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Förord 

Denna avhandling är en fortsättning på de forskningsfrågor kring yrkesut-
bildningens innehåll, som jag ställde i en tidigare licentiatuppsats. Studien 
handlade om yrkesutbildning på det gymnasiala elprogrammet i ämnet 
styrteknik och fyra elevers yrkeslärande genom användning av ett datorba-
serat läromedel med simuleringsmöjligheter.  Det som starkt bidrog till 
mitt intresse för att studera yrkeslärande med stöd av ett kvalificerat red-
skap i ett abstrakt ämne som styrteknik, var att jag ville utmana och vidga 
en förenklad schablonbild av yrkesutbildning som en praktisk utbildning. 
Detta forskningsintresse har fortsatt att grunda frågeställningarna även i 
avhandlingen.  

Ett annat skäl som bidrog till mitt intresse för att studera yrkesutbild-
ning i licentiatuppsatsen, och företrädesvis elutbildning, var mina egna 
erfarenheter som yrkeslärare inom elektrikerutbildningen, där en stor del 
av yrkeskunnandet handlar om att bli förtrogen med abstrakta redskap, inte 
minst på grund av att elektricitet inte är synligt för blotta ögat. Jag har även 
lång erfarenhet av yrkeslärarutbildning, och har mött och utbildat många 
olika lärarkategorier med inriktning mot de gymnasiala yrkesprogrammen, 
flertalet yrkeslärare men även ämneslärare. Jag har också ansvarat för och 
genomfört kompetensutveckling av redan yrkesverksamma lärare. Samtli-
ga erfarenheter är betydelsefulla i relation till såväl licentiatuppsatsen som 
avhandlingen. 

Våren 2007 fick jag möjlighet att genomföra den dataproduktion som 
ligger till grund för avhandlingens fallstudie och den här gången kom 
byggutbildningen att bli föremål för studien. Gemensamt för såväl elbran-
schen som byggbranschen är att de båda har ett lärlingssystem där gymna-
sieutbildningen innefattas. Min egen bakgrund som yrkeslärare inom ett 
yrke i byggsektorn kan ha bidragit till att dels möjliggöra tolkningar utifrån 
en initierad kännedom av ett byggyrke, dels att jag – som jag upplevde det 
– fick god kontakt med lärare och elever i fallstudieskolan under den rela-
tivt korta tid som studien omfattade.  

Dessa båda studier skulle kunna liknas vid ett lärlingsskap inom fors-
karutbildningens värld – ett arbete med produktion av text under akade-
miska betingelser. Jag har bearbetat ett råmaterial i form av olika slags data 
med redskapet verksamhetsteori och successivt förfinat det till en avhand-
lingstext. Samtidigt som mitt kunnande inom flera områden har ökat under 
arbetets gång.  
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Mina handledare Inger Eriksson och Viveca Lindberg har starkt bidragit 
till det. Inger har främst väglett mig i förhållande till de verksamhetsteore-
tiska redskapens skillnader och hur jag kan hantera dem i relation till av-
handlingens data. Viveca har, med sina omfattande kunskaper om yrkesut-
bildning, särskilt medverkat till att mitt kunnande om yrkesutbildning och 
yrkeslärande har ökat. Jag känner mig med er hjälp väl rustad för att nu ge 
mig ut på gesällvandringen. Ett stort tack Inger och Viveca! 
 
Campus Konradsberg, arbetsplats T 68, sommaren 2009 
 
Ingrid Berglund 
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Del 1: Inledning och problemformulering 

Yrkesutbildning i Sverige genomfördes i stort sett som en integrerad del i 
arbetslivet fram till industrialismens genombrott i slutet av 1800-talet. Då 
kom delar av utbildningen, som ansågs vara yrkesteori eller medborgar-
fostrande, att förläggas till skolan medan det manuella yrkesarbetet även 
fortsättningsvis lärdes på arbetsplatsen. I takt med den ökande industriali-
seringen och mekaniseringen inom arbetslivet krävdes allt mer yrkesteore-
tiska kunskaper, vilket ledde till att en allt större del av den allmänbildande 
delen av yrkesutbildningen successivt utökades och flyttades till skolan. 
Samhällsutvecklingen och demokratiseringen innebar också ett ökande 
behov av medborgarkunskaper och krav på likvärdiga utbildningar, vilket 
också bidrog till att yrkesutbildningen i allt högre utsträckning kom att 
skolförläggas. Under mellankrigstiden inrättades särskilda verkstadsskolor 
med dagundervisning för yrkesutbildningen. Syftet var dubbelt, dels att 
yrkesutbildningen skulle fungera som ett medel mot den höga ungdomsar-
betslösheten med påföljande sociala problem, dels att den sågs som ett sätt 
att kvalificera ungdomar för det framtida yrkeslivet och moderniseringen 
av landet. Samtidigt etablerades synen på yrkesutbildning som ett verk-
ningsfullt social- och arbetsmarknadspolitiskt redskap. Verkstadsskolorna 
blev också upptakten till att även manuella färdigheter kom att kvalificeras 
genom skolförlagd yrkesutbildning i det svenska utbildningssystemet 
(Hedman 2001; Larsson 2001; Lindell 1992; Lindberg 2003a; Marklund 
1982; Nilsson 1981; Olofsson 2005).  

Den höga arbetslösheten och återkommande tider av kris och ekono-
misk depression under det första halvseklet på 1900-talet följdes efter 
andra världskriget av en tid med en kraftig ekonomisk utveckling. Hela 
utbildningssystemet expanderade, inte minst yrkesutbildningen, som måste 
konkurrera med de teoretiska utbildningarna för att kunna locka till sig 
ungdomarna. För att öka attraktiviteten för yrkesutbildningen blev den 
innehållsmässigt bredare, så att de kunde leda till flera yrken, och så kalla-
de återvändsgränder togs bort. Även den allmänbildande delen utökades 
successivt. Utvecklingen ledde fram till att yrkesutbildningen integrerades 
i gymnasieskolan på 1970-talet, och sedan dess har strävandena för likvär-
dighet mellan yrkes- och studieförberedande gymnasieutbildningar fortsatt 
(Bergström 1993; Marklund 1982; Lundahl 1997).  

Den nu gällande gymnasiereformen (Lpf 94), som började införas 1991, 
innebar att yrkesutbildningen kom att bli förberedande för såväl yrkesarbe-
te som fortsatta högskolestudier. Specialiseringen mot yrken, så kallad 
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färdigutbildning, skulle ske efter gymnasieskolan på arbetsplatsen. Yrkes-
utbildningen förlängdes med ett år, som i princip kom att bestå av allmän-
na ämnen, så kallade kärnämnen. Samverkan med arbetslivet formalisera-
des, genom att det fastställdes att arbetsplatsförlagd utbildning (APU) skul-
le utgöra minst 15 veckor av yrkesämnenas tid. APU skulle nu vara utbild-
ning enligt yrkesämnenas kursplaner och bedömas av skolan. Den 
högskoleförberedande funktionen gav en allmän högskolebehörighet, som i 
de flesta fall måste kompletteras till särskild behörighet för tillträde till 
högskoleutbildningar (Carlsson 2002; Ds 2000:62; Helgesson & Johansson 
1992; Lindell & Johansson 2002; Prop. 1990/91).  

Arbetsmarknadens parter (LO och SAF) har varit eniga om yrkesutbild-
ningens innehållsmässiga breddning. De tog också stor del i utformningen 
av utbildningspolitiken och medverkade aktivt i de stora utredningarna om 
yrkesutbildningen. De har även varit engagerade i olika myndigheter och 
samverkansorgan som har haft till uppgift att realisera utbildningspolitiken 
(Bergström 1993; Lundahl 1997, 1998). 

Intentionerna med reformeringen av gymnasieskolan har under de se-
naste decennierna fortsatt att fokusera på likvärdighet mellan olika gymna-
siala utbildningar genom att föreslå utjämningar av uppdelningen mellan 
teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogram (Lundahl & Sander 
1998). Gymnasiekommittén 2000 (SOU 2002:120) föreslog att breda gym-
nasieutbildningar som täckte åtta sektorer skulle skapas, men förslaget gick 
inte igenom. Den planerade gymnasiereformen (GY 07) innebar därför inte 
några större förändringar i förhållande till Lpf 94 (Prop 2003/04:140).  

Våren 2007 stoppades GY 07 av den nytillträdda alliansregeringen och 
för närvarande är en ny gymnasiereform (GY 11) under utarbetande (SOU 
2008:27), som innebär en omsvängning i en rad frågor angående yrkesut-
bildningen. Inriktningen är nu att yrkesutbildningarna i högre utsträckning 
ska anpassas till yrkesbranschernas specifika krav och att de generella de-
larna minskas. Yrkesutbildningens funktion som leverantör av ”anställ-
ningsbar” arbetskraft ska nu sättas främst, vilket innebär förslag om att 
yrkesprogrammen görs smalare och mer inriktade mot specifika yrken. 
Förslaget innebär också att gymnasiala yrkesutbildningar och högskoleför-
beredande utbildningar blir två helt differentierade utbildningsspår (SOU 
2008:27). 

Några aktuella problemområden för yrkesutbildningen 
Utifrån yrkesutbildningens utveckling i Sverige kan några problemområ-
den som funnits under lång tid urskiljas som har aktualiserats i och med 
den förestående gymnasiereformen. Det första området gäller frågor om 
yrkesutbildningens huvudsakliga funktion – ska den primärt fungera som 
ett kvalificerande eller som ett socialpolitiskt redskap? Eller kan dessa 
funktioner förenas i dagens yrkesutbildning?  
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Det andra området handlar om vad utbildningen ska kvalificera för – 
ska den vara bred och generell, eller ska den vara smal och yrkesspecifik? 
Eller behövs kanske både bredd och specialisering? Det tredje området 
handlar om var yrkesutbildningen ska förläggas – i skolan eller i arbetsli-
vet? Är platsen för genomförandet avgörande för kunskapsinnehållet? 

Yrkesutbildningens samhälleliga funktioner 
Frågan om yrkesutbildningens huvudsakliga samhälleliga ändamål kan 
kopplas till samhällsutvecklingen (Lindberg 2003a), men även till olika 
ideologiska synsätt på yrkesutbildningens funktion (Lundahl 1997; Nilsson 
1998). Om yrkesutbildningen i första hand betraktas som ett socialpolitiskt 
redskap eller som ett kvalificeringsredskap för yrkeskunnande kan vara 
avgörande för såväl utformning som innehåll. Bilden blir komplex efter-
som de socialpolitiska och kvalifikationsmässiga funktionerna för yrkesut-
bildningen också framstår som motsägelsefulla i förhållande till varandra 
(Abrahamsson 2002). 

Mer utbildning i arbetslivet och lärlingsutbildning samt sänkta krav på 
”teori” i yrkesutbildningen anses underlätta ungdomars möjligheter till 
etablering på arbetsmarknaden i den aktuella gymnasieutredningen (SOU 
2008:27). Förslagen står i direkt motsats till de åtgärder som gjordes under 
mellankrigstiden, då skolförlagd yrkesutbildning ansågs vara lösningen.  

Förslaget till den kommande gymnasiereformen grundar sig forsk-
ningsmässigt i huvudsak på några socialpolitiskt inriktade forskares resul-
tat och tolkningar1. Utgångspunkten för dessa forskare är yrkesutbildning-
ens sociala och fördelningspolitiska funktion, främst yrkesutbildningens 
potential att minska inkomstklyftor och social utslagning. Yrkesutbildning 
framhålls som ett effektivt medel för att reducera behovet av transferering-
ar av skattemedel, exempelvis försörjningsstöd (Olofsson 2005; 2008). 
Genom statiska analyser visar Olofsson (2005) att ungdomar som har full-
följt en yrkesutbildning får goda förtjänstmöjligheter till skillnad från dem 
med enbart grundskola2. Därför anses den stora andelen ungdomar som 
inte fullföljer den gymnasiala yrkesutbildningen vara en huvudanledning i 
förklaringen till att många ungdomar hamnar i utanförskap och får svårig-
heter att försörja sig. Forskarna drar slutsatsen att det avgörande skälet till 
den höga ungdomsarbetslösheten beror på att den gymnasiala yrkesutbild-
ningen i Sverige inte är väl fungerande idag, varken innehållsligt eller or-
ganisatoriskt.  

Utifrån statistiska jämförelser mellan Sverige och andra västländers yr-
kesutbildningssystem, framkommer att den svenska utbildningsmodellen 
gav goda förutsättningar för övergången mellan skola och arbetsliv fram 
till 1990-talet. Därefter ökade ungdomsarbetslösheten och statistiken visar 

                                                      
1 Två av bilagorna till Gymnasieutredningens betänkande (SOU 2008:27) är skrivna av 
företrädare för forskningsgruppen. 
2 Till den gruppen räknas även de som hoppar av gymnasiet, eller inte får komplett gymna-
siebetyg. 
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att länder som har duala system3, exempelvis Danmark och Tyskland, har 
haft avsevärt lägre ungdomsarbetslöshet sedan 1990-talet.  

Med grund i dessa olika studier drar forskarna även slutsatser om inne-
hållet i den svenska yrkesutbildningen. De menar att den svenska yrkesut-
bildningen är alltför akademisk och teoretisk och föreslår att lärlingsut-
bildning införs, vilket skulle kunna bidra till att lösa problemen (Olofsson 
2003, 2005, 2007, 2008; Pettersson 2006; Olofsson & Östh 2007).  

I anslutning till den socialpolitiska forskningen diskuteras också frågan 
om överutbildning. Kravet på minst genomförd gymnasieutbildning har 
blivit allmänt för att få ett arbete, men samtidigt ifrågasätts om behovet är 
relevant för alla yrken (Le Grand, Szulkin & Tåhlin 2002; Tåhlin 2007). 
Forskningen inom området diskuterar skillnader mellan utbildningskrav för 
att få ett arbete och de kvalifikationer som arbetet kräver. Graden av över-
utbildning har ökat de senaste decennierna och effekten är enligt Åberg 
(2002) att de lägst utbildades chanser på arbetsmarknaden har minskat. 
Samtidigt finns det en utbredd underutbildning främst bland äldre arbetsta-
gare i Sverige, som innebär att arbetskraften har en för låg formell utbild-
ning i förhållande till arbetsuppgifterna, vilket Oscarsson och Grannas 
(2002) anser kompenseras med lång erfarenhet och kompetensutveckling. 
Åberg (2002) drar slutsatsen att utbildning är en tillgång och en potential 
för den enskilde för att få ett mer kvalificerat jobb på en rörlig arbetsmark-
nad, trots att det initialt kan handla om att ta ett arbete som man är över-
kvalificerad för. 

Frågan om dagens yrkesutbildning ger rätt kvalifikationer är således un-
der diskussion, och är av stor betydelse för hur yrkesutbildningen utfor-
mas. Om det förhåller sig så att de arbeten som finns i dagens arbetsliv inte 
fordrar de kvalifikationer som yrkesutbildningen syftar till, skulle då en 
smalare och teoretisk mindre omfattande utbildning, som en gymnasial 
lärlingsutbildning, innebära att ungdomar har lättare att etablera sig på 
arbetsmarknaden? Hur ser i så fall lösningen ut på längre sikt och kommer 
en sådan smal utbildning att räcka för framtida arbetsuppgifter? Vad bety-
der det att utbilda sig på en arbetsplats i förhållande till de allmän- och 
medborgarbildande funktionerna som även yrkesutbildningen skall ge?  

Yrkesutbildningens kvalificerande funktion  
Diskussionen kring yrkesutbildningens kvalificerande funktion handlar 
framförallt om huruvida innehållet ska vara brett och generellt eller smalt 
och specifikt. Vad gäller kvalificering i gymnasial yrkesutbildning, så sak-
nas i stort sett forskning inom området i Sverige. Den forskning om kvali-
ficering som finns berör i huvudsak vuxnas lärande och handlar om peda-
gogik i arbetslivet och om att integrera lärande i arbetet. En mängd olika 
studier inom området har gjorts i olika typer av verksamheter, och merpar-

                                                      
3 Danmark har, liksom Tyskland ett dualt lärlingssystem, där lärlingsskap på företag varvas 
med skolförlagda perioder (Pettersson 2006). 
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ten har handlat om lärande i industriell produktion (Davidsson & Svedin 
1999; Ellström 1992, 2002; Ellström m.fl 1996; Ellström & Hultman 
2004).  

Erfarenheter från den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) har påver-
kat utformningen av både tidigare och kommande förslag till reformeringar 
av den gymnasiala yrkesutbildningen. Försök med lärande i arbetslivet 
(LIA) inom KY, har visat att en betydligt högre andel av de studerande i 
KY har fått arbete och stannat kvar i det efter utbildningen i jämförelse 
med studerande i den gymnasiala yrkesutbildningen. Resultatet har påver-
kat synen på hur den gymnasiala yrkesutbildningen kan förändras i rikt-
ning mot en större specialisering och ett större inflytande från näringslivet 
(Lindell & Johansson 2002).  

Kan erfarenheterna från eftergymnasial yrkesutbildning och studier av 
vuxnas lärande gälla även för den grundläggande gymnasiala yrkesutbild-
ningen? I en studie av ”best practises” av vuxnas lärande i arbetslivet i 
Norden (Høyrup & Ellström 2007) presenteras några framgångsrika pro-
jekt, varav två är svenska (Svensson & Ljungzell 2007; Höghielm 2005; 
Höghielm & Larsson 2007). Beskrivningarna av projekten visar att utbild-
ningsplatserna utgår från ett reellt behov av kompetensförsörjning från 
arbetsgivarhåll, och att utbildningen är individuellt utformad för de stude-
rande. Att KY har lyckats väl kan antas bero på att den har kombinerat 
bredd från gymnasial grundutbildning med djup genom en skräddarsydd 
eftergymnasial utbildning utifrån arbetsgivarens behov och den studeran-
des förutsättningar (Lindell & Johansson 2002; Olsson 2002; SOU 
1999:119). Man kan fråga sig hur överförbara dessa erfarenheter till den 
gymnasiala grundutbildningen är, i synnerhet i tider då det finns ett svagt 
intresse för rekrytering av ny arbetskraft? 

Hur de demokratiska ambitionerna tillgodoses i den gymnasiala yrkes-
utbildningen, är en fråga som tenderar att försvinna i kvalificeringsdiskus-
sionen. Utbildningen är även tänkt att medverka till att ungdomar får gynn-
samma förutsättningar för likvärdiga liv (Lindblad m.fl. 2002; Wallin 
1997).  

Yrkesutbildning i skolan eller i arbetslivet 
En återkommande diskussion har gällt var yrkesutbildningen företrädesvis 
ska genomföras, i skolan eller i arbetslivet. En bred utbildning förutsätter 
att den till stora delar förläggs till skolan, där den teoretiska kompetensen 
traditionellt finns. På företagen är i regel kompetensen specifik och riktad 
mot företagens egen produktion och därför blir utbildning förlagd i arbets-
livet smal och specialiserad mot företagets produktion (Abrahamsson & 
Wikström 2007; Lindberg 2003a).  

