
Det måste finnas tid att kunna genomföra det som styrgruppen kommer fram till under sina 
möten. Skolans lärare bör göra flera besök ute på företagen tillsammans med handledare och 
elever. Inom MGiS-projektet finns det en stor vilja och ambition till allt detta och det är ett 
stort kliv framåt. Kopplingen ute på företagen mellan högre beslutsfattare och ner till 
mellanchefsnivå, samt sist till handledarna måste bli mycket bättre. Det råder brist på 
kommunikation och därför uppstår vissa bekymmer ute på verkstäderna. Ett problem är 
därför, vem som i framtiden ska ta över huvudansvaret för APU-verksamheten ute på 
verkstäderna om de två verksamheterna ska kunna ”länkas samman”, men även här kan vi se 
förslag på åtgärder i Ferms utredning.  
 
Tidigare ansågs inte pedagogisk utbildning vara av betydelse för handledarna, eftersom det 
var handledarens yrkeskunskap och kompetens som var avgörande i utbildnings-
sammanhanget. Höghielm, (rapport Nr 182, 2000) Handledarrollen kräver idag helt nya 
kunskaper då APU-perioderna har blivit en stor del av den totala utbildningen. Handledarna i 
undersökningen ser på sig själva som om de har en lärarroll och de efterfrågar mera 
pedagogisk utbildning i framtiden. Detta är både spännande och inte minst glädjande, då det 
tidigare inte ställts särskilt höga krav på att vara handledare. Detta skulle kunna vara en 
ingång till en yrkeslärarutbildning och på så vis säkra återväxten även här. Från styrgruppens 
sida har det uttalats en önskan om ”ännu bättre lärare” och ytterligare en karriärväg för 
teknikergruppen.  
 
Lärarna anser att den dagliga kontakten med eleverna är det positiva med yrket, medan andra 
uppgifter som numera ingår i tjänsten inte ses som intressanta. En av de största uppgifterna 
som lärarna anser sig ha är att vara en bra vuxen förebild och inte försöka att ha någon 
kompisrelation. De pekar även på vikten av att ”hålla ihop klassen” så att alla hänger med i 
undervisningen. Detta måste ses som goda intentioner, men läraryrket är så mycket mera 
komplext idag att det inte räcker i nuläget. Hur kommer det att se ut i en framtid, kanske är 
inte detta något problem då förslag finns att minst åtta kärnämnen ska vara godkända ifrån 
grundskolan, istället för dagens tre betyg (svenska, engelska, matematik)  
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Att lärandet inte sker under någon särskild tidpunkt torde vara väl känt. Lärandet ska 
dessutom vara lustfyllt och det ska finnas ett intresse för ämnet hos eleven. När det gäller 
elevers lärande är det mycket som måste stämma för att de ska ges en möjlighet att komma 
upp till minst godkänd nivå i programmet. Lärarens/handledarens engagemang är en väsentlig 
del för elevernas studieresultat. Det är en stor och viktig uppgift att kunna hjälpa till att öka 
elevernas själkänsla under utbildningen. Genom en allmän utökning av APU-tiden 
socialiseras eleverna in i rätt kontext och de kommer att ingå i ett större sammanhang och 
efterhand bli ”någon att räkna med”. Detta skulle möjligtvis kunna vara till stor hjälp för flera 
av eleverna när det gäller att öka deras självkänsla. 
 
Någonting måste däremot göras i en snar framtid för att öka elevernas intresse av att välja 
lastbilsinriktningen till åk 2. Idag är det få sökande till den inriktningen och tillgången på 
utbildade mekaniker/tekniker är låg. Här måste samarbetet mellan skolan och arbetslivet 
utökas i ännu högre grad, genom att t.ex. gemensamt marknadsföra sig för framtida sökande, 
redan under åk 9. Vissa delar av APU-tiden borde kanske ingå redan under höstterminen i 
åk1, för att bl.a. kunna motivera och entusiasmera eleverna, samt att öka medvetenheten hos 
dem, för att på så vis vilja t.ex. söka inriktning lastbil till åk 2.  Den här delen av APU-
verksamheten skulle kunna ses som miljöpraktik och eleverna får tidigt komma ut för att se 
hur verksamheten fungerar i verkligheten. Detta skulle även kunna vara ett sätt för att få 
eleverna mera motiverade för sina fortsatta studier.  
 
Problem som uppstår när skolan parallellt med den nationella fordonsutbildningen, har en 
strävan att öka samarbetet med branschen och samtidigt driva två olika utbildningar inom 
samma program och skola, har bl.a. fört med sig att vissa känt sig utanför, det gäller såväl 
elever och undervisande lärare. Samtliga undervisande lärare på skolan bör framöver ha full 
insyn och kännedom om hela fordonsprogrammets verksamhet och utveckling. Det är viktigt 
att få till en gemensam syn för hela utbildningen och för lärargruppen, så att alla arbetar mot 
samma mål. Eller ska bara vissa lärare arbeta med dessa elever och ska de isf. få söka den 
tjänsten, bör de besitta andra kunskaper och (nyckel)kvalifikationer.  

 
Det är glädjande att se de positiva visioner som genomsyrar samtliga grupper. Projektet är på 
rätt väg och en vidareutveckling är att vänta. Det framkommer nya innovativa förslag från 
samtliga grupper, ex. förslag som semestertjänster för lärarna där de kan fördela sin 
undervisningstid på ett helt annat sätt än i dagens organisation. Lärarna inom MGiS uttalar 
även en önskan om att kunna bygga ett nätverk med andra skolor, att kanske arbeta som 
dagens idéskolor,19 att helt enkelt kunna dela med sig och få del av varandras kunskap och 
erfarenheter. 
    
Handledargruppen säger sig även vilja ha en ännu större insyn i elevernas och skolans 
verksamhet, bl.a. när det gäller frånvarorapporteringen, en önskan är att även karaktärs- och 
kärnämneslärarna skickar rapporter ut till handledarna, då först får man en helhetsbild av 
eleven och kan dessutom vara med och motivera elevernas studiegång. Något som 
handledarna helt saknar i dagens undervisning, är den tekniska engelskan,20 vilken de anser 
måste in i en framtida utbildning. Den tekniska engelskan var ifrån första början kopplad till 
viss personal och kom efterhand att viss del försvinna. Utbildningen kan inte komma att 

                                                 
19 www.idéskola.se  
 
20 Den tekniska engelskan skrivs fram i Enskede Gårds Gymnasiums broschyr (2004) som en del av MGiS 
utbildning.  
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utvecklas efter enskilda lärare/handledares kompetens, utan måste ses i ett längre och vidare 
perspektiv. I (Sou 2008:27) kan det inte spåras några kopplingar till kärnämnessamverkan, då 
kärnämnesundervisningen inte föreslås anpassas till respektive yrkesval, utan ska komma att 
följa samma kursplan som övriga utbildningar.    
 
Att kunna genomföra delar av APU-tiden utomlands ger även eleverna och utbildningen en 
ökad möjlighet till ett internationellt utbyte och samarbete. Förutom en utveckling av de 
yrkesspecifika kunskaperna, skulle eleverna kunna få ökade språkkunskaper och även tillfälle 
till kulturellt utbyte. (Myndigheten för skolutveckling, 2004:10) 

 
Branschen önskar att lärarna ska kunna vara mera ”up to date” och därför skulle kanske 
behovet av lärarnas fortbildning inom ämnesområdet behöva kartläggas. Redan, inom 
projektets ram har det getts möjligheter till viss fortbildning för lärarna, något som har visat 
sig positivt ifrån deltagarnas sida. Ett förslag skulle kunna vara att införa individuella 
fortbildningsplaner för personalen, inom skolan, samt för handledarna ute på verkstäderna. 
Utifrån detta vore det förslagsvis en fördel om, exempelvis semestertjänster infördes som en 
naturlig del även inom skolans verksamhet. På så vis skulle personalen kunna ”täcka upp” för 
varandra när det gäller olika utbildningsinsatser, eller när de ska genomföra sina besök ute hos 
elever och handledare på företagen. Detta skulle samtidigt underlätta schemaläggningen och 
fördelningen mellan de befintliga lokaler som står till buds.  
 
När det gäller elevers lärande är det mycket som måste stämma för att de ska ges möjlighet att 
komma upp till minst godkänd nivå i programmet. Lärarens/handledarens engagemang är en 
väsentlig del för elevernas studieresultat. Det är en stor och viktig uppgift att hjälpa till att öka 
elevernas självkänsla under utbildningen. 
 
Att söka kunskap är något som genomsyrar samtliga lärarintervjuer, däremot framgår inte vad 
de egentligen menar med att söka. En lärare har utvecklat det lite närmare och beskriver det 
med, ”att söka… är att diskutera”. Under mina skolbesök har jag bevittnat olika modeller, 
vissa lärare har uppmanat eleverna att leta ”där borta i pärmarna”, eller ”kolla med någon 
kompis först”. När just den tänkta pärmen varit på drift, eller förkommit har eleven 
uppmanats att hoppa över uppgiften och gå vidare. Här uppstår då andra problem när det 
gäller inhämtande av kunskap. Skolans verksamhet bygger på att kunna individualisera och 
möta varje elev efter dess egna ”behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”21 
Planering och genomförande, samt återkoppling och utvärdering är något som ständigt bör stå 
på agendan. Hur ska eleverna kunna genomföra stora delar av sin utbildning självständigt, när 
de inte riktigt vet hur de ska söka sin kunskap.  
 
Att fylla i arbetsböcker, söka kunskap, eller skriva av en kamrats bok, var går gränsen och 
vem kontrollerar detta. Är det skrivningarna som blir någon form av mätinstrument och vad 
mäts egentligen då? ”Kursens mål är svåra att nå… man gör en skrivning och kollar av. Kan 
eleven bara nå målen om de är i skolan? Eller går det att ta in samma kunskap genom sin 
APU-plats? Ja det borde vara rimligt och eftersom handledarna säger sig vilja ha mera 
kontroll, bl.a när det gäller elevernas frånvaro ifrån skolan, för att de på så vis ska kunna 
hjälpa till och påtala vikten av den teori som eleverna undervisas i inne på skolan.  
 

                                                 
21 Lpf 94  kap. 1.1 En likvärdig utbildning (s.4) 
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Är det här ett större problem idag, nu när eleverna har den största delen av de praktiska 
momenten ute på företagen? När undervisningen inom de fackteoretiska ämnena i stort sätt är 
de enda som blir kvar inne på skolan ökar svårigheten för eleverna att göra direkta kopplingar 
till verksamheten. Hur kan det här åtgärdas, till allas bästa? ”Söderhamnsmodellen”, 
(Höghielm 2006) skulle kunna vara en av de varianter som skulle kunna förespråkas även här. 
Där eleverna går ut i produktionen och ställer nya frågor ur de problem som där uppstår. Här 
kommer den bärbara datorn och elevens loggbok åter till pass.     
 
Proven tycks ha blivit någon form av kontroll, men frågan är av vad. De utformas oftast efter 
de kompendier som eleverna fått och efter det som den enskilde läraren ser som viktigt 
Fordonseleverna i det nationella programmet, har t.ex. en form av ”basskrivningar utifrån 
utdelade kompendier”.  Har man överhuvudtaget programmålet i fokus här, det 
överensstämmer inte helt med min uppfattning när det gäller det nationella 
fordonsprogrammet. Eftersom det idag är av största vikt att eleverna är problemlösare, hur når 
vi hit, kanske inte genom att ”kolla av” med en skrivning. Möjligheterna borde vara många 
när det gäller utformningen av de praktiska och teoretiska proven på fordonsutbildningen. 
 
Inom andra branscher, ex. elbranschen, genomför eleverna under sin utbildning olika prover 
som branschen ansvara för. Det är till för de certifieringar som krävs för att få verka inom 
yrkets olika områden. De flesta hantverksyrken har sin motsvarighet i ett yrkesprov, vilket 
kan komma att leda till ett Gesällbrev. Här skulle handledarnas roll kunna stärkas ytterligare 
genom att sporra eleverna mot det uppsatta målet. Detta skulle även kunna komma att 
innefattas av ett ansvar som på sikt skulle stärka elevens kunskaper, samt i en framtid säkra 
branschen med kompetent arbetskraft med de efterfrågade nyckelkvalifikationerna. 
 
Från företagens sida finns det funderingar runt användningen av det nya undervisnings- 
materialet som ställts till skolans och elevernas förfogande. Min egen uppfattning är att vare 
sig elever eller lärare uppfattar detta som undervisningsmaterial och då inte använder det fullt 
ut. Detta är värt att ta i beaktning, då det gäller att skapa så autentiska miljöer som möjligt för 
lärandet. Höghielm, (Yrkesläraren 4/06) Detta material är dessutom så dyrt att skolan inte 
skulle kunna införskaffa det själv. 
 
Att det till vissa delar saknas undervisningsmaterial är förståeligt, då skolorna under en längre 
tid drabbats av nedskärningar, men det är dock inte försvarbart. Lärarna kopierar därför både 
ur böcker och ur övningshäften, samt använder sig av eget producerat äldre material. Som en 
lärare uttryckte sig; ”En fara är att läromedlen styr undervisningen, för vissa lärare”.  
 
I och med att man genomför ett projekt, torde det finnas ypperliga möjligheter att hitta nya 
vägar för vad som ska finnas med som läromedel i framtiden och i vilken form de ska komma 
att användas. Skulle det ske misstag när eleverna är ute på APU, så kan dessa bli ”dyrköpta”, 
vilket eleverna inte alltid tänker på, eftersom det mesta ses som gratis inne i skolan. 
 
Samtliga grupper framhåller i första hand de mera ”mjuka” kompetenserna, ex. som att kunna 
samarbeta och ingå ett team som viktiga delar. Därefter rangordnas den tekniska kompetensen 
högt, eftersom utvecklingen främst sker inom teknikområdet. De anser även att språket 
kommer att få en större betydelse i framtiden, eftersom manualerna ute på verkstäderna i allt 
större utsträckning kommer att vara skrivna på engelska eller tyska. Med andra ord kommer 
enligt respondenterna, kärnämnenas betydelse för yrkesområdet att öka i framtiden, vilket är 
aningen motsägelsefullt i det nya gymnasieförlaget (SOU 2008:27), där yrkeselevernas kurser 
inte kommer att hålla den nivån de gör idag (högskoleförberedande). 
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Eleverna på yrkesprogrammen ges dock möjlighet att på olika sätt själva välja att läsa in 
högskolebehörigheten under sin gymnasieutbildning. Skolornas kommer att ges möjligheter 
till att använda lokala varianter ex. elevens individuella val, eller utökat program med 
motsvarande poäng. ”På yrkesprogrammen ska eleverna ha rätt att läsa utökat program med 
upp till 300 poäng för att uppnå grundläggande behörighet” (SOU 2008:27, s 31) 
 
Ingen av grupperna framhöll matematik som någon egentlig framtida nyckelkvalifikation. 
Endast en lärare gjorde kopplingen matematik, data och elektronik till något som bör vara av 
vikt inför framtiden. När det gällde elektroniken, var både lärare och handledare överens om 
att här måste eleverna kunna mycket mera framöver.  
 