I en traditionell lärlingsutbildning genomförs en stor del av utbildningen 
på ett specifikt företag, och det finns ett anställningsförhållande mellan 
lärlingen och företaget. I länder som har en lärlingslag, exempelvis Dan-
mark, Tyskland, Schweiz och Österrike, innebär det att alla företag är med 
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och delar på kostnaden för de enskilda lärlingsanställningarna och lärling-
en får lön under utbildningen (ESS 2006:4; Olofsson 2003, 2008).  

I Sverige har lärlingsutbildning haft en marginell betydelse. Allt sedan 
skråväsendets avskaffande har både industrin och fackföreningarna motsatt 
sig de försök som gjorts för att införa en lärlingslag. I takt med det ökande 
behovet av flexibilitet och breda utbildningar har såväl arbetsgivarna 
(SAF) som löntagarorganisationer (framförallt LO) ansett att lärlingsut-
bildning endast kan bli ett komplement till skolförlagd yrkesutbildning. 
Den har ansetts vara för smal och inte kunna svara mot kraven på yrkesteo-
ri (Bergström 1993; Lundahl 1998).  

Trots att det har gjorts ett flertal försök att införa olika modeller av lär-
lingsutbildning i Sverige, har dessa inte haft något större genomslag. I och 
med Lpf 94 och införandet av APU kom ökade krav på att skolan ska sam-
verka med arbetslivet, men det gav inte heller önskat resultat på alla yrkes-
inriktade program. Några olika försök med modern lärlingsutbildning 
genomfördes efter gymnasiereformen, den första 1997. Den senaste refor-
men år 2000, med benämningen lärande i arbetet (LIA), ledde fram till att 
en gymnasial lärlingsutbildning förbereddes inför GY 07 med en särskild 
LIA-kursplan4 (Olofsson 2008; Scheele 2006). Erfarenheter från det försö-
ket kommer att tillvaratas i nästkommande gymnasiereform, GY 11. Nu 
föreslås att en ökande andel av yrkesutbildning ska ske som lärlingsutbild-
ning, och reformen föregås för närvarande av ytterligare en försöksverk-
samhet med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349) 5 under perio-
den 2008 – 2010 till dess GY 11 träder i kraft. Sommaren 2009 har även en 
arbetsgrupp tillsatts för att undersöka möjlighet att införa lärlingslag i Sve-
rige. Byggbranschens kollektivavtalsreglerade lärlingssystem har utsetts 
som föredöme6. 

Det har funnits olika varianter av lärlingsutbildning genom åren i Sveri-
ge, men det har saknats institutionella förutsättningar för traditionell lär-
lingsutbildning, liknande de som finns i de länder som sedan lång tid har 
haft lärlingslag. Därför har lärlingsbegreppet getts en ny innebörd i Sveri-
ge, framförallt har anställningsrelationen förändrats och elevrelationer 
riktade mot sociala stödinsatser och uppfostran betonas istället för arbets-
marknadsmässiga skäl, framhåller såväl Olofsson (2008) som Pettersson 
(2006). 

                                                      
4 Minst en tredjedel av utbildningstiden (min 800 gymnasiepoäng) skulle genomföras i 
arbetslivet (Scheele 2006). 
5 I försöket med lärlingsutbildning minskas omfattningen av kärnämnen med en tredjedel 
(från 750 till 500 gymnasiepoäng) och andelen karaktärsämnen (yrkesämnen) utökas i 
motsvarande omfattning. Grundkravet är att minst hälften av utbildningstiden förläggs till 
arbetslivet. I försöket kommer företag som tar emot en lärling att få betalt med offentliga 
medel men lärlingen får ingen lön, vilket är den raka motsatsen till lärlingssystemen i Euro-
pa, där lärlingen betraktas som anställd och får lön av arbetsgivaren. 
6 Utbildningsminister Jan Björklund har 2009-07-30 tillsatt en utredning ledd av LO:s 
näringslivschef Irene Wennermo.  
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Lärlingsutbildning betraktas oftast som ett alternativ för elever som inte 
klarar den skolförlagda utbildningen. Men även de företagsgymnasier som 
har startats, företrädesvis i olika industriföretags regi, kan också sägas 
representera en form av lärlingsutbildning. Företagsskolorna ställer i mot-
sats till den föreslagna gymnasiala lärlingsutbildningen högre krav på ele-
verna än i motsvarande gymnasieprogram, med fler timmars utbildning 
och med löften om anställning. De lockar till sig många sökanden, och 
konkurrerar främst med de teoretiska gymnasieprogrammen7. Dessa före-
tagsutbildningar lägger mer tonvikt på abstraktioner och systemförståelse 
än på manuellt arbete. Företagsskolorna har startats på grund av att tradi-
tionell yrkesutbildning och lärlingsutbildning är för smal och inte tillräck-
lig för företagens interna utbildningsprogram. Trots att eleverna troligen 
kommer att gå vidare till högskolan så anser företagen att det är värt att 
satsa på företagsutbildning, då det skapar bra renommé för företaget, och 
förhoppningar om att flera av eleverna återkommer för anställning (Nilsson 
1998). 

Ett vanligt argument för ett utökat lärande arbetslivet är att där finns den 
senaste tekniken och de senaste arbetsmetoderna (Scheele 2006). Men trots 
att den senaste tekniken finns i företagen, så får elever och lärlingar sällan 
tillgång till de avancerade maskinerna och den moderna utrustningen i 
utbildningssyfte. Det visar sig att eleverna istället oftast får utföra enklare, 
monotona arbeten (Berglund 2007; Museaus 2003). Det finns även risk för 
utnyttjande av billig arbetskraft av elevers lärande i arbetslivet.  

Samverkan mellan skola och arbetsliv – olika synsätt och förutsättningar 
Var yrkesutbildning bäst ska bedrivas, i skolan eller i arbetslivet, är en 
komplex fråga som dels handlar om ett möte mellan olika kunskapstradi-
tioner, dels om att skola och arbetsliv är skilda fysiska platser med olika 
slags verksamheter, utbildning och produktion. Kan man förlägga utbild-
ning på arbetsplatser och förvänta sig att kunskaperna blir likvärdiga med 
dem som lärs i skolan?  

I styrningen av gymnasieskolan anses den arbetsplatsförlagda utbild-
ningen (APU) ge kunskaper, som ska kunna definieras enligt kursplanerna 
i yrkesämnena. Det visar sig emellertid problematiskt att bestämma och 
bedöma kunskapsinnehållet, eftersom de främsta problemen infinner sig i 
samband med att yrkesläraren ska hänföra kunskapsinnehållet till nå-
gon/några kurser och bedöma det, oftast utifrån ett begränsat underlag. I 

                                                      
7 Carlsson (2001) gör en jämförande studie mellan verkstadsutbildning vid ett kommunalt 
gymnasium och ett företags industrigymnasium. Resultatet visar att urvalet av elever skiljer 
sig kraftigt mellan skolorna, elever på den kommunala gymnasieskolan har oftast en svag 
skolbakgrund och har inte valt verkstadsutbildning i första hand, medan industrigymnasiets 
elever har konkurrerat om utbildningsplatserna. Utbildningens upplägg och syfte skiljer sig 
mellan skolorna, genom att utbildningen på företagsgymnasiet är inriktad mot att utbilda 
eleverna till kunniga yrkesmän, medan den kommunala gymnasieskolan i första hand är 
inriktad mot att utveckla eleverna som samhällsmedborgare. 
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kommunikationen mellan APU-platsen och yrkesläraren finns även åtskil-
liga problem vad gäller begrepp och synsätt (Berglund 2007).  

I dagens yrkesutbildning är föresatsen att skola och arbetsliv ska sam-
verka kring APU. Skolans styrdokument ska gälla även för det kunskaps-
innehåll som eleverna lär sig på arbetsplatsen, och det ska inordnas i sko-
lans kurser och bedömas av skolans lärare. Det innehåll som erbjuds på 
arbetsplatserna är emellertid avhängigt av företagens verksamhet. Det mest 
varierande innehållet kan stora företag med bred verksamhet erbjuda. Det 
är tveksamt om företagen kan erbjuda den breda utbildning som enligt 
skolans styrdokument ska ges, särskilt gäller det allmänbildande ämnen 
och moderna arbetsmetoder, som exempelvis datorbaserade system (Nils-
son 1998).  

Företagsgymnasier samverkar nära med de lokala, kommunala, gymna-
sieskolorna och köper den teoretiska utbildningen därifrån. Det har innebu-
rit att företagen ställer egna krav på skolorna att utbildningen ska integre-
ras med företagets utbildningsdelar, som oftast ryms inom APU, och före-
tagens intressen kommer då ibland i konflikt med Skolverkets krav på ut-
bildningen (Carlsson 2002; Nilsson 1998). 

När en integrering sker mellan formellt lärande genom kurser, och in-
formellt lärande genom lärande i arbetslivet i ett nära samarbete mellan 
arbetsplatsen och utbildningsanordnaren, räknas det som den främsta 
framgångsfaktorn för arbetsplatslärande enligt Høyrup och Ellström 
(2007).  

Vetenskapligt grundad kunskap om vad som äger rum i gymnasial yr-
kesutbildning är mycket begränsad. Det finns överhuvudtaget ytterst lite 
forskning om yrkesutbildning, och i synnerhet om innehållet i den. Ett par 
forskningsöversikter visar att endast några få klassrumsstudier har genom-
förts i Sverige (Abrahamsson 2000; Lindberg 2003a).  

De klassrumsstudier som har gjorts inom gymnasial yrkesutbildning och 
som har tillkommit sedan Lindbergs (2003a) forskningsöversikt kan sam-
manställas enligt tabell 1 nedan. Några av dem kommer att beskrivas mer 
ingående längre fram i avhandlingen. 

Studierna är utförda inom olika discipliner och genomförda på olika 
gymnasieprogram, och utgör därför inte underlag för att belysa i stort sett 
mer än vad de enskilda arbetena gör. Slutsatsen blir att bristen på grundad 
forskning som belyser frågor om lärande i gymnasial yrkesutbildning inne-
bär att fältet lämnas öppet för olika föreställningar att ta över på områden 
där belagt vetande saknas.  
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Tabell 1. Klassrumsforskning inom gymnasial yrkesutbildning sedan 2003. 

Ämne Titel/Innehåll Författare 
årtal 

Pedagogik 
Didaktik 

Licentiatuppsats: Lärande simulering 
eller simulerat lärande? En studie av 
fyra elevers lärande av styrteknik med 
användning av ett datorbaserat inlär-
ningsprogram på gymnasieskolans el-
program. 

Berglund,  
Ingrid (2004) 

 Doktorsavhandling: Yrkesutbildning i 
omvandling. En studie av lärandeprak-
tiker och kunskapstransformationer. 

Lindberg,  
Viveca (2003) 
 

 Artikel: Same syllabus in two contexts: 
vocational/liberal knowledge?  

Lindberg,  
Viveca (2007) 

 Artikel: Elevuppgifter inom ett special-
utformat program: En fallstudie om 
förväntningar på elevers kunnande.  

Lindberg,  
Viveca (2008) 

 Licentiatuppsats: Varför fick jag bara 
G? Vad bedöms i karaktärsämnen på 
HR-programmet.  

Tsagalidis, 
Helena (2003) 

 Doktorsavhandling: Därför fick jag 
bara Godkänt… Bedömning i karak-
tärsämnen på HR-programmet.  

Tsagalidis,  
Helena (2008) 

Språkdidaktik 
New Literacy 

Doktorsavhandling: Tillgång till fram-
gång. Lärare och studenter om stadie-
övergången till högre utbildning. 

Ask,  
Sofia (2005) 

 Doktorsavhandling: Gymnasieskolans 
svenskämnen. En studie av svenskun-
dervisningen i fyra gymnasieklasser. 

Bergman,  
Lotta (2007) 

 Doktorsavhandling: Samspel och solo-
stämmor. Om muntlig kommunikation i 
gymnasieskolan. 

Palmér  
Anne (2008) 

 Doktorsavhandling: Skriftpraktiker i 
gymnasieskolan. Bygg- och omvård-
nadselever skriver. 

Westman,  
Maria (2009) 

Beteende-
vetenskap 

Doktorsavhandling: Gymnasieelevers 
inflytande i centrala undervisningsfrå-
gor. 

Swahn,  
Ragnhild 
(2006) 

   
 

Exempel på en sådan dominerande historiskt och kulturellt betingad före-
ställning är att såväl mänskliga aktiviteter som människor, kan skiljas i två 
motstående grupper – ”praktiska” och ”teoretiska”. I förhållande till yrkes-
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utbildning, och framförallt i relation till de problem som uppfattas i sam-
band med den, förekommer ofta ståndpunkter som är grundade i föreställ-
ningar om dikotomin8 ”praktik” och ”teori”.  

I det följande speglas några konsekvenser av att dikotomiseringen 
”praktik” och ”teori” framträder som öppna och implicita sanningar i såväl 
politisk retorik som forskning om yrkesutbildning. Vad innebär det att 
yrkesutbildning klassificeras som en ”praktisk” utbildning? Vad leder den 
uppfattningen till i fråga om innehållet i yrkesutbildningen, om vad kvali-
ficerat yrkeskunnande består av och hur det utvecklas, om elever som går 
yrkesprogrammen, och om var yrkesutbildning lämpligast ska förläggas?  

Synen på teori och praktik som skilda aktiviteter 
Sedan mycket lång tid har dikotomin ”teori” och ”praktik” grundat upp-
fattningar om kunskap och vetenskap9. Uppdelningen i teoretisk och prak-
tisk (empirisk) verksamhet kan härledas tillbaka till Platon och Aristoteles 
och handlade då om hur man kunde erövra kunskap. Platon menade att en 
vetenskap består av ett antal absoluta och oföränderliga sanningar, en 
självständigt existerande idévärld, som står högst och som är förbundna 
med själen och förnuftet. Den världsliga världen var bara en skenvärld och 
kunskap utvecklas med mänskligt förnuft. Aristoteles, som var samtida 
med, och elev till Platon, tog avstånd från tanken att en idévärld kunde 
avgöra vad som var sanningar. Han menade att kunskap också kunde nås 
genom empiriska undersökningar. Aristoteles uppdelning bestod av tre 
komplementära kunskapsformer: episteme, praxis och fronesis, som grun-
dades i den arbetsdelning som rådde i det antika grekiska samhället (Gus-
tavsson 2000; Molander 2003; Saugstad 2006).  

Dikotomin mellan praktik och teori har sedan kommit att bli historiskt 
och kulturellt rotad i våra föreställningar om innehållet i olika mänskliga 
verksamheter och dess inbördes hierarki. Tabell 2 nedan syftar till att tyd-
liggöra samband mellan föreställningar om teori och praktik och några 
konsekvenser av den. 

Teori har kommit att förknippas med språkligt buren kunskap och prak-
tik med manuellt arbete. Arbete med text och vetenskapligt arbete betrak-
tas som teori och är förenat med skola och skolning. De främsta redskapen 
för teori är abstrakta och synliggörs främst i text, symboler och modeller.  

Praktik avser ofta tillämpad vetenskap eller användning av teorier. Ma-
nuellt arbete betecknas som praktik och sammankopplas med arbetsplats 
och i vidare bemärkelse med aktiviteter utanför ställen där teoretisk verk-

                                                      
8 Dikotomi avser en delning i av varandra uteslutande delar, här teori och praktik.  
9 Kunskaps- och vetenskapsfilosofi är ett omfattande fält som jag inte går in på djupare 
inom ramen för denna studie. 
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samhet äger rum, det vill säga utanför skolan. Det är vanligt förekomman-
de att praktik också benämns för ”verklighet”.  

 

Tabell 2. Dikotomin teori och praktik och några av dess implikationer 

 Teori  Praktik  
Innehåll Språkliggjord kunskap 

Vetenskap  
Abstrakt tänkande (idéer) 

Manuellt, fysiskt, arbete  
Tillämpning av vetenskap 
Empiri/Verklighet 

Redskap  Text/modeller Kroppen, händer 
Fysiska handredskap 

Människor  Teoretiska 
Begåvade   

Praktiska 
Obegåvade 

Plats Skola  Arbetsplats, praktikplats 
Hierarki Överordnad Underordnad 
   

Man kan även upprätta en hierarki av hur olika redskap betraktas. Prakti-
kens redskap är materiella, där de enklaste är kroppen och fysiska hand-
verktyg (Liedman 2001). I skolan är texten utgångspunkt för lärandet. I 
botten finns kroppens arbetsverktyg som händer och fötter och sinnen. ”I 
den typiska skolan degraderas handen till en sekreterare för pennan” (Li-
edman 2001, s. 173). Högst upp befinner sig de instrument och maskiner 
som förutsätter både teknologiska och naturvetenskapliga insikter och som 
för sin funktion kräver samarbete mellan flera olika slags experter (Lied-
man 2001).  

Detta dikotomiska synsätt är integrerat i såväl våra samhälleliga institu-
tioner som språkligt i våra implicita föreställningar, vilket gör det svårt att 
använda begreppen ”teori” och ”praktik”. Alternativa sätt att tala om 
mänskliga verksamheter saknar språklig förankring, vilket exempelvis gör 
det besvärligt att tala om vilken slags kompetens en utbildning ger. Den 
skolförlagda delen av en utbildning benämns som ”teori”, medan det som 
sker utanför skolan kallas ”praktik”, eller ”verklighet”. Det innebär att 
delar av en utbildning skulle vara overklig eller opraktisk, vilket faller på 
sin orimlighet (Carlgren 1999; Selander 2006).  

”Teori” hör hemma i skola och ”praktik” i arbetslivet 
Innan ”teoretiska” kunskaper förlades i skolan rådde en arbetsdelning inom 
och mellan yrkesgrupper, men hela kunnandet var integrerat i yrkesut-
övandet. Byggproduktion kan utgöra exempel, där man ursprungligen prö-
vade sig fram, med hjälp av exempelvis modeller och tumregler, när man 
konstruerade byggnadsverk. Det ledde fram till att en kunskapsbas i nor-
merad och systematiserad form utvecklades, bland annat utifrån modeller 
och tumregler, vilket sedan kom att grunda den textbaserade utbildningen 
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vid institut och läroverk. Det innebar också att en ny arbetsdelning för 
byggproduktionen uppstod, där arkitekternas utbildning förlades till skolor, 
och därför kom att betraktas som ”teoretisk”. Byggnadsarbetarna fortsatte 
att utbilda sig i arbetslivet, genom lärlingssystemet, och den utbildningen 
kom därför att betraktas som ”praktisk”. Men även allt större krav på for-
mell kompetens och utbildning har kommit att krävas för byggnadsarbetet i 
takt med mekaniseringen och industrialiseringen av yrket, vilket har med-
fört att allt större delar av utbildningen kom att förläggas i skolor (Berner 
1999; Turnball 1993).  