Redan 1994 grundade Hantverksföreningen i Stockholm, Hantverksakademin. Hösten 2005 
startade de upp ett IV-program22 och höstterminen 2006 startades även det nationella 
programmet, vilket är en variant av en modern lärlingsutbildning. Hösten 2006 startades även 
på försök en riksrekryterande KY-utbildning23, då med tanke på att säkerställa återväxten 
inom vissa de områden som ansågs ha rekryteringsproblem. På Hantverksakademin ser man 
nu fram emot det kommande förslaget om att kunna minska kärnämnena inom det förestående 
lärlingsförsöket. Yrkesläraren, (Nr 3, 2007) Detta går som jag tidigare beskrivit, stick i stäv 
med branschernas önskemål när det gäller kärnämnen som svenska engelska och även andra 
inom branschen förekommande språk. 
 
Ett bra exempel när det gäller både samarbete och elevernas undervisning i skolan är 
Rönninge gymnasium i Salem där det däremot är helt annorlunda. Sedan tio år tillbaka har de 
bedrivit den här formen av ”ny lärlingsutbildning” på byggskolan och då utan att minska 
antalet timmar i kärnämnen.  Här varvar eleverna sin skolgång med sin undervisning ute på en 
byggarbetsplats. De är inne i skolan under en period på fyra veckor och ute på APU under lika 
lång tid, detta fortgår under hela utbildningstiden. I skolan gäller skolreglerna, medan 
perioderna på bygget följer samma tider och rutiner som för de övriga anställda. Skolan har 
ett nära samarbete med tre av de större byggföretagen i branschen och tanken är att elev och  
handledare följs åt på olika byggen under hela utbildningstiden. De företag som ingår i 
samarbetet får även ta del av elevernas skolpeng. 
 
Av resultatet att döma, behöver frågor som rör den pedagogiska grundsynen, samt synen på  
kunskap, lärande och nyckelkvalifikationer, ges möjligheter att diskuteras både inom den egna 
gruppen samt med APU-handledarna. Detta gäller inte bara på den här skolan, utan mera 
generellt. Dessutom skulle även utbildningsministern kunna bjudas in till djupare 
diskussioner, då med tanke på att han vill höja kvalitén på yrkesutbildningarna. I förslaget till 
en reformerad gymnasieskola som nu framlagts, föreslås mindre obligatoriska kärnämnen på 
yrkesprogrammen. Därför ser jag inte hur det skulle vara möjligt att höja kvalitén.  
 
Avslutningsvis kan man konstatera att MGiS-utbildningen haft en grundsyn som väl stämmer 
överens med de resonemang som Höghielm, (2006) har fört fram, nämligen behovet av att de 
gymnasiala yrkesprogrammen måste utgå från ett yrkesbaserat lärande. Det är således 
yrkesutövningen som bestämmer när teorin kommer in i undervisningen.  
 

                                                 
22 Individuella programmet  
 
23 Kvalifiserad Yrkesutbildning 
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Vilken nytta har då eleverna idag av det som skolan lär ut i förhållande till det de har 
möjlighet att tillgodogöra sig under sin APU? Eleverna borde kanske kunna vara med och 
påverka sin utbildningssituation i högre grad än de kan i nuläget. Det gäller kanske ”bara” att 
se saker och ting ur ett annat perspektiv, med andra ord ur elevens, för att på så vis sätta 
elevens lärande i centrum 
 
Forstsatt forskning 
När det gäller den fortsatta forskningen inom området Skola – Arbetsliv, så är möjligheterna 
många. Undersökningar som tidigare gjorts med fokus på yrkesutbildningen har inte sällan 
skett på uppdrag av Regeringen, eller haft sitt fäste inom den internationella och ekonomiska 
forskningen. Forskningen inom det yrkespedagogiska området och gymnasieskolans 
yrkesförberedande program är eftersatt i jämförelse med skolans övriga områden. Intressant 
vore att i en förlängning undersöka samspelet, interaktionen i lärandet inom karaktärsämnet i 
yrkesutbildningen mellan; läraren(handledaren) – eleven – handledaren(läraren), där elevens 
lärande står i fokus.  
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      Bilaga 1a 
 
Den här enkäten vänder sig till dig som går på Fordonsprogrammet i åk 2 och 3. 
Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att kunna härledas till dig 
som deltagit. Genom ditt deltagande hoppas jag kunna vara med och påverka fordonsprogrammets 
utveckling i framtiden. 

 
• Man 15 Kvinna 0   
 
• Nationellt Fordonsprogram  Åk2      Åk 3 
 
• MGiS    Åk 2 8     Åk 3 7 
 
• Personbil 13  Lastbil 2              Maskin 0 

 
1a. Var fordonsprogrammet ditt förstahandsval?  

Om JA, tag ställning till följande påståenden A – E 
Varför valde du Fordon / MGiS? 

 
Välj det eller de påstående/n som passar bäst, ringa in ett eller flera alternativ 

 
A        12 Bilar är mitt största intresse 

 
B        11 Jag är intresserad av att mecka  

 
C         5 Jag har syskon/förälder som är fordonstekniker 

 
D         2 Jag lyssnade på vad mina föräldrar tyckte var bäst 

 
E         0 Jag valde som min kompis 

 
Annat alternativ, vilket_______________________________________________________ 
                                                                                                          
1b. Om NEJ vilket var ditt förstahandsval? 
 

______________________________________________________programmet 
 

2. Vilka möjligheter anser du att det finns för dig att jobba som fordonstekniker i 
framtiden? 

 
 Mycket goda 8 Goda 6 Mindre bra 1  Inte alls 0 
   

 
Följande frågor handlar om bedömning, ringa in ditt svar! 
 
3. Hur väl känner du till Programmål och Kursplanerna? 
 
 Mycket väl 0  Ganska väl 9  Lite grann 6  Inte alls 0 
 
 

4. Hur väl känner du till vad som krävs för att uppnå ett visst betyg? 
 
Mycket väl 1  Ganska väl 10 Lite grann 4  Inte alls 0 

 



 

5a. Förekommer det att dina fordonslärare diskuterar betyg/bedömning tillsammans 
med dig? 

 
 Alltid 0 Ganska ofta 2  Ibland 13  Aldrig 0 

 
5b. När en ny kurs startar, hur ofta diskuterar ni  med läraren vad som gäller för de 

olika betygsstegen? 
 
 Alltid 1 Ganska ofta 3  Ibland 10  Aldrig 0 

 
 
Följande frågor handlar om vad du kan påverka. 
  
6. I vilken utsträckning kan du vara med och påverka, ringa in endast ett alternativ 
  
 I skolan? 
A Uppläggningen av undervisningen i sin helhet  

 
Alltid 0 Ganska ofta 8  Ibland 6  Aldrig 1 
 

B Vilka moment som ska ingå under terminen 
 
Alltid 0 Ganska ofta 3  Ibland 9  Aldrig 3 
 

C Vad som ska behandlas under (inom) varje kurs   
 
Alltid 0 Ganska ofta 4  Ibland 9  Aldrig 2 

 
D Vad som ska ingå i lektionerna 
 

Alltid 0 Ganska ofta 6  Ibland 8  Aldrig 1 
 
E Provens utformning 
 

Alltid 0 Ganska ofta 1  Ibland 4  Aldrig 10 
 

F Val av Apu-plats 
 

Alltid 2 Ganska ofta 2  Ibland 3  Aldrig 8 
 
G Annat___________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
7. I vilken utsträckning kan du vara med och påverka på Apu’n? 
 
 Alltid 3 Ganska ofta 1  Ibland 9  Aldrig 2 
 
 
 
 
 



 

8. I vilken utsträckning tar du eget ansvar för dina studier? 
 
A  Veckoplanering    

 
Alltid 2 Ganska ofta 6  Ibland 7  Aldrig 0 

 
B Söka ny kunskap 

 
Alltid 2 Ganska ofta 12 Ibland 1  Aldrig 0 

 
C Begära enskild handledning 
 

Alltid 0 Ganska ofta 6  Ibland 8  Aldrig 1 
 
D Ta reda på saker som inte läraren förklarar 
 

Alltid 3 Ganska ofta 4  Ibland 7  Aldrig 1 
 
 
E Ta reda på hur jag kan avsluta en kurs 

 
Alltid 0 Ganska ofta 6  Ibland 8  Aldrig 1 

 
Följande frågor handlar om upplevelser 
 
9a. Är det något av följande som du upplever som svårt, välj ett eller flera påståenden 

som bäst passar in  
 
A        1 Svårt att förstå läromedlen, det vill säga, (instruktioner, tekniska 

anvisningar och fackuttryck på svenska)  
 
B        7 Matematik 
 
C        4 Elektronik  

 
D        1 Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning) 

 
E        2 Engelska  
 
F        0 Samarbeta med klasskamrater 
 
G        2 Passa tider 
 

 H        0 Teoretiska prov inom fordonstekniken 
 
 I          1 Praktiska prov inom fordonstekniken 
 

Annat___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

9b. På APU’n? 
 

A        2 Svårt att förstå läromedlen, det vill säga (instruktioner, tekniska 
anvisningar och fackuttryck på svenska)  

 
B        2 Elektronik  
 
C        0 Datoranvändning inom fordonstekniken / felsökning 

 
D        1 Engelska  
 
E        1 Samarbeta med arbetskamrater 

 
 F        1 Kontakten med kunder 
  

G       0 Passa tider 
 
 Annat___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
  
10a. Hur upplever du läromedlen, det vill säga, (handböcker, instruktioner i skolan?) 
    
 Mycket svåra 0 Svåra 2 Lätta 13  mycket lätta 0  
 
10b. På APU´n? 
 
 Mycket svåra 1 Svåra 1 Lätta 10  mycket lätta 3 
 
11a. I viken utsträckning upplever du att du får den hjälp och det stöd du behöver av 

fordonslärarna? 
  
  I stor utsträckning 2 ofta 4 Ibland 9  Ingen alls 0 
 

Ge ett exempel_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
    
11b. Ifrån handledarna? 
 

Mycket bra 8   Bra 3 Mindre bra 3  Dåligt 1 
 

Ge ett exempel_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

12a.  I vilken utsträckning uppmuntras du av dina fordonslärare att ta eget ansvar för 
din utbildning? 

  
 I stor utsträckning 1 Ofta 8 Ibland 4  Inte alls 2 
 

I så fall, inom vilket / vilka områden, ge högst tre exempel 
  

1___________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________ 
 
12b. Av din handledare? 

 
I stor utsträckning 5 Ofta 2 Ibland 4  Inte alls 4 

 
I så fall, inom vilket / vilka områden, ge högst tre exempel 
 

1___________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________ 
 
13. Känner du att du är i behov av särskilt stöd inom något område. 

 
Ja 6  Nej 9   

 
Om du svarat ja på frågan, vad skulle du i så fall behöva / vilja få hjälp med? 

   
A        1 Läsa och skriva svenska 
 
B        1 Läsa och förstå facktexter i instruktioner och handböcker 
 
C        2 Matematik 
 
D        3  Elektronik 
 
E        2 Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning) 

 
Annat___________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14a. Har du skoluppgifter med dig ut på din APU-plats?  
 
Alltid 0  Ofta 1 Ibland 5 Aldrig 9 

 
14b. Om så är fallet, vad består dessa uppgifter av, ge högst tre exempel 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
14c. I vilken utsträckning upplever du i så fall att du har tid arbeta med uppgifterna? 

 
I stor utsträckning 1 Ofta 0 Ibland 6 Aldrig 1 

 
15.  Tycker du att du har användning av det du lär dig i skolan, när du  

        är ute på din APU?  
 

Allt 0 Ganska mycket 5 Lite 10 Inte alls 0 
 
Egna kommentarer_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

16a. Ange den vanligaste orsaken till att du är frånvarande från skolan 
Ange högst tre alternativ 

 
A        12 Jag är sjuk 
 
B         3 Jag har försovit mig och stannar därför hemma resten av dagen 
 
C         2 Jag orkar inte upp 
 
D         0 Jag tycker att skolan är jobbig 
 
E         0 Jag trivs inte i skolan 
 
F         3 Jag tycker inte att jag missar så mycket ändå 
 
Annat:___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

16b.  Ange den vanligaste orsaken till att du är frånvarande från APU´n 
Ange högst tre alternativ 
 
A        10 Jag är sjuk 
 
B         0         Jag har försovit mig och stannar därför hemma resten av dagen 
 
C         0 Jag orkar inte gå upp 
 
D         1 Jag tycker att Apu’n är jobbig 
 
E         1 Jag trivs inte på min Apu-plats 
 
F         0 Jag tycker inte att jag missar så mycket ändå 
 
Annat:___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 

 
17. Vad tycker du är viktigt hos en blivande fordonstekniker? 

Rangordna ifrån 1 – 7 där 1 är viktigast  
 
1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 7 Bra på att använda datorer 
 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 6  Bra på elektronik 

 
2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 Bra på matematik 

 
 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7   God samarbetsförmåga 

 
1 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6  Bra på att läsa och skriva Svenska 

 
1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 5 6 6 6 6  Kunna bemöta kunder, såväl i personlig kontakt som i 

telefonen 
  
1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 Kunna läsa instruktioner och tekniska beskrivningar på 

engelska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Följande frågor besvaras endast av MGiS elever.  
 
Ringa in det eller de påståenden som passar in.   
 

 
18. I din utbildning ingår det många flera timmar med teori än i det nationella 

fordonsprogrammet.(350h) Jag anser att det är…… 
 
 Mycket bra 8 Ganska bra 6   Dåligt 0  Onödigt 1 

 
Egna kommentarer_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
19. Samarbetet mellan Fordonselever som går MGiS och de elever som går det 

Nationella fordonsprogrammet fungerar 
 

Mycket bra 5 Ganska bra 4  Dåligt 4 Inte alls 2 
 
Egna kommentarer_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
20. Något övrigt du vill tillägga som handlar om din utbildning på 

fordonsprogrammet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan, Britt Sundqvist. 