Ideologiska skäl till uppdelning i ”teoretiska” och ”praktiska” 
utbildningar 
Uppfattningar om att teoretiska och praktiska utbildningar ska åtskiljas 
eller integreras är även ideologiskt förankrade. En viktig skiljelinje mellan 
ideologiska företrädare har historiskt handlat om vem som ska få tillträde 
till skolsystemet. På 1800-talet gällde kampen om bottenskolan och idag 
har den förflyttats till att handla om alla ungdomars rätt till en fullständig 
gymnasieutbildning och ett ökat tillträde till högskola (Abrahamsson 2007; 
Richardsson 1999; Wallin 1997).   

En grundbult i högerns10 och nyliberalernas skolpolitik har varit att slå 
vakt om skillnaden mellan manuellt och intellektuellt arbete, och att ut-
bildningar med dessa olika inriktningar hålls separerade (Bergström 1993; 
Lundahl 1989, 1998). Socialdemokraternas och LO:s ideologi har varit att 
åstadkomma social förändring och rättvisa genom integrering av olika 
utbildningar och lika möjligheter till utbildning. Idén om en gymnasieskola 
för alla har hela tiden ifrågasatts av högern, och när yrkesutbildningen blev 
integrerad i gymnasieskolan ledde det till att högern intensifierade sin 
skolpolitik, och åter ställde krav på en tydligare uppdelning mellan teore-
tisk och praktisk utbildning. En synpunkt som framförs är att om fler tillåts 
få tillträden till högre utbildning så kommer nivån på den att sjunka. Att 
yrkesutbildningen ska knytas närmare arbetslivet, och att lärlingsutbildning 
borde bli den vanligaste utbildningsformen, är en annan ståndpunkt. Det 
främsta skälet är att lärlingsutbildning anses ge en effektivare arbetsfostran 
(Lundahl 1989, 1998).  

Disciplinering genom yrkesutbildning upprätthåller hierarkin 
När yrkesutbildningen fick ta del av samhälleliga medel kom den genast att 
tillmätas en funktion i att socialt kontrollera arbetarna (Larsson 2001; Lin-
dell 1992). Hedman (2001), menar att det inte bara var innehållet i yrkes-
utbildningen, utan även själva strukturen med differentieringen och hierar-
kin mellan olika utbildningar i skolsystemet som för de blivande arbetarna 
signalerade deras plats i samhället och arbetslivet. Undervisningen på yr-

                                                      
10 Högerpartiet ändrade 1969 namn till Moderata samlingspartiet, Moderaterna. 
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kesutbildningarna, med lågt ställda krav, visade eleverna att de inte behöv-
de några omfattande och fördjupade kunskaper för sin framtid. 

Den praktiska inriktningen av undervisningen förmedlade indirekt ett bud-
skap till eleverna – det finns en annan mer värdefull teoretisk kunskap som 
de inte kunde behärska eller behövde förstå Hedman (2001, s.255). 

 
Disciplinering till dugliga och arbetsvilliga medborgare genom arbets-

fostran har sedan kommit att ses som en av yrkesutbildningens och yrkes-
lärarnas huvuduppgifter (Arfwedson 2000; Bergström 1993; Hedman 
2001; Larsson 1991, 1995, 2001; Lindell 1992; Nilsson 1981). 

Några konsekvenser av föreställningar om teori – praktik i forskning 
Uppdelningen mellan ”teori” och ”praktik” är så djupt rotad i vår förståelse 
av världen att den ofta framkommer som ett underförstått faktum. Det kan 
leda till att slutsatser som dras blir problematiska. Ett sådant exempel utgör 
Hills studier (1998, 2001, 2007), som handlar om arbetarpojkar som skolan 
har problem att möta. Hill intresserar sig främst för elevernas socialisation. 
I avhandlingen (1998) undersöks hur elever från tre klasser på yrkesförbe-
redande program har upplevt sina gymnasieår, elevernas ”yrkesspel” och 
”motspel” i undervisningen beskrivs och paralleller dras till Willis (1983) 
studie av arbetarpojkarnas ”motkultur” mot skolans teoriundervisning i 
England. Hill menar i likhet med Willis att den frustration och modlöshet 
dessa arbetarpojkar visar inför lektionerna bottnar i deras kulturella rötter i 
sin arbetarbakgrund.  

Hill (2001) gör en reanalys av avhandlingsstudien, nu i avsikt att ta de 
studietrötta elevernas perspektiv. De som Hill beskriver som de minst stu-
dieinriktade, elever på de två renodlade yrkesprogrammen i hennes studie, 
definierade sig själva genom att vara negativt inställda till ”vad de kallar 
’teori’ och ’pluggande’, det vill säga till läsuppgifter och skrivande” (2001, 
s.17). Hill menar att skolan har mycket svårt att hantera dessa elevers bete-
ende, och drar slutsatsen att det bästa för dem, ur deras eget perspektiv, 
vore att slippa gå tre år i gymnasieskolan. I en senare studie (2007) med 
samma tema föreslår Hill att en möjlig lösning vore att ”pojkarna” får en 
närmare kontakt med äldre, vuxna män med erfarenhet av de yrkesbran-
scher som pojkarna är inriktade mot i yrkesutbildningen, och att de hellre 
borde få gå ut i arbetslivet. Det skulle kunna göra dem till mogna vuxna 
män, anser Hill, och menar att eleverna eventuellt skulle kunna återkomma 
till skolan senare i livet i vuxenstudier. 

Hills studier visar tydligt att ”praktiska” elever upplevs som problema-
tiska i skolan. Eftersom yrkeseleverna betraktas, och betraktar sig själva, 
som ”praktiskt lagda” blir konsekvensen av att de anses utgöra, och ha, 
problem i en ”teoretisk” och ”akademisk” skola. Som en följd av att ele-
verna ser sig som bärare av olika läggningar, blir det eleverna och deras 
sociala och kulturella rötter, snarare än undervisningens innehåll och andra 
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kontextuella faktorer, definierade som problem. Förslaget att eleverna ska 
gå ut i arbetslivet istället för att tvingas gå tre år i gymnasieskolan exempli-
fierar en föreställning om att elever som är ”praktiska” finner sig tillrätta i 
arbetslivet. Det framställs som att det är en fördel för dessa elever att fost-
ras genom arbetet istället för att få en allmänbildning genom skolan. Vilka 
slags kunskaper eleverna kan få i arbetslivet problematiseras inte, det tycks 
vara självklart att deras mognad till vuxna sker naturligt i arbetslivet. 

Även i de tidigare refererade studierna av Olofsson (2005) och Olofsson 
och Östh (2007) finns det en underliggande förståelse av yrkesutbildningen 
som alltför ”teoretisk” och ”akademisk”, vilket anses vara en grundorsak 
till elevers avhopp från yrkesprogrammen. Det finns emellertid inga veten-
skapliga studier av svensk yrkesutbildning som belägger detta11. Eftersom 
de flesta avhoppen sker sent i utbildningen, och det vanligaste är att en 
större andel av APU ligger i årskurs 3 medan de teoretiska ämnena ligger 
tidigt i utbildningen12 (Murray 2007; Skolverket 2008). Det innebär att 
tolkningen att problemen med avhoppen lika väl kan hänföras till kontak-
ten med arbetslivet, snarare än att yrkesutbildningen är för ”teoretisk” och 
”akademisk”.  

Integrerande synsätt på kunskap och lärande 
Alla lär sig ett kunskapsområde genom att enträget arbeta inom det, oavsett 
om det gäller dikesgrävning eller matematisk analys. Det är över huvudta-
get omöjligt att urskilja rent ”teoretiska” och ”praktiska” kunskaper, fram-
håller Liedman (2001). Naturvetenskap handlar inte om ”teori”, och teknik 
inte om ”praktik”, eller om tillämning av naturvetenskaplig ”teori”, menar 
Berner (1999). Teknik handlar om problemlösning och naturvetenskap, om 
att skapa generella teorier. Skillnader finns mellan teknikers (ingenjörers) 

                                                      
11 I en redovisning av förslag till ”gymnasial lärlingsutbildning” inför gymnasieskolan 2007 
i Skolverkets regi (Scheele 2006) presenteras en rad framgångsfaktorer (s 14) för lärlings-
utbildningen i fyra länder. Som första punkt listas ”Elever som är skoltrötta efter den obli-
gatoriska skolan som huvudsakligen är teoretisk, kan få börja med något praktiskt som de är 
intresserade av. Motivationen och självförtroendet växer när de märker att de gör nytta”. 
Denna punkt är ett direkt citat som bygger på en kartläggning av lärlingsutbildning i fyra 
länder (Finland, Danmark, Österrike och Tyskland) genom studier av officiella dokument 
(Salin 2005). Till detta har Salin låtit en kontaktperson (med officiell post inom utbild-
ningsmyndighet) i varje land kommentera materialet. I rapporten kan ovanstående fram-
gångsfaktor endast härledas till en utsaga gällande den Österrikiska lärlingsutbildningen (s 
14), vilket framstår som en mycket lös grund för ett påstående, som sedan riskerar att spri-
das genom rapporten. 
12 Enligt Olofsson (2005) var det 40 % av ungdomarna som inte fullgjorde sina gymnasie-
studier på yrkesförberedande program. Den senaste statistiken från Skolverket (2008) visar 
att det var 24 % av eleverna som gjorde studieavbrott. De flesta av dem skedde i årskurs 3 
(13 %). Ytterligare 8 % fick aldrig ett fullständigt slutbetyg (Skolverket 2008). Murray 
(2007) visar att den andel elever som avbröt utbildningen i årskurs 1 och 2 inte var högre än 
i det tidigare 2-åriga linjesystemet. 
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och vetenskapsmäns experimentarbete, där målet för vetenskapsmännens 
experimenterande i första hand är att sträva efter att nå ökad kunskap oav-
sett den praktiska nyttan. Målet för tekniker och ingenjörers experimente-
rande är att söka kunskap för att kunna lösa konkreta uppgifter eller pro-
blem. Exemplen visar att både naturvetenskap och teknik är inbäddade i 
sociala strukturer och sammanhang. Det rör sig snarare om olika praktiker, 
som använder olika slags redskap, menar Berner (1999).  

Synsätt på kunskap och lärande som integrerat i sociala 
praktiker 
Istället för att betrakta ”praktik” och ”teori” som åtskilda aktiviteter finns 
alternativa synsätt som överbryggar dikotomin genom att de integrerar 
kunskap och lärande som en naturlig del av mänskliga verksamheter. Så-
dana perspektiv hör till de sociokulturella och verksamhetsteoretiska. Ge-
nom att betrakta lärande som en del av allt vårt samhälleliga liv så öppnas 
nya sätt att tala om och förstå lärande som en del av traderingen och ut-
vecklingen av våra kulturer. Sociokulturella perspektiv förordar en integre-
rande kunskapssyn, som utgår från att kunskap och lärande är integrerat i 
sociala praktiker. Att lära sig något innebär i ett sociokulturellt perspektiv 
att när man lär sig att bemästra och appropriera13 kulturella redskap, som 
används i olika sociala praktiker, tillägnar man sig det kunnande som finns 
och utvecklas i den specifika praktiken (Säljö 2000, 2005; Wertsch 1998; 
Vygotsky 1934/1986).  

Situerat lärande är en benämning för en teori om lärande som Lave och 
Wenger (1991) konstruerade bland annat utifrån studier av lärlingssyste-
met i Liberia14. Situerat lärande kan beskrivas som ett deltagande i en prax-
isgemenskap i en social praktik, där den lärande (som lärling), går från ett 
legitimt perifert deltagande mot ett fullvärdigt deltagande (som mäster). 
Lärandet innebär att förändra sitt deltagande i den sociala praktiken, vilket 
sker genom att tillägna sig dess kulturella redskap och synsätt.  

I skolan dominerar främst skriftspråkliga praktiker som också är anled-
ningen till skolans uppkomst historiskt. Det finns skillnader mellan de 
kunskaper som lärs i skola och de som lärs i en traditionell lärlingsutbild-
ning eller i vardagslivet (1976; Scribner & Cole 1981; Resnick 1987). De 
kunskaper som utvecklas i skolan handlar inte enbart om att exempelvis 
tekniskt lära sig läsa, utan också om sammanhanget för skriftspråkligheten 
och vilka ”mönster av teknologi och kunskap [som] används för att åstad-

                                                      
13 Appropriera är ett begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet för att 
beskriva att man lärt sig något. I princip innebär det att man behärskar och har tillägnat sig 
kulturella redskap, vilket sammanhänger med Vygotskys teori om mediering. Se vidare Del 
2: Teoretiskt perspektiv. 
14 Lave och Wengers (1991) konstruktion av en lärandeteori, situerat lärande, byggde på en 
kombination av Laves (1982) studier av lärlingssystemet av lärlingar i Liberia och på soci-
alkonstruktivistiska teorier om lärande. Lave gjorde studierna som socialantropolog. 
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komma saker” (Carlgren 1999, s 110). Skolans verksamheter kan därför 
ses som särskilda slags sociala praktiker, lärandepraktiker, i likhet med 
praktiker utanför skolan, där de centrala redskapen för lärandet blir elev-
uppgifter. Klassrumsstudier visar att de aktiviteter som äger rum i klass-
rummet är av olika karaktär och inriktning och att de leder till olika slags 
deltagande för eleverna och därmed möjligheter att lära sig, det vill säga att 
bli mer kompetenta (fullvärdiga) deltagare (André 2007; Carlgren 1999; 
Lindberg 2003a). 

Situerat lärande och sociokulturella perspektiv på lärande ger andra för-
utsättningar för att se på skolans verksamhet, i förhållande till att betrakta 
skolans verksamhet som ”teori” och det som sker utanför skolan som 
”praktik”, eller ”verkligheten”.  Det har också lett till ett ökande intresse 
för lärlingsutbildning och lärande i arbetslivet som utbildningsform15. I 
synnerhet har Nielsen och Kvale (2000, 2003) varit inflytelserika för för-
ändringen i synsätt på svensk yrkesutbildning. De utforskar mästarlära 
(lärlingssystemet) som lärandeform i olika former av yrkesutbildning, allt-
ifrån fiolmakare och säljare till läkare och forskare och olika lärlingsut-
bildningar i dansk gymnasial yrkesutbildning16 (Nielsen & Kvale 2000).  
De menar att mästarlära kan motverka det utbildningstänkande, som är 
dominerande idag, och öppna för alternativa källor till lärande i vardags- 
och arbetslivet. De talar om ”den skolastiska monopoliseringen av läran-
det” (Kvale & Nielsen 2000, s 254) och anser att skolans lärande är isolerat 
från såväl innehåll som socialt sammanhang. Skolan framställs som by-
råkratisk och rigid i förhållande till dagens postmoderna samhälle. Mästar-
lära definieras däremot som pragmatisk och funktionell (Kvale 2000). Ni-
elsen och Kvale (2000) tvivlar också på möjligheterna att integrera mellan 
skola och arbetsliv i yrkesutbildningen på grund av klyftan mellan skolkul-
turen och arbetslivskulturen. Deras slutsats blir att förorda lärlingsutbild-
ning, eller som de väljer att kalla det lärande i ”praktikens lärlingsland-
skap”.  

Även om Kvale (2000) själv uttrycker att mästarlära inte ska idylliseras, 
så framställs skråsamhället som ”en solidarisk gemenskap med ömsesidiga 
förpliktelser och kollegialt stöd” (Kvale 2000, s. 183). Men det finns an-
ledning att se kritiskt på utvecklingen där lärlingsutbildning tenderar att 
romantiseras17 och framställas som den ”verkliga” lärandemiljön, medan 
skolan gestaltas som en virtuell ”overklig” miljö. Att någon verksamhet 
skulle vara overklighet, kan kopplas till föreställningar om teori och prak-
tik, som behandlats tidigare. 

                                                      
15 I stort sett i alla textsammanhang där lärande i arbetslivet och lärlingsutbildning behand-
las refereras Lave och Wengers teori om situerat lärande. 
16 I Danmark genomförs i princip all gymnasial yrkesutbildning som lärlingsutbildning, 
enligt en dual modell, där lärlingsskapet varvas med skolförlagd undervisning och prov. 
17 Romantiseringen kan ses dels i förhållande till det reella innehållet i lärlingsutbildning 
som tangerar utnyttjande av elever för enkla, monotona uppgifter (Museaus 2003), dels i 
förhållande till hierarkin på arbetsplatsen, där eleven står längst ner (Berglund 2007). 
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Nielsen och Kvales synsätt (2000, 2003) får illustrera att det finns ett 
hot mot skolans existensberättigande, och särskilt i förhållande till yrkes-
utbildning, när olika praktiker utanför skolan tas som modeller för lärande. 
Carlgren (1999) varnar för risken att skolan kan komma att upplösas till 
förmån för autentiska praktiker när den ska efterlikna arbetslivet, vilket 
leder oss tillbaka till lärande i förmoderna samhällen. Den tydliga riktning-
en mot att genomföra den svenska yrkesutbildningen i allt högre grad utan-
för skolan, som lärlingsutbildning, legitimeras också med hjälp av synsätt 
som Nielsen och Kvale företräder18. Deras kritik av skolan vilar inte på 
några klassrumsstudier av skolans verksamhet och praktiker i likhet med 
de studier de gjort av lärande i arbetslivet och i lärlingsutbildning.  Frågan 
är om sådana jämförbara studier skulle kunna ge en annan bild av skolans 
verksamheter? 

Studier av lärandepraktiker i yrkesutbildning ger en annan förståelse 
av kunskapandet 
Carlgren (1999) bygger huvudsakligen sina tankegångar och slutsatser om 
att skolans miljöer kan betraktas som lärandepraktiker på studier av grund-
skolans verksamheter. Men det finns även några klassrumsstudier av yr-
kesutbildningens skolförlagda delar som har genomförts med en liknande 
utgångspunkt, där elevuppgifter och kommunikation i klassrummet står i 
fokus för studierna och där lärandet ses som tillägnande av olika redskap 
som lärandepraktikerna erbjuder (Berglund 2004; Lindberg 2003a, 2003d, 
2007, 2008). 

I några av Lindbergs klassrumsstudier (Lindberg 2001, 2003b) under-
söks vilket kunskapande som möjliggörs i lärandepraktiker där kärnämnes-
lärare och yrkeslärare samverkar och integrerar ämnesinnehållet (så kallad 
infärgning av kärnämnen mot yrkesinriktningens innehåll). Resultatet visar 
att integreringen av kärn- och yrkesämnen breddar elevernas yrkeskunnan-
de genom att bearbeta andra aspekter inom ämnesområdet jämfört med 
yrkesundervisningen. Men för att framgångsrikt genomföra ämnesintegre-
rad undervisning krävs det såväl en gedigen ämneskompetens hos både 
ämnes- och yrkeslärare som en breddning av lärarnas kunskaper (Lindberg 
2001).  