 
 
 



 

        Bilaga 1b 
 
Den här enkäten vänder sig till dig som går på Fordonsprogrammet i åk 2 och 3. 
Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att kunna härledas till dig 
som deltagit. Genom ditt deltagande hoppas jag kunna vara med och påverka fordonsprogrammets 
utveckling i framtiden. 

 
• Man 20 Kvinna  
 
• Nationellt Fordonsprogram  Åk2 10    Åk 3 10 
 
• MGiS    Åk 2     Åk 3 
 
• Personbil 12  Lastbil 3               Maskin 5 

 
1a. Var fordonsprogrammet ditt förstahandsval?  

Om JA, tag ställning till följande påståenden A – E 
Varför valde du Fordon / MGiS? 

 
Välj det eller de påstående/n som passar bäst, ringa in ett eller flera alternativ 

 
A        14 Bilar är mitt största intresse 

 
B        15 Jag är intresserad av att mecka  

 
C         1 Jag har syskon/förälder som är fordonstekniker 

 
D         0 Jag lyssnade på vad mina föräldrar tyckte var bäst 

 
E         0 Jag valde som min kompis 

 
Annat alternativ, vilket_______________________________________________________ 
                                                                                                          
1b. Om NEJ vilket var ditt förstahandsval? 
 

______________________________________________________programmet 
 

2. Vilka möjligheter anser du att det finns för dig att jobba som fordonstekniker i 
framtiden? 

 
 Mycket goda 6 Goda 12 Mindre bra 1  Inte alls 1 
   

 
Följande frågor handlar om bedömning, ringa in ditt svar! 
 
3. Hur väl känner du till Programmål och Kursplanenerna? 
 
 Mycket väl 1  Ganska väl 12 Lite grann 7  Inte alls 1 
 
4. Hur väl känner du till vad som krävs för att uppnå ett visst betyg? 
 
 Mycket väl 2  Ganska väl 8  Lite grann 10  Inte alls 0 
 
 



 

5a. Förekommer det att dina fordonslärare diskuterar betyg/bedömning tillsammans 
med dig? 

 
 Alltid 0 Ganska ofta 2  Ibland 12  Aldrig 6 

 
5b. När en ny kurs startar, hur ofta diskuterar ni  med läraren vad som gäller för de 

olika betygsstegen? 
 
 Alltid 0 Ganska ofta 3  Ibland 11  Aldrig 6 

 
 
Följande frågor handlar om vad du kan påverka. 
  
6. I vilken utsträckning kan du vara med och påverka, ringa in endast ett alternativ 
  
 I skolan? 
A Uppläggningen av undervisningen i sin helhet  

En elev valde att inte besvara frågan 
Alltid 1 Ganska ofta 1  Ibland 12   Aldrig 3 
 

B Vilka moment som ska ingå under terminen 
 
Alltid 0 Ganska ofta 4  Ibland 7  Aldrig 8 
 

C Vad som ska behandlas under (inom) varje kurs   
 
Alltid 1 Ganska ofta 2  Ibland 10  Aldrig 6 

 
D Vad som ska ingå i lektionerna 
 

Alltid 0 Ganska ofta 3  Ibland 11  Aldrig 5 
 
E Provens utformning 
 

Alltid 0 Ganska ofta 4  Ibland 2   Aldrig 12 
 

F Val av Apu-plats 
 

Alltid 5 Ganska ofta 10  Ibland 3 
 Aldrig 0 

 
G Annat___________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
7. I vilken utsträckning kan du vara med och påverka på Apu’n? 
 
 Alltid 2 Ganska ofta 9  Ibland 9  Aldrig 0 
 
 
 
 
 



 

8. I vilken utsträckning tar du eget ansvar för dina studier? 
 
A  Veckoplanering    

 
Alltid 1 Ganska ofta 6  Ibland 9  Aldrig 4 

 
B Söka ny kunskap 

 
Alltid 1 Ganska ofta 9   Ibland 10  Aldrig 0 

 
C Begära enskild handledning 
 

Alltid 0 Ganska ofta 6  Ibland 6  Aldrig 8 
 
D Ta reda på saker som inte läraren förklarar 
 

Alltid 5 Ganska ofta 8  Ibland 6  Aldrig 1 
 
 
E Ta reda på hur jag kan avsluta en kurs 

 
Alltid 2 Ganska ofta 7  Ibland 8  Aldrig 2 

 
Följande frågor handlar om upplevelser 
 
9a. Är det något av följande som du upplever som svårt, välj ett eller flera påståenden 

som bäst passar in  
 

A         3 Svårt att förstå läromedlen, det vill säga, (instruktioner, tekniska 
anvisningar och fackuttryck på svenska)  

 
B         5 Matematik 
 
C         6 Elektronik  

 
D         2 Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning) 

 
E         5 Engelska  
 
F         0 Samarbeta med klasskamrater 
 
G         5 Passa tider 
 

 H         7 Teoretiska prov inom fordonstekniken 
 
 I          2 Praktiska prov inom fordonstekniken 
 

Annat___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 9b. På APU’n? 
 

A         4 Svårt att förstå läromedlen, det vill säga (instruktioner, tekniska 
anvisningar och fackuttryck på svenska)  

 
B         9 Elektronik  
 
C         3 Datoranvändning inom fordonstekniken / felsökning 

 
D        2 Engelska  
 
E         0 Samarbeta med arbetskamrater 

 
 F         2 Kontakten med kunder 
  

G         1 Passa tider 
 
 Annat___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
  
10a. Hur upplever du läromedlen, det vill säga, (handböcker, instruktioner i skolan?) 
    
 Mycket svåra 2  Svåra 5 Lätta 12  mycket lätta 1
  
10b. På APU´n? 
 
 Mycket svåra 0 Svåra 3 Lätta 13  mycket lätta 4 
 
11a. I viken utsträckning upplever du att du får den hjälp och det stöd du behöver av 

fordonslärarna? 
  
  I stor utsträckning 3 ofta 1 Ibland 12  Ingen alls 3 
 

Ge ett exempel_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
    
11b. Ifrån handledarna? 
 

Mycket bra 11  Bra 7 Mindre bra 1  Dåligt 1 
 

Ge ett exempel_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

12a.  I vilken utsträckning uppmuntras du av dina fordonslärare att ta eget ansvar för 
din utbildning? 

  
 I stor utsträckning 3 Ofta  2 Ibland 10  Inte alls 3 
 

I så fall, inom vilket / vilka områden, ge högst tre exempel 
  

1___________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________ 
 
12b. Av din handledare? 

Tre elever valde att inte besvara frågan 
I stor utsträckning 7 Ofta 4 Ibland 3  Inte alls 3 

 
I så fall, inom vilket / vilka områden, ge högst tre exempel 
 

1___________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________ 
 
13. Känner du att du är i behov av särskilt stöd inom något område. 

 
Ja 11  Nej 9   

 
Om du svarat ja på frågan, vad skulle du i så fall behöva / vilja få hjälp med? 

   
A         7 Läsa och skriva svenska 
 
B         3 Läsa och förstå facktexter i instruktioner och handböcker 
 
C         1 Matematik 
 
D         3  Elektronik 
 
E         1 Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning) 

 
Annat___________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14a. Har du skoluppgifter med dig ut på din APU-plats?  
 