I en annan studie av Lindberg (2003c) beskrivs och analyseras innehål-
let i elevuppgifter i yrkesutbildning. Det framkommer att många uppgifter 
innebär läsande och skrivande, både vad gäller skoltexter och yrkestexter 
(manualer, handböcker och liknande), vilket ger ett alternativt perspektiv 
till synen på yrkesutbildning som ”praktisk”. 

Lindberg (2007, 2008) har även intresserat sig för studier inom gymna-
sieskolans specialutformade program, som är ett slags hybridprogram mel-
lan teoretiska gymnasieprogram och yrkesprogram, som kan sägas 

                                                      
18 Referenser till Nielsen & Kvale finns exempelvis i Gymnasieutredningens betänkande 
(sou 2008:27) och används som legitimerande för en utökad lärlingsutbildning. 
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överskrida uppdelningen mellan allmänna ämnen och yrkesämnen. I en av 
Lindbergs studier (2007) jämförs en likvärdig elevuppgift i mönsterkon-
struktion mellan det specialutformade textila programmet och en yrkesför-
beredande utbildning på hantverksprogrammet med textil inriktning. Det 
framkommer då skillnader mellan hur uppgifterna genomförs, bland annat 
att eleverna i det specialutformade programmet arbetar med ¼ skala i van-
liga lärosalar, medan eleverna på hantverksprogrammet arbetar i fullskala i 
en miljö som liknar en industriell textil produktion. Den och andra skillna-
der i hur elever arbetar med en jämförbar uppgift kan förklaras av att de 
olika programmen har olika motiv19, där motivet för Hantverksprogrammet 
är att uppnå yrkeskompetens, medan motivet på det specialutformade pro-
grammet är att uppnå personlig utveckling genom textilt arbete, menar 
Lindberg (a.a.). 

Ett annat exempel är en studie av undervisning i ämnet Styrteknik med 
hjälp av ett datorbaserat simuleringsprogram på gymnasiets Elprogram 
(Berglund 2004). Studien visar att ”simuleringspraktiken” är relevant i 
förhållande till yrkeslivet, där tekniska processer styrs av datorer. Studien 
visar att den tekniska utvecklingen inom elyrken har medfört ett ökat be-
hov av abstrakta och ”textbaserade” kunskaper i yrkeskunnandet. Resulta-
tet visar att simuleringspraktiken kan sammanlänka till motsvarande prak-
tiker i arbetslivet, men att det är viktigt att eleverna också ges arbetslivser-
farenheter och att läraren hjälper eleverna att relatera kunskaperna till yr-
ket, vilket i sig kräver gedigna yrkeskunskaper av läraren (Berglund 2004).  

Studierna visar även att en stor del av yrkena och kunnandet är skrift-
språkligt, utan att det särskilt reflekteras som arbete med ”text” av såväl 
lärare som elever och handledare. Att studera yrkesutbildning i perspektiv 
av lärandepraktiker och verksamheter, ger en vidare förståelse av innehål-
let än den vanliga kategoriseringen i ”praktik” och ”teori”. Att utgå från 
innehållet i yrkesutbildningens olika lärandepraktiker med ett integrerande 
perspektiv ger också en möjlighet att se yrkesutbildningen som en ”hy-
bridpraktik” mellan olika innehållsliga delar, menar Lindberg (2003a). 

                                                      
19 Begreppet motiv används här i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I avhandlingens del 
2, kommer verksamhetsteori att förklaras närmare.  
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Avhandlingens forskningsinriktning och 
problemformulering 
Avhandlingens empiriska studie är genomförd på gymnasieskolans bygg-
program. Den kan framstå som exempel på några av de frågeställningar om 
yrkesutbildningens kvalificerande funktion som väckts. Byggutbildningen 
framhålls även som ett föredömligt exempel på en traditionell yrkesutbild-
ning, med ett väl utvecklat samarbete med arbetslivets företrädare (Mår-
tensson & Wennemo 2007; Olofsson & Östh 2007; Olofsson 2008).  

Byggbranschen har ett starkt engagemang i och inflytande över byggut-
bildningen bland annat genom en partssammansatt organisation på såväl 
nationell som regional och lokal nivå. Arbetsgivare, fackförening och sko-
lan samverkar främst kring APU i utbildningen och elevernas övergång 
från skola till den första anställningen som lärling. Den gymnasiala 
byggutbildningen fungerar som en del i en lärlingsutbildning, som sedan 
följs av ytterligare två till tre års färdigutbildning i företag. Historiskt har 
byggutbildningen handlat om att delta i byggproduktion på en arbetsplats, 
som under efterkrigstiden också har inneburit att skolan, tillsammans med 
byggföretag eller i egen regi, producerat bostäder som så kallade utbild-
ningsbyggen. Verkstäder för olika byggövningar och yrkesteori inom den 
skolförlagda utbildningen byggdes först upp i anslutning till verkstads- och 
yrkesskolor och sedan i samband med att yrkesutbildningen integrerades i 
gymnasieskolan. Byggbranschen har även utformat läromedel som är do-
minerande inom den gymnasiala byggutbildningen.  

I och med att olika typer av byggproduktion har förlagts till skolans 
verkstäder finns ambitionen att efterlikna arbetslivets produktion i skolan, 
inte minst för att yrkeslärares kunskapsbas huvudsakligen grundar sig i 
egen yrkes- och arbetslivserfarenhet. Samtidigt finns det en strävan att en 
allt större del av yrkesutbildningen ska genomföras i arbetslivet, men med 
utgångspunkt i skolans kursplaner. Frågan kan då ställas vilka slags kvali-
fikationer som möjliggörs om arbetsplatsen är tänkt att fungera som skola 
och skolan som en arbetsplats? Avhandlingen kretsar kring frågor om rela-
tionen mellan och innebörden av att yrkesutbildning i allmänhet och 
byggutbildning i synnerhet genomförs på två arenor, i skolan och i arbets-
livet. 

Avhandlingen ska ses som en fri fortsättning på en tidigare licentiatupp-
sats (Berglund 2004). Dessa arbeten bildar tillsammans en helhet som har 
flera gemensamma nämnare, till exempel handlar båda om gymnasial yr-
kesutbildning inom två gymnasieprogram inom byggsektorn: Elprogram-
met och Byggprogrammet. I licentiatuppsatsen gjordes en fallstudie av 
undervisning i ämnet Styrteknik på Elprogrammet, där eleverna använde 
ett datorbaserat simuleringsprogram. Fokus låg då på lärande i en specifik 
klassrumssituation. I den här studien vidgas perspektivet till att även ge ett 
historiskt perspektiv på en fallstudie av byggutbildning vid en gymnasie-
skola. 
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I licentiatuppsatsen (a.a.) användes Vygotskys teori om mediering kom-
binerat med verksamhetsteori som analysredskap. Avhandlingen ska ses 
som en fortsättning i min kvalificering i användningen av verksamhetsteo-
ri. Verksamhetsteori skulle kunna bidra till en alternativ syn på yrkesut-
bildning, än den förenklade uppfattningen att det är en ”praktisk” utbild-
ning. Skälet är att i verksamhetsteori är hela verksamheter den minsta ana-
lysenheten, vilket innebär att individers handlingar endast kan förstås i 
förhållande till ett helt verksamhetssystem. En sådan övergripande analys-
enhet för hela verksamheten innebär att dikotomin mellan ”teori” och 
”praktik” är möjlig att överbrygga.  

Syfte och frågeställningar 
Utbildning till byggnadsarbetare genomförs huvudsakligen inom gymna-
sieskolans byggprogram, för att sedan fortsätta som färdigutbildning i en 
lärlingsanställning ytterligare två till tre år. Redan under gymnasieutbild-
ningen förläggs stora delar av utbildningen till en byggarbetsplats, som 
sedan i regel övergår till en lärlingsanställning. Det innebär att eleven har 
kontakt med sin kommande arbetsgivare redan i gymnasieskolan. Därför 
framstår det som angeläget att undersöka vilka historiska och kulturella 
förutsättningar samverkan mellan byggbranschen och den gymnasiala 
byggutbildningen ger, dels för yrkesutbildningens utformning, dels för 
formningen av elever till byggnadsarbetare. Byggyrkesutbildningen inom 
gymnasieskolans byggprogram, liksom andra gymnasiala yrkesutbildning-
ar, genomförs på två arenor, i skolan och i arbetslivet. I anslutning till det 
blir en annan viktig uppgift att utforska vad elever har möjlighet att lära sig 
i de skolförlagda respektive de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen. 
Vilka slutsatser går att dra om det i relation till frågor om teori, praktik och 
kvalificering? 

Avhandlingen har två syften. Det ena syftet är att undersöka vad som är 
kännetecknande för lärande i skola och arbetsliv inom gymnasial byggyr-
kesutbildning i Sverige. Det andra syftet är att å ena sidan undersöka hur 
en samtida gymnasial byggutbildning kan relateras till sina historiska och 
kulturella rötter och å andra sidan vad utbildningen kan innebära för ele-
vernas kvalificering för ett framtida yrkesliv. 

Med utgångspunkt i dessa två syften kommer följande frågeställningar 
att belysas: 

• Vad är avgörande för hur innehållet i byggutbildningen utfor-
mas? 

• Hur formas elever till byggnadsarbetare genom utbildningen?  
• Vad är möjligt för eleverna att lära sig i byggutbildningen? 
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Disposition 
Avhandlingen är delad i sju delar.  

Den inledande delen presenterar forskningsintresse och frågeställningar.  
Del 2 innehåller dels beskrivningar av verksamhetsteoretiska utgångs-

punkter och analysredskap, dels en beskrivning av analysarbetet i förhål-
lande till avhandlingens studie samt de metoder som används för datapro-
duktionen.  

Del 3 och 4 handlar dels om byggproduktionen och yrkeskunnandets hi-
storiska utveckling, dels om yrkes- och byggutbildningens historiska ut-
veckling. I delarna görs verksamhetsteoretiska analyser av historiska ut-
vecklingsskeden.  

Del 5 och 6 behandlar en fallstudie av en byggutbildning vid en samtida 
gymnasieskola, dess resultat, analys och tolkningar. 

I del 7 avslutas avhandlingen med en övergripande syntes och diskus-
sion genom att relatera mellan de historiska perspektiven och fallstudien. 
Delen innehåller även en återkoppling till de inledande forskningsfrågorna. 
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Del 2: Verksamhetsteori, analys och metod 

 
Dikotomiseringen mellan teori och praktik och dess konsekvenser för yr-
kesutbildningen är en viktig utgångspunkt för mitt forskningsintresse. In-
tentionen med att använda ett verksamhetsteoretiskt perspektiv i avhand-
lingen är att kunna överbrygga dikotomin och att öppna för nya sätt att se 
på och tala om yrkesutbildning och yrkeslärande. Verksamhetsteori borde 
kunna överbrygga dikotomin, genom grundantagandet att individer formas 
av och tillsammans formar de verksamheter som de deltar i. Detta synsätt 
skiljer sig från en biologisk och kognitivistisk syn på människan, där indi-
viden framställs som ett eget system med en inneboende drivkraft (Lomov 
1982; Stetsenko 2005). 

Verksamhetsteori utgår från att mänskliga verksamheter har en struktur 
som gör det möjligt att förstå delar av människors inre processer utifrån, 
genom att analysera människors handlingar och de sammanhang inom 
vilka dessa äger rum. Hur det sker beskrivs inledningsvis genom en pre-
sentation av verksamhetsteorins rötter och grundantaganden. Utifrån dessa 
grunder diskuteras sedan frågan om hur en verksamhetsteorisk analys kan 
genomföras och avslutningsvis beskrivs avhandlingens analysarbete. 

Verksamhetsteorins grunder  
Verksamhetsteori behandlar relationen mellan mänsklig verksamhet och 
utveckling. Grundvalen utgörs framförallt av tre aspekter som samverkar 
dialektiskt20: produktionen av redskap, socialt utbyte mellan människor, 
och de individuella processerna. I relation till historiska förändringar av 
strukturer och social interaktion i verksamheter, så formas och förändras 
såväl människors handlande och tänkande (mentalitet) som verksamhetens 
struktur. Vårt sätt att resonera och tänka är följaktligen historiskt och kul-
turellt betingat (Leontiev 1978; Luria 1976, 1979; Vygotsky 1978). 

                                                      
20 Dialektik handlar om att se till bägge sidor av en sak och att förstå företeelsers komplexi-
tet och snabbt skiftande karaktär (se även Nationalencykolpedin) 
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Den kulturhistoriska skolan  
Verksamhetsteori har sitt ursprung i den kulturhistoriska skolan21 som väx-
te fram under 1920-talet i Ryssland22.  De främsta företrädarna är Vygot-
sky, Luria och Leontiev23. Vygotskys teorier lade grunden för den kulturhi-
storiska skolan. Leontiev anses vara den som har utvecklat verksamhetste-
orin och Luria kom främst att fortsätta studierna kring relationen mellan 
språk och tanke, som också var Vygotskys huvudintresse.  

Vygotsky brukade benämna sin forskning för kulturell, historisk eller 
instrumentell psykologi (Luria 1979). Den instrumentella aspekten innebär 
att mänskliga handlingar sker genom ”hjälpande stimuli” (Vygotsky 1978, 
s. 40). En vuxen människa responderar inte enbart på stimuli utan medver-
kar även aktivt för att modifiera dessa stimuli, och för att använda dem 
som redskap. De har därför kommit att kallas medierande redskap 24. Me-
dieringens kulturella aspekt av är att redskapen förmedlar de kunskaper 
som finns i utvecklingen av dem liksom den kulturella mening som männi-
skor tillskriver dem. Genom vår förmåga att hantera redskapen kan vi be-
mästra och utveckla den kunskap som finns lagrad i dem och samtidigt öka 
människors kunnande. Språket ses som det överordnade medierande red-
skapet. Den historiska aspekten sammanfaller med den kulturella och avser 
att redskapen hela tiden utvecklas av människor och blir på så sätt histo-
riskt bestämda i specifika sammanhang (Luria 1979; Vygotsky 1986). 

Leontiev (1978) vidareutvecklade Vygotskys teori om mediering till 
verksamhetsteori25. En vanlig föreställning inom psykologin är att indivi-
dens inre processer inte är tillgängliga för direkta observationer utifrån, 
men Leonteiv (a.a.) observerade att den yttre (fysiska) och den inre (men-
tala) verksamheten hade en gemensam struktur. Leontievs slutsats blev att 
varje ”extern” handling har en dold (indirekt) ”inre” mental föreställning. 
Av det följer att det blir möjligt att se spår av människors mentalitet genom 
att studera människors handlingar, vilka fungerar som medierande redskap 
mellan det inre och det yttre (Leontiev 1978; Lomov 1982). 

Leontiev (1978) utformade en struktur för alla mänskliga verksamheter, 
där grundvalen är att verksamheter uppstår för att tillfredställa olika 
mänskliga behov, vilket är deras motiv. Enligt ett verksamhetsteoretiskt 
perspektiv så finns det inga omotiverade verksamheter. Figur 1 nedan illu-

                                                      
21 Den verksamhetsteoretiska traditionen benämns i ett anglosaxiskt sammanhang för Cultu-
ral-Historical Activity Theory (CHAT). 
22 Engeström (1999) menar att ursprunget är bredare än så och även har influenser från den 
klassiska tyska filosofin (från Kant till Hegel) och från Marx och Engels texter. 
23 Lev Vygotsky (1896-1934), Alexander Luria (1902-1977), Alexei Leontiev (1904-1979) 
24 Synonymt med begreppet "medierande redskap" används "kulturella redskap" och "arte-
fakter" (Säljö 2000, 2005; Wertsch 1981). Hur jag använder och definierar begreppet medi-
erande redskap redogör jag mer ingående för i min licentiatuppsats (Berglund 2004). 
25 Leontiev anses vara den som har utvecklat verksamhetsteorin, men Vygotsky introduce-
rade i stort sett alla frågor som tillhör teorin (Wertsch 1981). 
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strerar att förhållandet mellan mänskliga handlingar och verksamheten 
följer en hierarkisk struktur, enligt Leontiev (1978).  
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Verksamhetens hierarkiska nivåer, konstruerad i förhållande till Leontiev 
av Kuutti (1996, s 30).  

Verksamheten kan avgränsas och identifieras i relation till dess motiv. 
Motivet realiseras i form av ett objekt (verksamhetens föremål), som kan 
vara såväl fysiskt som mentalt. Handlingarna, individuella och kollektiva, 
har definierade mål som tillsammans är sammanlänkade och som riktas 
mot att transformera objektet till ett resultat som kan tillfredställa behovet. 
Operationer är oftast medvetna handlingar som har övergått till rutiner hos 
människor och därmed blivit omedvetna handlingar eller som, alternativt 
har automatiserats av maskiner (Leontiev 1978).  

Det är viktigt att betona att verksamheter hela tiden är under förändring 
och utveckling. Det innebär att varje verksamhet har sin egen historia, och 
att utvecklingen inte är linjär utan ojämn och osammanhängande (Leontiev 
1978).  

Engeströms konceptualisering av verksamhetsteorin  
Verksamhetsteori har sedan utvecklats bland annat av Engeström (1987, 
1999), som har konceptualiserat Vygotskys modell för mediering och Le-
ontievs generella struktur för verksamheter i en övergripande modell, se 
figur 2 nedan.  

Modellen illustrerar de olika elementen i en verksamhet och de kom-
plexa dialektiska relationerna mellan dem. Den övre delen av triangeln 
utgörs av Vygotskys ursprungliga figur för medierad handling (Vygotsky 
1978, s. 40). Den undre delen av triangeln återger den kollektiva medie-
ringen av verksamheten. I Engeströms konceptualisering tillkommer nya 
medieringar i förhållade till Vygotskys ursprungliga modell: mediering 
mellan subjekt och gemenskap samt mellan gemenskap och objekt. I verk-
samheten finns en ständigt dynamisk och ömsesidig påverkan mellan aktö-
rerna genom mediering (Cole & Engeström 1993; Engeström 1987, 1999). 

 
 
 
 

Nivå:  Styrs av: 
Verksamhet (activity) 

↑  ↓ 
─ Motiv 

↑  ↓ 
Handling (action) 

↑  ↓ 
─ Mål 

↑  ↓ 
Operation ─ Villkor 
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Figur 2. Engeströms modell för ett verksamhetssystem (Engeström, 1987, s. 78). 

Verksamhetens objekt tar form i relation till det ”råmaterial” eller ”pro-
blemområde” som verksamheten är riktad mot. Handlingarna i verksamhe-
ten sker utifrån föreställningar om vad det är (dvs. objektet) som kan trans-
formeras för att realisera verksamhetens motiv till ett resultat. Gemenska-
pen omfattar ett antal individer och/eller undergrupper som delar samma 
motiv och objekt, och som kan urskiljas och avgränsas från andra gemen-
skaper. Subjektet kan antingen vara enstaka aktörer eller undergrupper ur 
gemenskapen. Arbetsdelningen avser både horisontella frågor mellan med-
lemmarna i gemenskapen och vertikala frågor om makt och status. Med 
regler menas de direkta och indirekta regleringar, normer och överens-
kommelser som begränsar handlingar och interagerande inom verksamhe-
ten Engeström (1987, 1999). 