Alltid 0 Ofta 1 Ibland 4 Aldrig 15 

 
14b. Om så är fallet, vad består dessa uppgifter av, ge högst tre exempel 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
14c. I vilken utsträckning upplever du i så fall att du har tid arbeta med uppgifterna? 

 
I stor utsträckning 0 Ofta 1 Ibland 3 Aldrig 1 

 
15.  Tycker du att du har användning av det du lär dig i skolan, när du  

        är ute på din APU?  
 

Allt 3 ganska mycket 4 lite 9 inte alls 4 
 
Egna kommentarer_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

16a. Ange den vanligaste orsaken till att du är frånvarande från skolan 
Ange högst tre alternativ 

 En elev valde att inte besvara frågan 
A        13 Jag är sjuk 
 
B         2 Jag har försovit mig och stannar därför hemma resten av dagen 
 
C         9 Jag orkar inte upp 
 
D         2 Jag tycker att skolan är jobbig 
 
E         2 Jag trivs inte i skolan 
 
F         4 Jag tycker inte att jag missar så mycket ändå 
 
Annat:___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

16b.  Ange den vanligaste orsaken till att du är frånvarande från APU´n 
Ange högst tre alternativ 
 
A         16 Jag är sjuk 
 
B         0 Jag har försovit mig och stannar därför hemma resten av dagen 
 
C         0 Jag orkar inte gå upp 
 
D         0 Jag tycker att Apu’n är jobbig 
 
E         2 Jag trivs inte på min Apu-plats 
 
F         0 Jag tycker inte att jag missar så mycket ändå 
 
Annat:___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 

 
17. Vad tycker du är viktigt hos en blivande fordonstekniker? 

Rangordna ifrån 1 – 7 där 1 är viktigast  
En elev valde att inte besvara frågan, två hade inte följt instruktionerna 
1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7  Bra på att använda datorer 
 
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6  Bra på elektronik 

 
3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7  Bra på matematik 

 
 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2 3 4 5 5 5 6 7 God samarbetsförmåga 

 
1 2 2 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 Bra på att läsa och skriva  
 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6  Kunna bemöta kunder, såväl i personlig kontakt          
       som i telefonen 
1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6  Kunna läsa instruktioner och tekniska                                 
beskrivningar på engelska       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Följande frågor besvaras endast av elever på det nationella programmet.  
 
Ringa in det eller de påståenden som passar in.   
 
 
18. I din utbildning ingår det mindre timmar med teori än i det nationella 

fordonsprogrammet. (350h) Jag anser att det är…… 
 
 Mycket bra 5 Ganska bra 8  Dåligt 7 Onödigt 0 

 
Egna kommentarer_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
19. Samarbetet mellan elever som går det Nationella fordonsprogrammet och de 

elever som går MGiS det fungerar 
 

Mycket bra 6 Ganska bra 9  Dåligt 1 Inte alls 4 
 
Egna kommentarer_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
20. Något övrigt du vill tillägga som handlar om din utbildning på 

fordonsprogrammet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Tack för din medverkan, Britt Sundqvit 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
Univ adj. Britt Sundqvist  
08-737 95 22 070-6557808 

 britt.sundqvist@lhs.se 

  2006-01-09 
Bilaga 2 

 
 

 
Hejsan! 
 
Den här enkäten vänder sig till dig som tidigare gått på Enskede Gårds 
Hantverksgymnasium, Fordonsprogrammet och som avslutat dina studier 
vårterminen 2004, eller 2005. 
 
Jag genomför just nu en utvärdering av fordonsprogrammet på din ”gamla” 
skola och behöver därför ha DIN hjälp med att besvara bifogad enkät. Svaren 
kommer att ligga till grund för en fortsatt utveckling av fordonsprogrammet, 
både när det gäller den skolförlagda delen och samarbetet med branschen. 
(APU) 

 
Enkäten kommer att behandlas anonymt och enskilda svar kommer inte att kunna 
härledas till dig som deltagit. Genom ditt deltagande i undersökningen, hoppas jag 
kunna vara med och påverka fordonsprogrammets utveckling i framtiden. 

 
Den besvarade enkäten skickar du in till mig i bifogat, frankerat kuvert så 
snart som möjligt, dock senast den 23 januari -06. 

 
Har du frågor som gäller enkäten eller undersökningen, så går det bra att ringa 
på nummer, 070-6557808 
 
Enkäten kommer att behandlas anonymt, 
 
 
 
Tack för din medverkan. 
 
 
 
Britt Sundqvist 

 
 



      Bilaga 2 
 
Ringa in det svar som stämmer in på dig   

 
• Arbetar du som tekniker/mekaniker idag?  Ja 3 Nej 10   

             Två elever valde att inte besvara frågan 
• Man 13 Kvinna 2 

 
Avslutat Nationellt Fordonsprogram, gren  
 

• Personbil 11  Lastbil 4  Maskin 2 
  Två elever markerade att de gått både maskin och lastbil 
1a. Var fordonsprogrammet ditt förstahandsval?  

 
Om JA, tag ställning till följande påståenden A – E 
Varför valde du Fordon  

 
Välj det eller de påstående/n som passar bäst, ringa in ett eller flera alternativ 

 
A       11 Bilar är mitt största intresse   

 
B        9 Jag är intresserad av att mecka    

 
C        4 Jag har syskon/förälder som är fordonstekniker  

 
D        0 Jag lyssnade på vad mina föräldrar tyckte var bäst  

 
E        2 Jag valde som min kompis    

 
Annat alternativ, vilket_______________________________________________________ 
                                                                                                          
 
1b. Om NEJ vilket var ditt förstahandsval? 
 

______________________________________________________programmet 
 

 
2. Vilka möjligheter anser du att det finns för dig att jobba som fordonstekniker i 

framtiden? 
 
 Mycket goda 2 Goda 8  Mindre bra 4                        Inte alls 1 
   

Följande frågor handlar om bedömning, ringa in ditt svar! 
 
3. Hur väl kände du till Programmål och Kursplanen/erna?  
 
 Mycket väl 2  Ganska väl 6  Lite grann 5  Inte alls 2 
 
 
4. Hur väl kände du till vad som krävdes för att uppnå ett visst betyg? 
 
 Mycket väl 3  Ganska väl 9  Lite grann 3  Inte alls 0 
 
 
 



5a. Förekom det att dina fordonslärare diskuterade betyg/bedömning tillsammans 
med dig? 

 
 Alltid 0 Ganska ofta 4  Ibland 11  Aldrig 0 

 
 
5b. När en ny kurs startade, hur ofta diskuterade ni med läraren vad som gällde för 

de olika betygsstegen? 
 
 Alltid 0 Ganska ofta 6   Ibland 8  Aldrig 1 

 
 
Följande frågor handlar om vad du kunde påverka. 
  
6. I vilken utsträckning kunde du vara med och påverka, ringa in endast ett 

alternativ 
  
 I skolan? 
A Uppläggningen av undervisningen i sin helhet  

 
Alltid 0 Ganska ofta 3  Ibland 6 Aldrig 6 
 

B Vilka moment som skulle ingå under terminen 
 
Alltid 0 Ganska ofta 0  Ibland 8 Aldrig 7 
 

C Vad som skulle behandlas under (inom) varje kurs   
 
Alltid 0 Ganska ofta 0  Ibland 10 Aldrig 5 

 
D Vad som skulle ingå i lektionerna 
 

Alltid 0 Ganska ofta 3  Ibland 8 Aldrig 4 
 
E Provens utformning 
 

Alltid 0 Ganska ofta 1  Ibland 4 Aldrig 10 
 

F Val av Apu-plats 
 

Alltid 6 Ganska ofta 5  Ibland 0 Aldrig 3 
 
G Annat___________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
7. I vilken utsträckning kunde du vara med och påverka på Apu’n? 
 
 Alltid 3 Ganska ofta 4  Ibland 5 Aldrig 3 
 
 
 
 
 



8. I vilken utsträckning tog du eget ansvar för dina studier, när det gällde: 
 
A  Veckoplanering    

 
Alltid 2 Ganska ofta 1  Ibland 11 Aldrig 1 

 
B Söka ny kunskap 

 
Alltid 3 Ganska ofta 4  Ibland 7 Aldrig 1 

 
C Begära enskild handledning 
 

Alltid 1 Ganska ofta 2  Ibland 8 Aldrig 4 
 
D Tog reda på saker som inte läraren förklarar 
 

Alltid 3 Ganska ofta 4  Ibland 6 Aldrig 2 
 
E Tog reda på hur jag kan avsluta en kurs 

 
Alltid 1 Ganska ofta 4  Ibland 6 Aldrig 4 

 
 
Följande frågor handlar om upplevelser 
 
 
9a. Är det något av följande som du upplevde som svårt i SKOLAN, 

välj ett eller flera påståenden som bäst passar in  
 
A        3 Svårt att förstå läromedlen, det vill säga, (instruktioner, tekniska 

anvisningar och fackuttryck på svenska)   
 
B         4 Matematik     
 
C         5 Elektronik      

 
D         1 Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning)   

 
E         1 Engelska      
 
F         2 Samarbeta med klasskamrater   
 
G        3 Passa tider     

 
 H        4 Teoretiska prov inom fordonstekniken   
 
 I          0       Praktiska prov inom fordonstekniken   

 
Annat___________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 



9b. Är det något av följande som du upplevde som svårt På APU’n? 
välj ett eller flera påståenden som bäst passar in  

 
A        1 Svårt att förstå läromedlen, det vill säga (instruktioner, tekniska 

anvisningar och fackuttryck på svenska)   
 

B         2 Elektronik      
 
C         1 Datoranvändning inom fordonstekniken / felsökning  

 
D         1 Engelska      
 
E         0 Samarbeta med arbetskamrater   

 
 F         2 Kontakten med kunder    
  

G        1 Passa tider     
 
 Annat___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
  
 
10a. Hur upplevde du läromedlen, det vill säga,  

(handböcker, instruktioner/manualer i SKOLAN?) 
    
 Mycket svåra 1 Svåra 2 Lätta 12  Mycket lätta 0  
 
10b. På APU´n? 
 
 Mycket svåra  Svåra 4 Lätta 9  Mycket lätta 1 
 
 
11a. I viken utsträckning upplevde du, att du fick den hjälp och det stöd du behövde av 

fordonslärarna? 
  
  I stor utsträckning 4 Ofta 3 Ibland 6  Ingen alls 2 
 

Ge ett exempel_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
    
 
11b. Ifrån handledarna? 
 

Mycket bra 8  Bra 4 Mindre bra 2  Dåligt 1 
 

Ge ett exempel_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 



12a.  I vilken utsträckning uppmuntrades du av dina fordonslärare att ta eget ansvar 
för din utbildning? 

  
 I stor utsträckning 5 Ofta 6 Ibland 3  Inte alls 1 
 

I så fall, inom vilket / vilka områden, ge högst tre exempel 
  

1___________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________ 
 
 
12b. Av din handledare? 

 
I stor utsträckning 6 Ofta 3 Ibland 4  Inte alls 2 

 
I så fall, inom vilket / vilka områden, ge högst tre exempel 
 

1___________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________ 
 
 
13. Kände du att du var i behov av särskilt stöd inom något område. 

 
Ja 4  Nej 11   

 
Om du svarat ja på frågan, vad skulle du i så fall behövt hjälp med? 

   
A        0  Läsa och skriva svenska         
 
B         1 Läsa och förstå facktexter i instruktioner och handböcker  
 
C         2 Matematik         
 
D         4 Elektronik          
 
E         0 Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning) 

 
Annat___________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14a. Hade du skoluppgifter med dig ut på din APU-plats?  
 
Alltid 1 Ofta 1 Ibland 5 Aldrig 8 

 
 
14b. Om så var fallet, vad bestod dessa uppgifter av, ge högst tre exempel 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
14c. I vilken utsträckning upplevde du i så fall att du hade tid arbeta med uppgifterna? 

 
I stor utsträckning 2 Ofta 2 Ibland 7 Aldrig 1 

 
 
15.  Tycker du att du hade användning av det du lärt dig i skolan, när du  

       var ute på din APU?  
 

Allt 1 ganska mycket 5 lite 6 inte alls 3 
 
Egna kommentarer_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

16a. Ange den vanligaste orsaken till att du var frånvarande från skolan 
(högst tre alternativ) 

 
A          6 Jag var sjuk     
 
B          5 Jag hade försovit mig och stannade därför hemma resten av dagen 
 
C          5 Jag orkade inte upp 
 
D          3 Jag tyckte att skolan var jobbig 
 
E          0 Jag trivdes inte i skolan 
 
F           1 Jag tyckte inte att jag missade så mycket ändå 
 
Annat:___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



16b.  Ange den vanligaste orsaken till varför du var frånvarande från APU`n 
(högst tre alternativ) 
 
A          4 Jag var sjuk 
 
B          0 Jag hade försovit mig och stannade därför hemma resten av dagen 
 
C          3 Jag orkade inte gå upp 
 
D          2 Jag tyckte att Apu’n var jobbig 
 
E          3 Jag trivdes inte på min Apu-plats 
 
F          1 Jag tyckte inte att jag missade så mycket ändå 
 
Annat:___________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 

 
17.     Nu när du själv jobbar som mekaniker/tekniker, vad tycker du är viktigt hos en 

blivande mekaniker/fordonstekniker? 
Rangordna ifrån 1 – 7 där 1 är viktigast  
Tre elever valde att inte besvara frågan, fyra hade inte följt instruktionen  
6 3 5 4 5 2 5 3  Bra på att använda datorer 
 
5 2 1 2 6 3 2 2  Bra på elektronik 

 
7 7 6 5 7 7 7 6  Bra på matematik 

 
 1 1 2 3 1 1 4 1 God samarbetsförmåga 

 
2 6 7 7 3 4 3 5 Bra på att läsa och skriva Svenska 

 
4 4 3 1 2 5 6 7 Kunna bemöta kunder, såväl i personlig kontakt som i telefonen 
  
3 5 4 6 4 6 1 6 Kunna läsa instruktioner och tekniska beskrivningar på engelska 

 
 

18. Försök att ange vad det var i din utbildning, som  haft betydelse för att du har 
kunnat jobbat framgångsrikt inom ditt nuvarande yrke. 
(gäller dig som fortfarande är kvar i branschen) 

 
 