Fem principer som beskriver olika aspekter av verksamheter 
Engeström (2001) beskriver följande fem principer och olika aspekter av 
verksamhetsteori: 

Den första principen innebär konstaterandet att en verksamhet är den 
minsta analysenheten för studier av mänskliga aktiviteter. Målinriktade 
handlingar och operationer är underordnade analysenheter, som kan förstås 
endast i förhållande till hela verksamhetssystemet. 

Den andra principen poängterar att verksamheter är mångstämmiga, 
dels genom att deltagarna i gemenskapen företräder olika synsätt, traditio-
ner och intressen, dels genom att arbetsdelningen skapar olika positioner.  

Den tredje principen betonar historiciteten. Verksamheten karaktärise-
ras av sin historia som är inbyggd i artefakter, regler och konventioner. 
Delar av andra tidigare verksamheter finns oftast inneslutna i verksamhe-
ternas utveckling. 

Activity systems take shape and get transformed over lengthy periods of 
time. Their problems and potentials can only be understood against their 
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own history. History itself needs to be studied as local history of the activ-
ity and its objects, and as history of the theoretical ideas and tools that have 
shaped the activity (Engeström 2001, s. 136). 

 
Verksamheter formas och förändras under lång tid, de tar ofta institutio-

nella och organisatoriska former, och kan därför endast förstås i relation 
till sin egen lokala historia, där redskapsutvecklingen är en del av den. 

Den fjärde principen är att motsättningar ses som en drivkraft för för-
ändring och utveckling. Med motsättningar avses historiskt lagrade struk-
turella spänningar inom och mellan verksamheter. När en verksamhet tar 
en ny beståndsdel utifrån i bruk, exempelvis en ny teknik eller ett nytt be-
greppssystem, så leder det ofta till motsättningar inom verksamheten när 
nyheten kommer i konflikt med andra element (exempelvis med den rå-
dande arbetsdelningen, eller med regler). Motsättningarna ger störningar 
och konflikter men innebär också möjlighet till, och är en förutsättning för, 
förändring av verksamheten.  

Den femte principen innebär potentialen till expansiva förvandlingar 
(transformationer) i verksamheter. Fördjupade motsättningar inom ett 
verksamheter kan leda till att någon individ eller grupp börjar ifrågasätta 
och avvika från etablerade normer, vilket i sin tur kan innebära en föränd-
ring av objektet för att öppna för nya möjligheter. Om det sker en tydlig 
förändring i motiv/objekt innebär att det en helt ny verksamhet uppstår, 
eller håller på att ta form. 

Tre generationer av verksamhetsteori 
Engeström (2001) menar att det finns tre generationer av verksamhetsteo-
rin.  

Den första generationen representeras av Vygotskys ursprungliga mo-
dell för mediering. Se triangeln överst i figur 2.  

Den andra generationen av verksamhetsteori avser Leontievs modell 
för verksamhetens struktur, med de tre nivåer som Engeström sedan kon-
ceptualiserat med stöd av Ilienkov’s teorier om motsättningar som driv-
kraft för utveckling (Ilienkov 1977, 1982). Se hela figuren 2. 

Den tredje generationen har sedan utvecklats utifrån behovet att förstå 
multipla perspektiv och nätverk av interagerande verksamhetssystem. I den 
här generationen är grundmodellen utbyggd för att omfatta minst två in-
teragerande verksamhetssystem. Genom att utveckla gemensamma kon-
ceptuella redskap för dialogen för att förstå mångfalden av perspektiv och 
”röster”, kan ett gemensamt gränsobjekt skapas. Se figur 3 nedan. 

Den ”yta” mellan verksamhetssystemen, som kallas gränsobjekt i figu-
ren, är ett område som har blivit föremål för flera olika begrepp i olika 
studier där intresset har varit att driva verksamhetsförändring eller samver-
kan mellan olika verksamheter.  
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Figur 3. Den tredje generationens verksamhetsteori består av minst två interage-
rande verksamhetssystem (Engeström, 2001), som samverkar genom ett så kallat 
gränsobjekt. 

Mellan verksamhetssystemen finns en yta, en gränszon, en slags mångkon-
textuell hybridmiljö. Gränszonen utgör en potential för att utvidga objektet 
för verksamheterna genom att skapa ett gemensamt gränsobjekt. Ett gräns-
objekt blir då ett redskap som delas mellan minst två verksamheter, och 
som underlättar både för gemensam utveckling och för att behandla ömse-
sidiga idéer mellan verksamheterna (Engeström, Engeström & Vähäaho 
1999; Toumi-Gröhn & Engeström 2003; Toumi-Gröhn 2003; Lambert 
2003). Bowker och Star (1999) menar att ett gränsobjekt ska vara plastiskt 
och att det ska kunna samordna olika aktiviteter, som tillfredsställer ge-
mensamma behov mellan olika kontexter. Ett gränsobjekt ska också vara 
robust och bestå över tid i samarbete mellan olika verksamheter.  

I så kallade förändringslaboratorier [change-laboratories] och gräns-
överskridande laboratorier [boundary-crossing-laboratories] är syftet att 
åstadkomma förändring och underlätta kommunikationen mellan olika 
verksamhetssystem. Motsättningar och spänningar i och mellan verksam-
hetssystemen utgör förutsättningar för verksamheters förändring och för ett 
expansivt lärande (Engeström, Engeström & Kärkkäinen 1995; Engeström 
2001). 

Jämförelser av Leontiev och Engeström verksamhetsteori  
Inom det versamhetsteoretiska forskningsområdet fortgår en diskussion om 
hur Leontiev´s och Engeströms modeller förhåller sig till varandra och hur 
de används i forskningen (Berthén 2007; Kaptelinin 2005; Kaptelinin & 
Miettinen 20005; Roth 2007). 

...these two approaches provide two different views on the object of activ-
ity, differences that are often ignored. Understanding the differences can 
help increase awareness that the same concept can have different meanings 
in different contexts, and thus avoid possible confusion (Kaptelinin 2005, s. 
8). 
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I grova drag så grundar sig skillnaderna enligt Kaptelinin (2005) i att 
verksamhetsteori används inom olika discipliner, och huruvuda handlingar 
i första hand ska betraktas som individuella eller kollektiva. Leontiev ut-
vecklade verksamhetsteorin inom en psykologisk kontext där handlingar i 
första hand förstås som individuella, även om de genomförs kollektivt. 
Engeström som främst intresserar sig för verksamhetsutveckling, och hur 
spänningar och motsättningar i och mellan verksamheter kan användas för 
att driva förändring i verksamheter, tolkar handlingar som huvudsakligen 
kollektiva och introducerade begreppet gemenskap i sin modell, där även 
subjektet kan utgöra en grupp. Berthén (2007) framställer skillnaden mel-
lan Leontiev och Engeström med att ”Engeström i första hand [fokuserar] 
verksamheters utveckling och förändring medan Leontiev främst beskriver 
verksamheters uppkomst och drivkraft” (Berthén 2007, s. 53). 

Verksamhetsteoretisk analys – problem och vägledning 
I verksamhetsteorisk analys är som framkommit den minsta analysenheten 
verksamheten. Handlingarna är möjliga att observera till skillnad från 
verksamhetens motiv och objekt, vilka måste analyseras fram. Förutom 
problematiken i att det finns olika verksamhetsteoretiska perspektiv som 
avser olika typer av studier, så är att det inte heller klart definierat vad som 
avses med objektet för verksamheten. De ömsesidiga relationerna inom en 
verksamhet, mellan delarna och helheten, kan också vara svåra att hantera i 
analysarbetet. Avsaknaden av språkliga redskap för beskrivningar, samt 
översättningar från ryskan, skapar problem (Davydov, Zinchenko och Tal-
zina 1981; Kaptelinin 2005). 

Analys av objekt och motiv  
Leontiev utvecklade främst begreppet verksamhetens objekt teoretiskt utan 
att ge ledtrådar till hur det bör användas i empiriska studier (Kaptelinin & 
Miettinen 2005). Leontiev (1978) definierar objektet som verksamhetens 
verkliga motiv. Denna definition är problematisk menar Kaptelinin (2005), 
som anser att det är bättre att separera motiv och objekt. Berthén (2007) 
argumenterar för att det närmast är vad man vill åstadkomma med i verk-
samheten, verksamhetens slutgiltiga produkt, som Leontiev troligen avser 
med objektet.  

Engeström (1999) ger en viktig ledtråd för analysen av objektet för 
verksamheten när han menar att det syftar på det ”råmaterial” eller det 
”problemområde” mot vilket verksamheten är riktad. Men Engeström själv 
redogör inte explicit för hur han analyserar fram objektet, de ledtrådar som 
finns att få från olika studier leder åt olika håll, menar Berthén (2007). En 
möjlig väg att upptäcka objektet för verksamheten är att använda spän-
ningar och motsättningar som uppstår i verksamheterna, exempelvis ge-
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nom att undersöka vilka problem som uppfattas som väsentliga (Engeström 
1987, 1999).  

Relationen mellan operationer, handlingar och verksamhet 
Lomov (1982) framhåller att i kollektiva handlingar spelar samspelet och 
kommunikationen en central roll. En individs handlingar regleras av att 
individen måste kunna förutse andras agerande i förhållande till verksam-
hetens objekt och till andra individers eventuella objekt (i andra verksam-
heter). Bara genom att bestämma detta förhållande kan individens motiv, 
mål och handlingar förstås. Det är även nödvändigt att inse att de individu-
ella handlingarna genomförs i ett system av sociala relationer etablerade i 
ett specifikt samhälle i ett specifikt skede av dess historiska utveckling 
(Lomov 1982). 

Roth (2007) menar att ett vanligt förekommande problem i analysarbe-
tet är en sammanblandning mellan subjektens aktiviteter, i form av opera-
tioner och handlingar, och verksamhetens gemensamma aktivitet, som är 
riktad mot objektet, på grund av att dessa aktiviteter är simultana. Leontiev 
(1978) skiljer också mellan medvetna målinriktade handlingar och opera-
tioner som är omedvetna, rutiniserade, handlingar.  

Analysarbetet kan vara särskilt svårt att genomföra i komplexa verk-
samheter, eftersom det kan vara svårt att avgöra till vilken verksamhet en 
handling hör. Utvecklade, komplexa, verksamheter består av kedjor och 
nätverk av handlingar, vilket medför att det blir svårt att avgöra hur de kan 
relateras till varandra. Det är endast genom att analysera handlingarna som 
de kan hänföras till samma verksamhetssystem, att avgöra om de har sam-
ma objekt och motiv (Nardi 1996; Wertsch 1981).  

Avsaknad av språkliga redskap 
Davydov, Zinchenko och Talzina (1981) menar att en avgörande svårighet 
är att det saknas språkliga redskap för hela verksamheten som analysenhet, 
då tidigare teorier har utgått från att se individ och omvärld som skilda 
enheter.  Kaptelinin (2005) visar att språkliga problem kan vara ett hinder 
för förståelsen av verksamhetsteoretiska begrepp. I en genomlysning av 
hur begreppet objekt kan tolkas i Leontievs texter visar Kaptelinin (2005) 
att översättningen från ryska till engelska är problematisk, men att även 
Leontiev själv tycks vara oklar i definitionen.  

Vägledning för det konkreta analysarbetet   
Några svenska studier inom det pedagogiska/didaktiska fältet ger vägled-
ning om hur verksamhetsteoretiskt analysarbete kan genomföras genom att 
det görs explicit (Berthén 2007; Eriksson 2007).  
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Eriksson (2007) beskriver hur analysarbetet genomfördes i ett skolpro-
jekt. Hon visar att en möjlig väg i analysarbetet var att inledningsvis försö-
ka upptäcka vilka problem som aktörerna upplever och hur de agerar i 
relation till dessa. Vilka prioriteringar som görs kan ge indikationer om 
vad som skulle kunna vara motivet. Analysarbetet kan därför liknas vid en 
abduktiv process, menar Eriksson (a.a.) där olika uppslag testas och värde-
ras i relation till egna erfarenheter, för att göras begripliga. Ett viktigt led i 
tolkningsarbetet blir att känna till verksamhetens lokala historia. 

Berthén (2007) har i sin avhandling på ett ingående sätt synliggjort pro-
blematiken i verksamhetsteoretiskt analysarbete. Hon menar att analysar-
betet inledningsvis handlar om att ”förstå på vilka sätt det blir möjligt att 
identifiera objektet”.  

För det första handlar det om att följa det konkreta arbetet för att få spår av 
vad det är för ”råmaterial” aktörerna strävar efter att omvandla och för att 
få spår av vad de uppfattar att de ska försöka omvandla detta ”råmaterial” 
till (Berthén 2007, s. 60). 

 
Berthén (a.a.) väljer i sin studie att försöka få grepp om vad lärarna för-

söker åstadkomma, vilket leder till motivet för verksamheten. Ett viktigt 
steg i analysarbetet blir att analysera centrala handlingar i verksamheten. 

I en första fas fokuserade jag analysarbetet på att mejsla fram ett antal klus-
ter av likartade mål relaterade till olika aktiviteter, situationer, uppgifter 
m.m. (Berthén a.a. s. 64)    

 
I relation till dessa klustermål kan tentativa objekt för verksamheten 

prövas i en ”ständig rörelse mellan olika mål och spår av objektet som 
framträdde i målen och handlingarna” (Berthén 2007, s. 64). Berthén an-
vänder i likhet med Eriksson (2007) spänningar i verksamheten som medel 
för att uppmärksamma vilka prioriteringar som görs, vilket i sin tur kan 
leda till att upptäcka objektet för verksamheten. 

Avhandlingens analysarbete 
Avhandlingens analysarbete ska ses som en vidareutveckling av det arbete 
med verksamhetsteoretisk analys, som grundas i en licentiatuppsats (Berg-
lund 2004). Inledningsvis beskrivs analysarbetet i licentiatuppsatsen, däref-
ter följer en översiktlig beskrivning av analysarbetet i avhandlingen. 
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Erfarenheter av verksamhetsteoretiskt analysarbete i tidigare 
licentiatuppsats 
I licentiatuppsatsen genomfördes en klassrumsstudie, där utgångspunkten 
var att studera elevers lärande i ämnet styrteknik. Studien fokuserar på 
några elevers lärandestrategier utvecklades i en lärandepraktik där ett da-
torbaserat läromedel med simuleringsövningar användes. Analysen bestod 
dels i att framställa vilket kunskapsinnehåll som möjliggörs genom det 
datorbaserade läromedlet, dels i att beskriva elevernas lärande. Lärandet 
innebar att detaljerat observera och analysera hur eleverna kunde bemästra 
och appropriera de redskap som erbjöds i den här formen av lärandepraktik 
(Säljö 2000, 2005; Wertsch 1998; Vygotsky 1934/1986).  

Analysenheten utgick initialt från ur ett sociokulturellt perspektiv och 
situerat lärande26. Det som hände i klassrummet under ett antal lektioner 
videofilmades, och sekvenser av filmerna blev sedan utgångspunkt för 
samtal och intervjuer med de elever som deltog i studien. I analysarbetet av 
datamaterialet blev det svårt att förstå intentionen med elevernas handling-
ar, trots att de kommenterat sitt agerande i de situationer som var föremål 
för analysen utifrån videoinspelade sekvenser. Jag drevs att vidare under-
söka orsakerna till elevernas skilda ageranden och skillnaderna i deras 
lärande. Det ledde till en insikt om att ett vidare analysobjekt krävdes, för 
att förstå sammanhanget för de aktiviteter som ägde rum i klassrummet. 
Datamaterialet kompletterades då med elevintervjuer där frågor ställdes 
om deras fritidsintressen och skolerfarenheter utöver de specifika klass-
rumssituationerna.  

Verksamhetsteori framstod då som ett möjligt analysredskap och an-
vändes i analysen på ett tentativt sätt27. Under analysarbetet fann jag skill-
nader i användningsområden mellan Leontievs och Engeströms modeller. 
Leontievs hierarkiska struktur var förtjänstfull i att beskriva och analysera 
de enskilda elevers lärande och lärandestrategier, medan Engeströms mo-
dell tycktes fungera bäst för att analysera den kollektiva medieringen i 
klassrummet, samt dess regler och arbetsdelning (se vidare Berglund 
2004). 

Följande exempel kan visa skillnader i resultat mellan det första analys-
steget, inriktat mot situerat lärande, och det senare med användning av 
verksamhetsteori. Peter, som var den mest kompetente av eleverna i klass-
rumsstudien, visade sig ha stora läs- och skrivproblem och det datorbase-
rade läromedlet var i hög grad textbaserat, vilket gjorde hans lärandestrate-

                                                      
26 Nardi (1996) beskriver skillnaden mellan verksamhetsteori och ”situated action”, som en 
skillnad i analysenheten. Analysobjektet i ”situated action” är ”the activity of persons – 
acting in a setting” (Nardi s.71). I ”situated action”, är det de aktuella situationerna som är 
föremål för analys, ofta av problemlösande karaktär, men det historiska perspektivet saknas, 
men det är svårt att dra några klara gränser mellan sociokulturella perspektiv och verksam-
hetsteori. 
27 Det berodde på att några exempel på didaktisk forskning med användning av verksam-
hetsteori som analysredskap knappast fanns då licentiatuppsatsen skrevs.  
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gier särskilt intressanta. I det första analyssteget förklarade han sina till-
vägagångssätt för att lösa simuleringsuppgifterna i programmet, men det 
räckte inte för att förstå hans intresse och engagemang i den här typen av 
lärandepraktik. I nästa analyssteg efter de kompletterande intervjuerna, då 
verksamhetsteori användes, framkom det att Peter hade stor kompetens i 
att använda datorer, vilket även var hans stora fritidsintresse. I det vidgade 
sammanhanget framkom att Peter även var framgångsrik i alla kurser som 
kunde relateras till att använda datorer som redskap för lärandet, till skill-
nad från andra textbaserade skolämnen. En annan viktig faktor var att han 
även hade haft sin arbetsplatsförlagda utbildning på ett företag som pro-
grammerar och installerar styrteknik, det vill säga i en praktik där liknande 
redskap som i klassrummet användes. För Peter blev då skolans till synes 
virtuella praktik reell i förhållande till hans arbetslivserfarenheter.  