 
19. Något övrigt du vill tillägga som handlar om din utbildning på 

fordonsprogrammet? 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan, Britt Sundqvist 
 
 
 



Underlag till intervjuer 
Våren-2006 

            Bilaga 3 
Fo-lärare, samtliga kategorier 
 

• Hur ser du på samarbetet mellan Skola, Bransch, Handledare 
 

• Hur ser möjligheterna ut till att få jobb i framtiden 
 

• Ser du några problem/fördelar med MGis-projektet i förhållande till Fo-
nat 

 
• Vad kräver verksamheten (MGiS-lärarna) 

 
• Hur ser du på dagens elever 

 
• Hur ser du på din roll i utbildningen (försök att beskriva din roll) 

 
 

APU 
 

• Vad är APU för dig, hur ser du på det 
 

• Utveckla 
 

• Skoluppgifter 
 
 
Elevers lärande 
 

• Vad menar du med kunskap, Kunskapssyn 
 
 

• Hur och när lär sig eleverna   
o hur går du tillväga/lägger upp undervisningen/en lektion 
o tillämpningen (fördelningen) av praktik/teori/demonstrationer 

 
• Eget ansvar för studierna, hur väl känner eleverna till programmål och 

kursplaner/betygskriterier  
 
 
 



• I vilken utsträckning kan eleverna påverka sin utbildning 
o Undervisningen i helhet 
o Moment som ska ingå under terminen 
o Vad som behandlas under/inom varje kurs 
o Vad som ska ingå i lektionerna 
o Provens utformning 
o Val av APU-plats 
o Annat 

  
• Behov av stöd inom något område 

o Läsa och skriva svenska 
o Läsa och förstå facktexter i instruktioner och handböcker 
o Matematik 
o Elektronik 
o Datoranvändning inom fordonstekniken (felsökning) 
o Annat 

 
• Måluppfyllelse 
 

 
Undervisningen 
 

• Hur ser du på lärarrollen 
 

• Vad anser du vara det viktigaste i/med undervisningen 
 

• Din uppfattning utifrån i första hand programmål, därefter kursplan  
om arbetssätten 

 
• Vad är viktigast i undervisningen 

 
• Vilka för/nackdelar ser du  

 
• Hur ser du på de befintliga läromedlen  

 
• Vilka nyckelkvalifikationer ser du som de viktigaste för framtidens 

fordonstekniker  
 

 
 

 
 



• Vad tycker du är viktigast hos en blivande fordonstekniker 
Rangordna ifrån 1-7, där 1 är viktigast 

 
o Bra på att använda datorer 
o Bra på elektronik 
o Bra på matematik 
o God samarbetsförmåga 
o Bra på att läsa och skriva svenska 
o Kunna bemöta kunder, såväl i personlig kontakt som i telefonen 
o Kunna läsa instruktioner och tekniska beskrivningar på engel 

 
• Gy-07 hur ser du på det 

 
• ”Drömscenario” 

 



 
Underlag till intervjuer 

Våren – 2006 
           Bilaga 4                         
 
APU-handledarna (MGiS) 
 

• Hur ser du på samarbetet mellan Skola, Bransch och Handledare 
 

• Hur ser möjligheterna ut att få jobb i framtiden 
 

• Ser du några problem/fördelar med MGis-projektet i förhållande till Fo-
nat 

 
• Vad kräver verksamheten av handledarna 

 
• Hur ser din roll ut i utbildningen (försök beskriva den) 

 
• Hur ser du på din roll i utbildningen 

 
• Hur gör du i mötet med eleverna 

 
• Hur ser du på dagens elever (MGiS/ Nat) 

 
• Hur väl insatt är du i programmål och kursplanerna 

 
• Hur ser du på de befintliga läromedlen 

 
• GY-07 hur ser du på det 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APU 
 

• Vad är APU för dig 
o Vad ingår 
o Vilken är din uppgift 
o Vad är viktigast 

 
• I vilken utsträckning kan/får eleven vara med och påverka på APU´n 

 
• Skoluppgifter 
 
• Är det något av följande som du upplever att eleverna har svårt för 

o Att förstå läromedel (instruktioner, tekniska anvisningar och 
fackuttryck på svenska ) hur upplever du att läromedlen är 

o Elektronik 
o Datoranvändning/ felsökning 
o Engelska 
o Samarbeta med arbetskamrater 
o Kontakten med kunder 
o Passa tider 
o Annat 

 
Elevers lärande 
 

• Vad menar du med kunskap 
o Vad är det för dig 

 
• Hur och när lär sig eleverna 

o Hur går du tillväga/lägger du upp undervisningen 
o Fördelningen av praktik/teori/demonstrationer 

 
• Eget ansvar för utbildningen/studierna 

 
• Behov av stöd 

o Läsa och skriva svenska  
o Läsa och förstå facktexter i instruktioner och handböcker 
o Matematik 
o Elektronik 
o Datoranvändning/felsökning 
o Annat 

 
 



• Måluppfyllelse 
 

• Vilka nyckelkvalifikationer ser du som de viktigaste för framtidens 
fordonstekniker 

 
• Vad tycker du är viktigast hos en blivande fordonstekniker 

Rangordna ifrån 1-7, där 1 är viktigast 
o Bra på att använda datorer 
o Bra på elektronik 
o Bra på matematik 
o God samarbetsförmåga 
o Bra på att läsa och skriva svenska 
o Kunna bemöta kunder, såväl i personlig kontakt som i telefonen 
o Kunna läsa instruktioner och tekniska beskrivningar på engelska 

 
• Gy-07 

 
• ”Drömscenario” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Underlag till intervjuer  
start 27 mars-06 
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Styrgruppens deltagare 
 

• Hur ser du på samarbetet mellan Skola, Bransch, Handledare 
 
 

• Hur ser möjligheterna ut att få jobb i framtiden 
 
 

• Ser du några problem/fördelar med MGiS-projektet 
 
 

• Avsätter branschen pengar/tid För/till sina handledare. 
isf. På vilket sätt 

 
 
APU 
 

• Vad är APU för dig, hur ser du på det 
 

• Utveckla 
 

• Hur ser du på handledarnas roll inom/utom projektet 
 
 
Elevers lärande 
 

• Vad menar du med kunskap, Kunskapssyn 
 
 
Undervisningen 
 

• Vad anser du vara det viktigaste i/med undervisningen 
 

• Vilka nyckelkvalifikationer ser du som de viktigaste för framtidens 
fordonstekniker 

 
• Gy-07 vad säger det dig 

 
• Drömscenario 



Underlag till intervjuer  
7 mars 2006 
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Metalls fackliga företrädare 
 

• Hur ser du på samarbetet mellan Skola, Bransch, Handledare 
 

• Hur ser möjligheterna ut att få jobb i framtiden 
 

• Ser du några problem/fördelar med MGiS-projektet,  
 

• Vilken roll har du i sammanhanget, hur kan du påverka 
 

 
 
APU 
 

• Vad är APU för dig, hur ser du på det 
 

• Utveckla 
 
 
 
Elevers lärande 

 
• Vad menar du med kunskap, Kunskapssyn 
 
 

 
Undervisningen 
 

• Vad anser du vara det viktigast i/med undervisningen 
 

• Vilka nyckelkvalifikationer ser du som det viktigaste i framtiden 
 
 
 
Övrigt att tillägga 
 

 
 
 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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