En annan elev i studien, Roger, visade ett stort ointresse för simule-
ringspraktiken, och agerade ganska utåtriktat i klassrummet med sina pro-
tester mot ämnet. Hans respons på videofilmssekvenserna var att han 
”gjorde ingenting” därför att han inte tyckte om att arbeta med datorer, 
men det framkom också att han inte fick den hjälp han behövde. Roger 
framstod först som ett typexempel på en ”skoltrött” elev, men i en vidare 
analys så visade det sig att Roger bemästrade skolans regler på ett raffine-
rat sätt. Hans strategi var att få ett godkänt betyg i ämnet med minsta möj-
liga ansträngning, och på så sätt sparade han medvetet sin tid för andra, för 
honom mer intressanta, och relevanta, skolämnen och fritidssysslor. Ro-
gers ointresse för datorer grundade sig även dels i en osäkerhet i datoran-
vändning dels i bristande kunskaper i det symbolspråk som används i äm-
net styrteknik och i datorprogrammets simuleringar. Det visade sig också 
att Roger genomgående hade sämre resultat i datorbaserade kurser i utbild-
ningen, men däremot att han hade goda skolbetyg i alla andra ämnen, de 
bästa av de elever som ingick i studien. Roger hade inte heller i sin arbets-
platsförlagda utbildning kommit i kontakt med användning av datorer i 
liknande simuleringspraktiker under sin arbetsplatsförlagda utbildning, och 
bedömde därför den som onödig i förhållande till hans tänkta arbetsliv.  

När den kollektiva medieringen i klassrummet analyserades, med hjälp 
av Engeströms modell, framkom det att regler och arbetsdelning gynnade 
de elever som var kompetenta datoranvändare redan innan de började kur-
sen. Läraren förhöll sig relativt passiv i klassrummet, då han föreställde sig 
att utbildningsprogrammet var ”självgående” och att eleverna borde ha 
bättre kunskaper i ämnet styrteknik än som var fallet.  

Avsikten med dessa konkreta exempel är att illustrera hur ett verksam-
hetsteoretiskt perspektiv möjliggör en annan förståelse av handlingar i ett 
klassrum än vad enbart en analys av de aktuella situationerna kan visa. 
Analysen i licentiatuppsatsen kunde inte bli verksamhetsteoretisk, därför 
att datamaterialet, som producerades för situerat handlande, var alltför 
begränsat till klassrumsinteraktionen, framförallt saknades det historiska 
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perspektivet. Att analysera fram det historiska objektet bildar enligt Enge-
ström (1999, 2001) en utgångspunkt för en verksamhetsteoretisk analys. 

En översiktlig beskrivning av analysarbetet i avhandlingen 
I föreliggande avhandling ställs en nutida fallstudie av gymnasial byggut-
bildning i relation till byggutbildningens historiska utveckling och kultu-
rella rötter. Tre skilda analyser görs, som sedan ligger till grund för en 
slutlig syntes och diskussion. De två första analyserna grundar sig på litte-
raturstudier och behandlar dels byggproduktionens och yrkeskunnandets 
historiska utveckling, dels yrkes- och byggutbildningens historiska utveck-
ling. Analyserna genomförs med användning av Engeströms modell av 
andra generationens verksamhetsteori (se även figur 2). Modellen används 
för att spåra historiska motsättningar och spänningar i och mellan verk-
samheterna. Ur dessa spänningar analyseras ett historiskt objekt, och dess 
skiften till specifika objekt genom verksamheternas historiska utveckling. I 
en verksamhetsteoretisk analys av konkreta mänskliga handlingar kan des-
sa relateras både till det historiska och till det specifika objektet (se även 
Berthén 2007).  

Den tredje analysen avser en fallstudie på en nutida gymnasial byggut-
bildning, där datamaterialet producerats såväl i den skolförlagda som i den 
arbetsplatsförlagda delen av byggutbildningen. Analysen har en annan 
karaktär som innebär att undersöka vilken slags verksamhet, eller vilka 
verksamheter som konstituerar byggutbildningen. I analysen av byggut-
bildningens objekt och motiv används främst Leontievs struktur för verk-
samheter (se även fig. 1).  

Analysarbetet innebär att spåra och urskilja handlingskluster i datamate-
rialet, vilka sedan kan leda till att objektet och motivet identifieras. Både 
Berthén (2007) och Eriksson (2007) elaborerar hur analysarbetet kan 
genomföras i relation till sina klassrumsstudier, vilket är tänkt att bli väg-
ledande för analysarbetet av denna avhandlings fallstudie. Enligt både 
Berthén (a.a.) och Eriksson (a.a.) innebär analysarbetet att först följa skol-
arbetet och kartlägga synliga strukturer som organiserar utbildningen, för 
att därefter övergå till att uppmärksamma det som ligger bakom de synliga 
strukturerna. Varför gör man det man gör? Bakom det som synes ske finns 
oftast andra bevekelsegrunder för handlingarna, inte minst gamla kvarle-
vande, historiskt betingade, osynliga strukturer och handlingsmönster. En 
viktig del i analysarbetet består i att uppmärksamma hinder och spänningar 
och att notera vilka prioriteringar som görs i relation till dessa. På så sätt 
kan ledtrådar till motivet fås.  

Avsikten i avhandlingens fallstudie är att använda de två historiska be-
skrivningarna och analyserna för dem att upptäcka strukturer bakom det 
som äger rum i en samtida gymnasial byggutbildning. På så sätt kan hand-
lingar synliggöras och tolkas i relation till de historiska och kulturella 
mönster som är signifikanta för byggyrket och byggutbildning i Sverige.  
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I avhandlingens syfte ingår att lyfta fram vad elever har möjlighet att 
lära sig i byggutbildningen. Det är tänkt att ske genom att studera hur ele-
verna formas genom utbildningen. Lärandet kan ses som en process som 
äger rum när eleverna i fallstudien successivt formas till byggnadsarbetare. 
För den processen används begreppet enkulturering.  

Att enkultureras innebär att lära sig etablerade sätt att handla i olika so-
ciala praktiker, vilket också medför en personlighetsbildning, eftersom 
personligheten enligt verksamhetsteori formas i samhälleliga relationer 
(Leontiev 1978). Det är viktigt att betona att enkulturering är mer än att 
anpassa en individ till en kulturell struktur, den innebär en dynamisk pro-
cess mellan individen och de sociala verksamheter där andra aktörer deltar.  

It means that enculturation is not separable from the development of the 
culture of society. In other words, enculturation implies as much the devel-
opment of culture as it implies the formation of newcomers through the 
traces learning processes leave in individual bodies (Roth et al 2005, s. 
144).  

 
Det är även viktigt att skilja enkulturering från begreppet socialisering, 

där individen ses som exponerad för den sociala världen och reduceras till 
en deltagare i ett socialt sammanhang (Roth et al 2005).   

Analysen av elevers enkulturering i byggutbildningen utgår från att ele-
verna lär sig handlingsmönster genom deltagande i olika praktiker i 
byggutbildningen. Hur enkultureringen sker kan studeras genom att under-
söka vilka medierande redskap som används, både i skolan och i arbetsli-
vet, och hur de brukas för att uppnå formningen. Eleverna formas, men det 
är viktigt att betona att eleverna, lärarna och handledarna, utifrån sina före-
ställningar, även deltar i formandet av den sociala praktiken. Enkulture-
ringen innebär att elevernas medvetande och förmåga att handla och delta i 
praktikerna successivt förändras (Andrée 2007; Berthén 2007).  

Metod och genomförande  
I följande kapitel beskrivs de metodologiska utgångspunkterna och genom-
förandet av dataproduktionen för fallstudien. Valet av verksamhetsteori 
ställer särskilda krav på det empiriska materialet, där det är viktigt att data-
produktionen speglar handlingar på ett sätt som kan synliggöra hela verk-
samheten.  

Metodologiska överväganden  
Studiens metoder har inspirerats av etnografi, där ansatsen är att med vari-
erande metoder studera företeelser i dess naturliga sammanhang. Etnografi 
har ett mycket brett och varierande spektrum av undersökningsområden 
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och metodvariationer. En etnografisk ansats innebär i regel att följa männi-
skors aktiviteter under en längre period och att med varierande metoder 
producera data för att på ett rikt sätt kunna belysa det som äger rum, oftast 
utifrån teman och beskrivningar av kulturella mönster.  

För att göra en verksamhetsteoretisk analys krävs det en viss typ av data 
som jag ansåg vara möjlig att producera med inspiration av etnografiska 
metoder i fallstudier. Jag associerar då närmast till etnografisk kulturanalys 
som handlar om förhållandet mellan individ och kultur (Ehn & Löfgren 
2001). Alasuutari (1995) är en kulturanalytiker som kallar sin ansats för 
”bricolage” eftersom han sätter samman metoder från olika vetenskapsom-
råden. På så sätt kan förståelsen av fenomen som studeras i mindre skala 
ökas med hjälp av studier av strukturer. Jag menar att det sättet att produ-
cera data på kan vara användbart i fallstudien, där datamaterialet utgör ett 
begränsat exempel som sätts in i ett större sammanhang genom analys av 
verksamhetens struktur och den historiska utvecklingen med hjälp av verk-
samhetsteori.  

Några etnografiska metoder som påverkat dataproduktionen 
Inom etnografin är grunden för dataproduktionen deltagande observation 
Atkinson et al. (2001), och med det menas att ”forskaren vistas i och deltar 
i de sociala sammanhang som studeras” (Öhlander 1999, s.74). Deltagan-
det kan vara av olika grad, alltifrån att ha en mer observerande roll till att 
delta aktivt, och kombinationer av dessa roller (Gordon 2001; Kullberg 
2004). Olika grad av deltagande ger olika slags data, som sedan kan kom-
bineras med andra typer av dataproduktion, för att ge stöd åt analysen. 
Öhlander (1999) menar att det kan vara svårt att hinna med att notera ob-
servationerna och han föreslår därför att man kan använda stödord istället, 
men även andra former av stöd för beskrivningarna har brukats länge inom 
etnografin, som ljudupptagningar, fotografier och videoinspelningar. Pink 
(2007) visar exempel på att allt fler kvalificerade visuella metoder har 
kommit till användning inom etnografin både för dataproduktion och för 
presentationer i text och hypermedia, som fotografier och videofilmer, 
vilket innebär att etnografins användningsområde hela tiden vidgas meto-
diskt och innehållsligt. Etnografi ger därför stora möjligheter att pragma-
tiskt använda olika metoder utifrån de enskilda studiernas förutsättningar.  

Genomförande av dataproduktionen för fallstudien 
Datamaterialet till avhandlingens studie producerades i samband med ett 
EQUAL-projekt28 vid namn En ny yrkesutbildning (ENY) under våren 

                                                      
28 EQUAL är ett program inom Europeiska unionen/Europeiska socialfonden som sträckte 
sig över åren 2001-2007. Inom programmet Equal har partnerskapsprojekt finansierats för 
att alla människors förmåga, kompetens och utvecklingsmöjligheter ska tas tillvara i arbets-
livet, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshin-
der. ENY-projektet startade 2006-06-15 och avslutades 2007-09-30. 
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2007. I projektet deltog sex regioner, som var geografiskt fördelade över 
hela Sverige. Deltagarna hade som intresse att utveckla yrkesutbildningen 
lokalt och regionalt genom en ökad samverkan med det lokala näringslivet. 
De lokala lösningarna skulle sedan ”fungera som incitament för fortsatt 
utveckling av utbildningar med yrkesämnen”29. Ett annat skäl för regioner-
na att delta i projektet var att man kunde dela erfarenheter med andra. För 
att möjliggöra spridningen av exempel på regionala lösningar genomfördes 
fallstudier på tre gymnasieskolor, och resultatet finns dokumenterat i en 
rapport inom projektet (Berglund 2007).  

Urval och tillträde till undersökningsskolor 
Urvalet av skolor skedde i samverkan med företrädare för regionerna inom 
projektet. Jag deltog i regionala seminarier i tre av de sex regionerna och 
presenterade då mitt syfte med studien inom projektets ram, vilket var att 
göra fallstudier av gymnasiala yrkesprogram som sedan skulle fungera som 
exempel i erfarenhetsspridningen och diskussionen30. Vid presenta-
tionstillfällena framfördes att datamaterialet även var avsett för en doktors-
avhandling. På seminarierna bad jag dem som var intresserade av att låta 
mig göra studien vid någon av regionernas gymnasieskolor att kontakta 
mig. Jag fick snabb respons från flera företrädare för skolor, och tillträdet 
till de tre gymnasieskolorna, som sedan kom att bli föremål för fallstudier-
na, skedde därefter utifrån de kontakter som förmedlades via seminarierna 
till skolorna.  

Planering av studien 
När ENY-studien planerades var det med dubbla avsikter, dels att göra en 
projektrapport, dels att producera data som kunde tjäna som underlag för 
en doktorsavhandling. För avhandlingens del var min strategi att göra da-
taproduktionen vid de tre gymnasieskolorna mycket vidare än vad som 
behövdes inom ENY-projektet, detta för att möjliggöra användning av 
materialet i kommande arbeten. Redan i det här stadiet var avsikten också 
att jag skulle göra en verksamhetsteoretisk analys av materialet. När av-
handlingsarbetet påbörjades, så visade det sig att omfattningen och arten av 
datamaterial från en av skolorna visade sig tillräckligt för att göra en verk-
samhetsteoretisk analys. Avhandlingens studie fokuserar således en av 
skolorna, här kallad Västerskolan, och byggprogrammet, som var föremål 
för dataproduktionen vid den skolan.  

På Västerskolan tog jag först kontakt med rektor för byggprogrammet 
som planerade för mitt första besök på skolan. Därefter kommunicerade 
jag i huvudsak direkt med yrkeslärarna under besöken och inför det andra 
skolbesöket.  

                                                      
29 Citatet är hämtat ur projektansökan. 
30 För en mer detaljerad beskrivning av studiens uppläggning inom projektets ram se pro-
jektrapporten En ny yrkesutbildning – genom yrkesbaserat lärande? (Berglund 2007). 
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Dataproduktionen på Västerskolans byggprogram 
Den totala tiden för dataproduktionen begränsades till två besök, om varde-
ra tre dagar, vid Västerskolan med tre och en halv månads mellanrum, 
under vårterminen 2007. Det första besöket gjordes i början av februari 
och det andra gjordes i slutet av april. Mitt önskemål inför besöken vid 
skolan var att få följa elever och lärare i samtliga årskurser i deras dagliga 
verksamhet, vilket innebär att följa aktiviteter både i skolan och på företag. 
Detaljplaneringen skedde till stor del vid ankomsten till skolan och lärarna 
erbjöd mig spontant av att få tillträde till flera aktiviteter. Dataproduktio-
nen kan närmast betecknas som en slags skuggning av pågående aktivite-
ter, där min intention var att försöka följa elever och lärare i den dagliga 
verksamheten. Jag uttryckte två särskilda önskemål, där ett var att få besö-
ka elever på arbetsplatser och ett annat var att kunna följa samma elever i 
flera olika skolaktiviteter.  

Tidigare erfarenheter av olika typer av dataproduktion påverkade också 
mitt val av metoder. Mina erfarenheter i samband med licentiatstudien, där 
det empiriska materialet till stora delar byggde på videoinspelningar, inne-
bar att jag exempelvis bedömde att videoinspelningar inte var möjliga att 
använda inom de tidsramar som fanns för dataproduktionen. Tidsramarna 
förutsatte att det skulle vara möjligt att generera mycket datamaterial, på 
ett flexibelt sätt, på kort tid. Mitt val föll på att göra ljudinspelningar (med 
en Mp3-spelare) av intervjuer och samtal, och att ta fotografier som visu-
ellt stöd vid beskrivning och tolkning av olika situationer i samband med 
dataproduktionen. Intervju- och samtalspersoner, liksom olika miljöer och 
artefakter, fotograferades. Tabell 3 visar fördelningen av observationsfor-
mer på olika skolaktiviteter. 

Såväl enskilda intervjuer som gruppintervjuer genomfördes. Med inter-
vjuer avses bokade intervjutillfällen. Omfattningen är totalt cirka 13 tim-
mar, och hur dessa fördelades mellan de två besöken framgår av tabell 4.  

Utöver de bokade intervjuerna förekom spontan kommunikation i sam-
band med observerade situationer, som kategoriseras som samtal. Av tabell 
4 framgår hur de fördelar sig på typ av aktivitet. 

Dagarna med dataproduktion pågick med fullt program från morgon till 
sen eftermiddag, vilket innebar att bearbetningen av datamaterialet fick 
vänta till efter skolbesöken. Varje dag avslutades endast med att jag gjorde 
några översiktliga anteckningar och frågeställningar, vilka huvudsakligen 
fungerade som föreberedelser för kommande dag eller återbesök. I datama-
terialet som berör Västerskolan ingår även annan dokumentation, som 
exempelvis scheman, läromedel och olika underlag för uppföljning. 
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Tabell 3. Observationer och dokumentationsformer, fördelade på typ av aktivitet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 4. Datamaterialet: Intervjuer och gruppintervjuer, antal och aktörer 

 

 
 

   

 

 

 

 Besök 1 – Februari 2007 Besök 2 – April 2007 
Enskild 
intervju 

7 st (á ca 60 min) 
 
2 skolledare 
4 lärare 
1 handledare 

 

 

Grupp- 
intervju 

3 st (á ca 60 min) 
 
2 st á 3 elever husbyggnad  
(åk 2, 3) 
1 st á 2 elever måleri (åk 3) 

 

3 st (á ca 60 min) 
 
2 st á 3 elever husbyggnad  
(åk 2, 3) 
1 st á 2 elever måleri (åk 1, 2) 

 
 

 Besök 1 Feb 2007 Besök 2 April 2007 
Byggpro- 
duktion 
 
 
a/samtal 
 
b/foto 

2 st elevbygget (á ca 120 
min) 
1 st målerilokalen (á 60 min) 
 

 a/ 13 st: 10 elever, 3 lärare 
 
b/ 28 st: 20 elevbygget  
              8 måleri 
 

1 st elevbygget (á ca 120 min) 
1 st bygglokalen (á ca 60 min) 
 
 
a/ 8 st: 5 elever, 3 lärare 
 
b/ 35 st: 24 elevbygget  
              11 bygglokalen 

 
Lektioner 
 
 
 
a/samtal 
 
b/foto 

1 st yrkesteori (á ca 60 min)  
1 st kärnämne/infärgning  
(á ca 60 min) 
 
a/ 6 st: 4 elever, 2 lärare 
 
b/ 9 st: 5 yrkesteori  
            4 kärnämne 

 

2 st kärnämne/infärgning  
(á ca 60 min) 

 
 
a/ 6 st: 4 elever, 2 lärare 
 
b/ 4 st (en av lektionerna) 

 

APU-
besök 
 
 
a/samtal 
 
b/foto 

1 st måleri åk 3  
(á ca 120 min) 

 
 

a/ 3 st: 2 elever, 1 handledare 
 
b/ 7 st 
 

2 st husbyggnad, åk 3  
(á ca 120 min) 
3 st måleri, åk 1 (á ca 60 min) 
 
a/ 13 st: 6 elever, 5 handledare,   
             2 lärare 
b/ 33 st:12 husbyggnad,  
             21 måleri 
 

Övrigt  Yrkesråd (ca 90 min) 
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Bearbetningen av datamaterialet 
Bearbetningen av datamaterialet för Västerskolan har skett i två faser. Den 
första fasen var inför projektrapporten, vars underlag utgjordes av en be-
gränsad del ur datamaterialet. Den andra bearbetningsfasen har skett i 
samband med avhandlingsarbetet, då jag gått igenom allt datamaterial från 
Västerskolan och tidigare transkriberat material har då kompletterats med 
material som kunde betraktas som väsentligt för avhandlingens syfte. Be-
arbetningen av datamaterialet inleddes med att jag lyssnade på alla inspe-
lade samtal och kodade dessa med innehåll och tidsangivelser. Därefter 
transkriberades de delar som jag uppfattade som centrala och meningsbä-
rande, och inte perifera, för avhandlingens frågeställningar och den verk-
samhetsteoretiska analysen.  

Transkriberingar av intervjuer och samtal 
Alla bandinspelade intervjuer har transkriberats i sin helhet. Transkribe-
ringarna har gjorts på ett förenklat sätt, där jag endast återgivit vad infor-
manter har sagt ordagrant utan att göra några ytterligare markeringar om 
andra uttryck än de talade. I de fall jag använt citat ur transkriberingarna, 
så har jag därefter ändrat transkriberingarna till konventionell stavning, 
skrivit ut ofullständiga ord och bytt ut dialektala uttryck mot motsvarande 
rikssvenska.  

Alla informanter har getts fingerade namn. En förteckning över dem, 
deras fingerade namn, samt i vilken typ av dataproduktion de förekommer 
finns i bilaga 3.  

Fotografierna  
Fotografierna har huvudsakligen använts som komplement till bandinspel-
ningarna, men i några fall har de även använts separat som underlag för 
beskrivningar och tolkningar då det av olika skäl inte har funnits någon 
användbar bandinspelning.  

Transkriberingarna av samtal och intervjuer kombinerades med fotogra-
fier från de motsvarande situationerna, som infogades i de transkriberade 
dokumenten, som ett slags foto och text dokument. De beskrivningar som 
finns i resultatbeskrivningen, inramade fotografier och beskrivande text, 
kan även ses som exempel på hur jag bearbetat med samtal och intervjuer i 
relation till fotografier. 

De fotografier som publiceras i avhandlingen från datamaterialet är till 
viss del manipulerade i syfte att avidentifiera de personer som finns på 
bilderna. Det framgår tydligt vilka delar på bilderna som manipulerats, 
främst gäller det ansikten, men även andra karaktärsdrag som skulle kunna 
innebära att en identifikation blir möjlig. 
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Del 3: Byggproduktionens och 
yrkeskunnandets historiska utveckling  

Byggsektorn kan delas upp i två huvudgrenar husbyggnads- och anlägg-
ningsverksamhet. I vid bemärkelse ger byggsektorn arbete åt cirka 10 % av 
samtliga sysselsatta i Sverige. Ungefär lika stora andelar arbetar inom hus-
byggnadsarbete som inom anläggningsarbete och tillsammans utgör de den 
så kallade byggindustrin (SOU 2002:115).  

Det övergripande syftet här är att belysa byggnadsproduktionen och yr-
keskunnandet i ett historiskt perspektiv. Beskrivningarna behandlar hur 
byggtekniker har utvecklats genom tiderna och hur yrkets traditioner och 
yrkeskunnandet har förändrats i samspel med tekniken. Även några fram-
åtblickar görs dels om vad som skulle kunna bli framtidens byggnadstek-
niker dels hur byggnadsarbetet kan komma att utformas. En problematik i 
att göra beskrivningarna har varit bristen på vetenskapligt grundade texter. 
Vid litteratursökningar framgår det att byggnadsarbete inte har varit före-
mål för några större forskningsinsatser. Det har inneburit att föreliggande 
beskrivningar bygger på olikartad litteratur och sekundärkällor och kan av 
det skälet framstå som olikartade. Beskrivningarna ligger sedan till grund 
för en verksamhetsteoretisk analys av olika utvecklingsskeden i byggnads-
produktionen. 

Byggnadsproduktionens ursprung och yrkestraditioner 
Till en början låg hela ansvaret för byggproduktionen inom hantverket. 
Byggnadsarbetet styrdes av, och fördelades mellan, olika skråyrkesgrup-
per. Skrået och dess ordningar hade under lång tid ett betydande inflytande 
i samhället, och deras traditioner kom att få stor betydelse för hur bygg-
nadsarbetarkulturen formades. När industrialiseringen av Sverige tilltog 
växte städerna, vilket medförde att byggnadsverksamheten expanderade 
och merparten av byggnadsarbetarna kom då från landsbygden och bonde-
samhället. Till de stora anläggningsarbetena, som kanal- och järnvägsbyg-
gen, som initialt organiserades av militären, värvades först bönder som 
soldater. Sedan blev anläggningsverksamhet civil, men militära principer 
influerade fortsatt organisationen och anläggarkulturen. Traditioner från 
främst skråyrkena, militären och bönderna grundar således byggnadsarbe-
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tarkulturen och organiseringen av byggnadsverksamheter (Bursell 1984; 
Hall 1987; Olofsson 2000; Rosander 1967; Wikström 1987).  

Skråhantverket och yrkeskunnandet 
Byggnadsverksamheter startade i större omfattning med medeltidens klos-
ter- och kyrkobyggen i Europa. Byggnadsarbetet utgick från så kallade 
byggnadshyttor31, en fältverkstad och central för utbildning av arbetskraft 
inom olika hantverksgrupper som snickare, timmermän, stenhuggare, mu-
rare, målare, konstsmeder och grovsmeder. Arbetet leddes främst av sten-
huggarna och stenskulptörerna (Svanberg 1994; Turnball 1993). Arbets-
platsen kunde främst liknas vid en experimenterande praktik, en ”fullskale-
laboration”. Hantverkarna använde schabloner, mallar och geometri som 
redskap för byggandet. För att samordna och instruera hantverkarna an-
vändes teckningar och modeller, som sedan kom att utvecklas till ritningar. 
De stora katedralsbyggena på medeltiden blev mötesplatser för olika yr-
kesmän som tillsammans samordnade verksamheten och utvecklade red-
skap och tekniker. Byggnadshyttan blev då en central plats för samverkan, 
kunskapsutbyte och kunskapsproduktion (Svanberg 1994; Turnball 1993). 

Hantverkare från Europa kom även till Sverige och på så sätt spred sig 
yrkeskunnande och yrkestraditioner. Byggnadshyttorna fungerade i viss 
mån också som egna samhällen med egna regler och egen rättsskipning32. 
Det fanns ett stort hemlighetsmakeri33 bakom hantverkarnas yrkeskunnan-
de som skydd mot obehörig konkurrens och sådant yrkesutövande som 
uppfattades som klåparverksamhet. Hantverkarna bildade sedan olika 
skrån som reglerade näringen och utbildningen34. Skråna bestod av mästa-
re, gesäller och lärlingar, och så kallade skråordningar reglerade förhållan-
dena mellan dem. Endast mästare hade rätt till självständig yrkesutövning 
och det var skråämbetet som utnämnde mästarna. Mästaren hade också 
skyldighet att utbilda lärlingar och gesäller (Pursche 1989; Rosell 1999; 
Rosander 1967; Wikström 1987). 

Skråyrkena manifesterade sin tillhörighet inom ett yrke med gemen-
samma attribut, som klädsel och ritualer, som fungerade som sammansvet-

                                                      
31 Byggnadshyttan kom också att beteckna själva organisationen på byggarbetsplatsen. 
32 Det var tidvis vanligt att byggyrkesgrupper och militärer ägnade sig åt så kallat bönhase-
ri, dvs att de ägnade sig åt byggnadsverksamhet utan att vara skråanslutna. Bönhasarna 
kunde straffas för sina tilltag och det skedde via så kallade bönhasjakter, som förbjöds 1820 
med resultatet att bönhaseriet tilltog (Pursche 1989). 
33 Frimurarorden kommer ursprungligen från medeltidens och renässansens byggnadshyttor, 
ur murarmästarnas hemliga förbund med särskilda tecken och lösenord. Deras speciella 
symboler och riter attraherade utomstående som bildade frimurarloger vars medlemmar inte 
behövde vara verkliga murare (Beskow 1985; Svanberg 1994). 
34 De äldsta byggskråna i Sverige var timmermän och murarmästare. Stenhuggarna, var 
aristokraterna bland bygghantverkarna, men de var så få till antalet att de delade skrå med 
murarna fram till 1640, då de bildade ett eget skrå (Wikström 1987). 
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sande för gruppen, men samtidigt innebar de en gränsmarkering gentemot 
andra yrkesgrupper (Lindqvist 1994).  

Yrkeskunnandet hölls inom skråna, och fram till 1600-talet var det tim-
mermän och murarmästare som konstruerade husen i Sverige. Mästarna 
ledde oftast personligen byggnadsarbetet och därför behövdes det inte så 
detaljerade ritningar. I och med renässansen kom arkitekter successivt att 
överta ”uppgiften att idémässigt koncipiera byggnaden och omsätta idén i 
ritningsform” vid de större byggprojekten (Hall 1987, s. 49)35. Arkitekter-
nas kunskap utvecklades ur hantverkarnas yrkeskunnande36, och så små-
ningom uppstod en ny arbetsdelning. Byggnadsformgivningen kom att 
betraktas som en ”från själva bygghantverket artskild verksamhet, vilken 
krävde speciella vetenskapliga och konstnärliga kvalifikationer” (Hall 
1987, s. 49). Det bildade upptakten till något nytt, där specialister tog an-
svaret för den mest avancerade arkitekturen, och deras engagemang in-
skränkte sig till att kontrollera att ritningarna följdes. Eftersom antalet arki-
tekter initialt var så få och dyra, avstod många byggherrar från att anlita 
dem och hantverksmästarna fortsatte med sin verksamhet i stort sett som 
tidigare ända in på 1800-talet. När byggnadsarbetena blev allt större och 
behoven av teknisk och konstnärlig kompetens ökade skärptes också kra-
ven på mästerproven. Från och med 1842 krävdes kunskap i att göra bygg-
nadsritningar37 för att bli mästare (Hall 1987; Wikström 1987).  

Allmogens säsongsarbete inom byggnadsproduktionen 
Byggnadsarbetarna utgjordes till stora delar av bönder som kunde vandra 
långa vägar för att arbeta i städerna under byggsäsongen, som i regel 
sträckte sig från april till oktober. Arbetsvandrarna38 arbetade med många 
olika sysslor. Bland männen fanns de flesta byggyrken representerade som 
murare, målare, träarbetare och grov- och anläggningsarbetare, men även 
kvinnor arbetade inom träindustrin och byggnadsproduktionen. Ofta var 
man specialiserad på en typ av arbete på en ort och inom en familj/släkt 
och därför kom hela orter att förknippas med kunnigt folk inom ett speci-

                                                      
35 Det var ett fåtal arkitekter, som också tillhörde landets intellektuella elit, och som produ-
cerade ett stort antal ritningar. Den första egentliga arkitekten Simon de la Vallée anlände 
till Sverige 1637 och utnämndes då till kunglig arkitekt. 
36 I Turnballs exempel framgår att vid katedralen i Charles kom en av Europas första kate-
dralskolor att startas och att hantverkare (främst stenhuggare) anlitades som lärare. 
37 Det var fasad- och planritningar som utfördes. Mästerprovet kom att bli alltmer teoretiskt, 
från att ha varit en bedömning av skicklighet genom uppförda byggnadsverk, kom det att 
bestå av att tillverka modeller enligt angivna ritningar, oftast tornhus. Dessa modeller kalla-
des mästarstycken och granskades av skråämbetet (Pursche 1989). De ökade kraven på 
mästarprovet var även ett sätt att begränsa möjligheterna för gesäller att bli mästare och 
därmed framtida konkurrenter (Hall 1987). 
38 Det har funnits en lång tradition av arbetsvandringar över hela Sverige, men det bäst 
bevarade materialet är från Dalarna. Därför bygger beskrivningarna i stor utsträckning på 
dessa. 
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fikt byggnadsyrke39. Flera av arbetsvandrarna blev byggmästare och mu-
rarmästare, och rekryterade då främst annat folk från hemtrakten till byg-
gena. Kvinnorna, främst dalkullorna, kom att engageras i bruksblandning 
och murbruksbärning, som så kallade bruks- och murarsmäckor40 (Olofs-
son 2000; Rosander 1967). 

De arbetsvandrande bönderna organiserade sig i arbetslag, vars förman, 
lagbasen, förhandlade med arbetsgivare om villkoren för arbetet. Som er-
sättning för arbetet fick han en särskild peng41 av arbetslaget eller av ar-
betsgivaren, och ibland så avlönade han laget själv. Lagbasen ansvarade 
för arbetet, och hade vidsträckta befogenheter. Om arbetet blev dåligt ut-
fört så hade han befogenheter att åtgärda det på olika sätt42. 

Sålunda ansvarade de [lagbasarna] för ordningen och hade en viss dömande 
makt, fördelade betalningen och svarade för gemensamma inköp (Rosander 
1967, s. 307). 

 
Sammanhållningen, och den sociala kontrollen, bland arbetsvandrarna 

kan liknas vid den bygemenskap som fanns hemma, vilket också blev en 
garanti för att alla deltagare i arbetslaget uppförde sig väl. Dalfolket, som 
använde sina sockendräkter i arbetet, kunde lätt kännas igen. De hyrde 
också gemensamma bostäder där de organiserade städning, eldning och 
potatiskokning i turordning. Arbetslaget kunde också bistå varandra eko-
nomiskt vid exempelvis sjukdom, och var på så sätt en trygghet för med-
lemmarna (Rosander 1967). Solidariteten med den egna yrkesgruppen, och 
det sociala biståndet, kom även initialt att bli en av fackföreningarnas 
främsta uppgifter (Landin & Andersson 1989).  

Avregleringen av skråväsendets innebar konflikter 
Skråna styrde yrkesutövningen fram till 1846 då Näringsfrihets-
förordningen trädde i kraft. En hantverksförening, eller en fabriks- och 
hantverksförening, övertog skråväsendets kontrollfunktion43. Tvånget att 
ha hantverksföreningar togs bort 1864, och under en tid fanns det inte nå-
gon reglering av vem som fick verka som byggnadshantverkare. Det ledde 
fram till en mängd byggskandaler och krav kom därför på att byggmästare 

                                                      
39 Träarbete dominerades av Leksand och Siljansnäs, Rättvik var känt för målning och 
murning och anläggningsarbeten genomfördes av Västerdalingar. Målarna arbetade främst 
med rödfärgning, men även med andra målningsarbeten, i olika delar av Sverige (Rosander 
1967). 
40 Det var ett av de sämst avlönade, och tyngsta arbetena på byggena. 
41 Det kan jämföras med att en del av förtjänsten gick till mästaren, en s k mästarpeng. 
42 Det kan jämföras med att skrået hade rätt att bestraffa yrkesfusk. 
43 Murmästare- och timmermannaskrået finns i modern form fortfarande idag. ”Nu gällande 
skrå av 1977 lägger huvudvikten vid Murmestare Embetets traditionsvårdande och kultur-
bevarande uppgifter, god förvaltning av anförtrodda tillgångar (det senare en förutsättning 
för det första), tankeutbyte rörande byggnadsyrket och dess utveckling och sällskaplig 
verksamhet i nämnd ordning” (Wikström 1987, s.180).  
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måste kunna styrka sitt yrkeskunnande och godkännas av byggnadsnämn-
den44.  

Från byggnadsarbetarnas sida fanns det ett starkt missnöje över förhål-
landena. Främst var det så kallade ”procentarbasar”, godtyckliga löneutbe-
talningar och långa arbetsdagar som var orsaker till missnöjet. På många 
arbetsplatser rådde oordning och sammanstötningar mellan strejkande ar-
betare, strejkbrytare och polis skedde vid flera tillfällen.  

Det uppstod även starka spänningar mellan olika grupper av byggnads-
arbetare i konkurrensen om jobben. I kris- och orostiderna i början av 
1900-talet blev det exempelvis öppna kontroverser mellan dalfolk och 
värmlänningar i Stockholm. I Göteborg var stämningarna hätska mot ”al-
bönderna”45 som i liten utsträckning var fackligt organiserade och som 
ibland agerade som strejkbrytare. Bönder som arbetade i städerna under 
byggsäsongen kunde, till skillnad från stadsborna, sedan vandra hem till 
det egna jordbruket med förtjänsterna. Det fackliga arbetet och utvidgning-
en av rösträtten stärkte så småningom byggnadsarbetarnas ställning46 (Lan-
din & Andersson 1989).  

Skråets arbetsdelning lever vidare 
I skråsystemet fanns det tydliga gränser mellan olika yrkeskategorier och 
deras arbetsuppgifter. Skråhantverkarna uppfattades som aristokraterna och 
grovarbetarna och hantlangarna stod längst ner i hierarkin. Trots att skrå-
väsendet var upplöst så kom det att leva kvar inom byggyrkena, synliggjort 
genom traditioner och statusskillnader. Långt in på 1900-talet var det fort-
farande stor skillnad i lön mellan hantverkare (yrkesarbetare) och hant-
langare (grovarbetare) på byggarbetsplatsen47.  

Murarna hade i början av 1900 talet högst status följda av snickare och 
timmermän. Följande skildring från 1920-talet kan illustrera de kvarlevan-
de statusskillnaderna mellan yrkesgrupperna.  

När vi hade taket färdigt på ett boningshus var det murarnas tid att börja 
mura murverk och skorsten. De var något förmer än andra på något vis. De 

                                                      
44 1889 infördes i Stockholms stads byggnadsordning en paragraf om ”ansvarig byggmästa-
re, som genom intyg från byggnadsyrkesskola eller därmed jämförbar teknisk läroanstalt 
skulle visa sig ha kunskaper i byggnadslära” (Olofsson 2000, s.26). 
45 Bönder från Ale härad i Västergötland, som omfattar området mellan Göta älv och sjöar-
na Anten och Mjörn. I nordöst och söder ligger bergstrakterna Risveden och Alefjäll (Na-
tionalencyklopedin, tillgänglig 2008-08-11). 
46 Rösträtten var vid den tiden proportionerlig i förhållande till inkomst och rösträtten gällde 
endast män över 21 år. För att få en röst 1888 skulle årsinkomsten vara minst 800 kronor, 
vilket innebar att knappast någon byggnadsarbetare hade rösträtt, medan 6 storbyggmästare 
i Göteborg hade 100 röster vardera (Landin & Andersson 1989). 
47 Enligt avtal 1899 tjänade murare 60 öre, byggnadssnickare 50 öre, timmermän 45 öre, 
tegelbärare 45 öre. Murarhantlangare 30 öre, kvinnor och pojkar 25-28 öre per timme (Lan-
din &Andersson 1989). 
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ville inte tilltalas med ordet du. I synnerhet murare i femtioårsåldern och 
uppåt ansåg sig på något sätt mer värda än andra arbetare på byggen. Och 
de fick dessutom mer betalt än vi övriga. I regel fick en murare en krona 
mer per timma och det tyckte jag för min del var för stor skillnad.  
/…/                                                                                                                   
En annan specialist var kakelugnsmakaren. Under det tidiga 20-talet hade 
inte centralvärmeanläggningar börjat byggas. Värmekällan i bostadsrum-
men bestod av antingen en murad spis eller en kakelugn. Den förste kakel-
ugnsmakare jag kom i kontakt med var från den närmaste staden. Han gjor-
de sin entré vid bygget på bruket på ett överlägset, för att inte säga noncha-
lant sätt. Han verkade faktiskt som rena överklassen. Hade stärkkrage och 
slips i jobbet och dessutom rökte han tjocka Havannacigarrer. Och allt ma-
terial skulle noggrant läggas upp inom räckhåll för honom. Att själv gå ut 
och öppna någon låda med kakelmaterial skulle aldrig falla honom in. Han 
var mycket impopulär hos oss, men han var mycket noggrann med sitt ar-
bete, och han var en skicklig yrkesman. Vad han begärde för sitt arbete vet 
jag inte, men vår arbetsgivare sa att det var den dyraste byggarbetskraft han 
någonsin haft (Carlqvist 1988, s. 25).  

 
Beskrivningarna visar att skråyrkesarbetarna hade en stark ställning och 

fortsatte att markera sin status, och arbetsdelningen bestod trots att skråsy-
stemet avskaffats 75 år tidigare. 

Fackföreningar bildas och övertar skrånas funktion 
Skråhantverkarnas starka ställning blev hotad i och med näringsfriheten. 
Ett sätt att stärka ställningen blev att bilda fackföreningar, och varje skrå-
yrke bildade i princip en egen fackförening som i första hand kom att be-
vaka den egna yrkesgruppens intressen (Landin 1987; Lindqvist 1994).  

Fackföreningarnas kamp riktades inte enbart mot arbetsgivarna, utan 
även mot ”okvalificerade” byggnadsarbetare och andra skråyrkesgrupper. 
Det handlade om arbetsdelningen, om vem som hade rätt att utföra arbetet. 
Den begynnande industrialiseringen, och prefabriceringen, innebar att 
fackliga aktioner mot fabriksarbetarna genomfördes (Landin & Andersson 
1989). 

Kampen om skråyrkesgruppernas yrkesgränser var också hård, och det 
fanns regionala skillnader, där gränserna var skarpast i Stockholm. Bygg-
nadsarbetaren Ernst Andersson, som jobbat både i Göteborg och i Stock-
holm, illustrerar skillnaden. 

Här i Göteborg var det ingen annan skillnad på snickare och timmermän, än 
att de som började senast ofta fingo ”göra ställningar” och då fingo något 
öre mindre i timmen. De äldre hade vanligen det bästa arbetet. I Stockholm 
fick väl timmermännen knappast göra något finare för 50 år sedan än att 
lägga in golv och sätta in karmar (Rehnberg 1950, s. 128). 

 
Revirstriderna mellan exempelvis timmermän och snickare kvarstod 

länge. I Stockholm, satte sig snickarna till motvärn mot en facklig sam-
manslagning ända till 1960, då det var ett faktum att ”snickeriarbetena kom 
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i växande omfattning färdiga från fabrik och snickarverkstaden på byggena 
var ett minne blott” (Landin 1987, s. 249). Murarna var en annan yrkes-
grupp som gjorde hårdnackat motstånd mot att ingå i ett med andra 
byggarbetsgrupper gemensamt fackförbund. Murarna anslöt sig bland de 
sista förbunden till Byggnadsarbetareförbundet 1961.48 

Därmed hade en drygt femtioårig stridsfråga avgjorts. Att murarna skulle 
ingå i ett enhetligt industriförbund för byggnadsarbetare hade aktualiserats 
av LO redan efter storstrejken 1909 och skrivits in i den av LO antagna or-
ganisationsplanen 1912. Därefter har den stötts och blötts vid olika tillfäl-
len under halvseklet fram till beslutet 1960 (Landin & Andersson 1989, s. 
402). 

 
Exemplen visar det motstånd mot en ny arbetsdelning som särskilt fanns 

inom skråyrkesgrupperna, vilka också hade högst status inom skråväsen-
det. När deras eget yrkesarbete blev hotat, genom att nya material och 
byggmetoder infördes, så tvingades de acceptera en ny arbetsdelning, och 
dela sina intressen med andra byggyrkesgrupper.  

Bostadsproduktionens utveckling under 1900-talet 
Industrialiseringen av Sverige innebar att många från landsbygden flyttade 
till städerna i slutet av 1800-talet för att arbeta på de nya fabrikerna och 
särskilt storstäderna expanderade kraftigt.49 Det fanns därför ett stort behov 
av bostäder50, men byggandet täckte inte på långa vägar behovet. Under 
hela 1900-talets första hälft var byggnadsverksamheten ojämn och period-
vis mycket låg på grund av krig och depressioner. Det innebar tidvis en 
hög arbetslöshet för byggnadsarbetarna. Det fanns gott om arbetskraft och 
därför realiserades lönesänkningar ofta, vilket ledde till att många fackliga 
strider utkämpades med arbetsgivarna under den här tiden (Landin & An-
dersson 1989; Landin 1987).  

Situationen gjorde att byggnadsarbetarna tog egna initiativ för byggan-
det med inspiration från den så kallade gillesrörelsen i England, som var en 
form av producentkooperation. På 1920-talet bildade byggnadsarbetar-
förbunden så kallade byggnadsgillen51, som tillsammans kom att utgöra 

                                                      
48 Svenska Byggandsarbetarförbundet bildades 1948. 
49 I Stockholm ökade befolkningen mellan 1880 och 1890 med 46 %, vilket innebar 80 000 
nya invånare. 
50 Stora klasskillnader rådde och samtidigt som överklassen hade stora våningar och levde 
lyxliv, så var många arbetare beroende av fattigvård för att inte duka under. Bostads-
situationen för arbetare i Stockholm på 1880-talet beskrivs som miserabel och i de små 
lägenheterna hyrdes rummen ut till inneboende. ”I de överbefolkade arbetarstadsdelarna 
och fattigkvarteren härjade tbc /…/difteri, mässling, rödsot, scharlakansfeber” och många 
barn dog ” (Landin & Andersson 1989, s. 9; Landin 1987). 
51 På en konferens i Stockholm fastställdes 1922 mönsterstadgar och arbetsordning för 
byggnadsgillena. De skulle medverka till att de anställda tillförsäkrades största möjliga 
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Fackföreningarnas bostadsproduktion (FBP). Syftet med bostadsproduk-
tionen var enligt stadgarna att ”främja medlemmarnas ekonomiska intres-
sen genom att utföra inom byggnadsindustrin förekommande arbeten samt 
driva därmed sammanhängande verksamhet” (Landin 1985, s. 259). FBP 
byggde på medlemmarnas andelar och endast fackligt organiserade arbeta-
re kunde få arbete hos FBP.  

Fackföreningarnas Byggnadsproduktion införde ett element av socialt an-
svarstagande i byggnadsverksamheten. Framförhållning och största möjliga 
årsspridning av arbetena var i sig en utmaning mot spekulationsbyggeriets 
tvära kast mellan miljonklipp och brakande konkurser (Landin 1985, s. 
262).  

 
FBP uppförde bostäder huvudsakligen tillsammans med HSB52. Under 

1930-talet kom bostadsproduktion av flerfamiljsbostäder igång, men mins-
kade under krigsåren och det var först under efterkrigstiden som ”folk-
hemmet” kom att bli en realitet.53 På 1940- och 50-talen togs ett flertal 
beslut av den socialdemokratiska regeringen för att bygga bort bostadsbris-
ten. Vid samma tidsperiod expanderade byggnadsfackförbunden sin bo-
stadsproduktion, och 1940 startade de Svenska Riksbyggen ”i syfte att 
befordra byggnadsarbetarnas intressen” (Landin & Andersson 1989, s. 
294) och stå till tjänst för kommunernas byggnadsverksamhet genom att 
bistå kommunerna med ”upprättande av lämpliga bostadsprogram samt 
stadsplaner och liknande” (Landin & Andersson 1989).54 1951 kom FBP 
att få namnet Bostadsproduktion AB, BPA55.  

Byggnadsarbetarna skaffade sig även politiskt inflytande i kommuner-
na. Under de kommande decennierna fick de fackliga produktionsbolagen 
ofta uppdragen att bygga allmännyttans och HSB:s nyproduktion. De fack-

                                                                                                                          
anställningstrygghet, främja yrkesskicklighet och personlig duglighet samt tillgodose sam-
hällsintresset genom att motverka mellanhandssystemet och utföra allt slags byggnadsarbete 
på bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad (Landin 1985, s. 232).  
    Byggnadsgillen kallades också yrkessammanslutningarna av murare och hantverkare 
kring byggnadshyttorna vid de stora kloster- och katedralsbyggena på 1200-talet i Europa. 
52 HSB, är en förkortning för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, en bo-
stadskooperativ folkrörelseorganisation (Nationalencyklopedin, tillgänglig 2008-08-11). 
53 Per Albin Hansson lanserade redan på 1920-talet begreppet folkhemmet (Landin & An-
dersson 1989).  
54 Riksbyggen bildades av fackförbunden inom byggsektorn som en reaktion mot den rå-
dande bostadskrisen och den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Delägare i 
Riksbyggen var fackföreningar och de bostadsrättsföreningar och byggföreningar som 
tillkommit med Riksbyggens medverkan (Landin & Andersson 1989). 
55 BPA AB, tidigare byggnads- och installationsföretag som under namnet Byggnadspro-
duktion AB etablerades 1951 av de fackliga byggorganisationerna. År 1993 blev Peab-
koncernen huvudägare och BPA omstrukturerades till att bli ett rikstäckande installationsfö-
retag inom VVS, el och ventilation. År 2000 fusionerades företaget med norska Bravida och 
bildade Bravida ASA, som bedriver verksamhet i Danmark, Norge och Sverige inom bl.a. 
IKT (informations- och kommunikationsteknologi), tele- och datanät, el, ventilation och 
geografisk informationsteknik (Nationalencyklopedin, tillgänglig 2008-08-11). 
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liga intressena gick hand i hand med statens och kommunernas, vilket en-
ligt byggnadsarbetarnas fackföreningar innebar en stabilisering av byggan-
det och tillgången till arbete (Landin 1985, 1987; Landin & Andersson 
1989). 

1960- och 70-talen kom att bli en tid då byggandet i Sverige expandera-
de kraftigt, under det så kallade miljonprogrammet (1965-1974). Den 
ökande levnadsstandarden, och de stora barnkullarna från 1940-talet låg till 
grund för byggandet och den sociala bostadspolitikens styrmedel praktise-
rades fullt ut. För byggnadsarbetarnas del var dessa år framgångsrika, det 
stiftades lagar och ingicks avtal som innebar en ekonomisk grundtrygghet, 
bättre arbetsmiljö, kortare arbetstid och löneutjämning mellan olika yrkes-
grupper (Ericson & Johansson 1994; Landin 1985; Landin 1987; Landin & 
Andersson 1989). 

Efter miljonprogrammet minskade byggandet och stora byggprojekt 
som till exempel kärnkraftverk stoppades. Det fanns ett överskott på bostä-
der, och det minskade byggandet ledde till fusioneringar inom byggbran-
schen. De största byggarbetena gällde nu renovering, och om- och till-
byggnader av det befintliga bostadsbeståndet, så kallade ROT- arbeten.56 
Det kom också en reaktion mot det storskaliga byggandet och närmiljöns 
betydelse lyftes fram, där idealet för arkitektur och byggande nu istället 
blev det gamla bondesamhället (Ericson & Johansson 1994). 

I slutet av 1980-talet kom åter en uppgång i byggandet. En bostadsbrist 
hade uppstått och staten satte som ambition att bygga en halv million bo-
städer genom olika bostadssubventioner. Det ledde till en stark uppgång en 
bit in på 1990-talet, men därefter rasade byggandet till en mycket låg nivå. 
En överhettning av bostadssektorn med kraftigt ökande kostnader innebar 
att statens kostnader för bostadssubventioner ansågs för höga, och en av-
reglering och avnormering57 av byggandet ägde därför rum (Ericson & 
Johansson 1994). 

Sandberg (1997) menar att ”korporativismen” under lång tid inom 
byggsektorn hade inneburit att byggbranschen inte hade marknadsanpas-
sats och att ”byggkraschen” i början av 1990-talet var en konsekvens av 
det. Byggkostnadsutredningen (SOU 2000:44) lyfte också fram att bygg-
krisen berodde på ”de nya spelregler som stat och myndigheter införde 
under början av 90-talet”, och som råkade sammanfalla med ”en hård 
marknadssituation präglad av konkurser i fastighetsbranschen, höjd be-
skattning och en kraftig nedgång i byggandet” (a.a., s. 199).  

Enligt Byggkostnadsutredningen (SOU 2000:44) hade den inhemska 
byggsektorn inte anpassat sig till marknaden, och den hade i liten grad 
varit konkurrensutsatt. Det skulle därför krävas ökad konkurrens, nya in-
novationer och stora förändringar av byggprocessen för att komma till rätta 

                                                      
56 Statliga ROT-satsningar skedde under en tioårsperiod på 1980-talet för att rädda syssel-
sättningen.  
57 Bostadsbyggandet avreglerades under 90-talet, vilket innebar att tidigare hårt styrande 
byggnadsnormer ersattes av producentansvar. 
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med problemen Fernström och Kämpe (1998) menar att ”byggkraschen” 
ledde fram till en kraftig omstrukturering av branschen. De menar även att 
den medverkade till en större öppenhet för nya tekniska lösningar, ökad 
industrialisering av byggandet och en förändrad organisering av arbetet 
(a.a. 1998).  

Den stora nedgången i byggandet fick konsekvenser för hela branschens 
struktur. Tidigare bestod branschen av många kunniga byggherrar och 
byggmästare som byggde för egen långsiktig förvaltning, nu ersattes  den 
av ett fåtal stora företag som producerar byggnadsverk som sedan kommer 
att förvaltas av någon annan. Folkhemmets byggmästare, med rötterna i 
egen erfarenhet av byggnadsverksamhet, hade nu gått i graven (SOU 
2002:115; Vävare 1987). 

Från manuellt till mekaniserat och industrialiserat byggande 
Bostadsproduktionens utveckling efter industrialismens genombrott hand-
lar om en brytning mellan hantverksmässig och industriell produktion. I 
det följande beskrivs bostadsproduktionens utveckling i stora drag, samt 
några exempel på dess inverkan på yrkesinnehållet och yrkeskunnandet 
inom byggnadsyrkena. Förändringarna medförde att de gamla yrkesgräns-
erna inte blev funktionella och tidigare yrkesgrupper såg sina hantverksyr-
ken utarmas till förmån för mer industrialiserat byggande och medföljande 
metoder (Landin & Andersson 1989; Marmstål 1992). 

Hantverksmässigt byggande och yrkesstolthet 
Byggnadsarbetet var i huvudsak hantverksmässigt och manuellt under den 
första halvan av 1900-talet. Några nedtecknade byggnadsarbetarminnen 
illustrera timmermännens yrkeskunnande (Rehnberg 1950). Timmerman-
nen var den hantverkare som ursprungligen timrade hus av liggande tim-
mer. Det var ett hantverksarbete som ingående beskrivs i Rehnberg (a.a.) 
av byggnadsarbetaren C J Björklund, som var född 1872. Han beskriver ett 
bygge i Västerås som timmerman år 1900.  

Det var ej så bråttom på den tiden, då gjorde man ett arbete ordentligt. Vi 
fick timret direkt från skogen. Det var att lägga upp stocken, så han passa 
något så när, så hade vi ett så kallandes drag och drog å ömse sidor först ett 
skåpdrag, sedan lades stocken ner, slogs fast med hållhakar utav järn, sedan 
tog man draget och drog för huggning. Man fick hugga ur för undre stock-
ens rundning, kanten skulle vara skarp som en kniv. När det var gjort, lades 
mossa på undre stocken, ett jämnt lager. Så borrades dymlingshål igenom 
de båda stockarna. Dymlingarna gjordes utav något gammalt torrt trä. Och 
de drevs i med en träklubba. Så lades stock på stock till önskad höjd. Även 
mellanväggar timrades.  
/…/  
Varje stock, som lades in, bilades, så att väggen blev jämn och snygg. Det 
var en stor skicklighet att kunna bila snyggt. Detta arbete utfördes på som-
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maren, sedan skulle huset torkas ut ordentligt under vintern och våren. På 
vintern gjordes inredningen hemma hos byggmästaren, då fick vi hem 
bandsågat trä okantat. Då var det att börja oxhyvla först, två man om en 
hyvel, en drog den andra sköt på. Så kapades virke i olika längder till dörrar 
och fönster och karmar, allt gjordes för hand under vintern. Var ej någon 
skillnad på snickare och timmermän, den som kunde utföra snickeri fick 
hålla på med det, den som ej kunde det fick lättare arbete, som dom kunde 
utföra (a.a. 1950, s. 52). 

 
Timmermännens byggnadsverk kom att stå som monument över yrkes-

skickligheten hos den enskilde hantverkaren. Rikard Leander Ernberg föd-
des i Torsång, Dalarna 1890 i en släkt vars män varit timmermän och jord-
brukare under tre generationer. Rikard minns inte så mycket av sin farfar 
Änges Eriks verksamhet som timmerman, men hans byggnader bevisade 
hans yrkeskunnande (a.a. 1950). 

Men vad jag vet är att han var en skicklig timmerman, därom vittnar de 
byggnader som finns kvar och som han har uppfört. Hans laxknutar och 
”hopdrag” av timmer äro som hophyvlade, man skulle kunna säga lufttäta. 
Änges Erik var också känd i flera socknar häromkring för sin yrkesskick-
lighet (a.a. 1950, s. 195). 

 

Nya elektriska redskap införs 
I princip användes de gamla handredskapen yxa, såg, hammare och lod av 
timmermännen ända fram till slutet av 1950-talet. Införandet av elverktyg 
väckte motstånd hos exempelvis snickarna, som 1945 beslutade de att el-
handsåg inte skulle få ingå i deras verktygsutrustning. Efterlevnaden av 
förbudet skulle kontrolleras av fackföreningen, och varade endast ett halv-
år, men diskussionen fortsatte och starka motsättningar fanns mellan de 
konservativa och de som accepterade förändringarna (Landin 1987). 

När nya byggmaterial och nya, eldrivna, redskap införts så har de an-
vänts parallellt med gamla metoder och redskap under en tid, till dess att 
de nya redskapen utvecklats och anpassats tillräckligt väl till arbetet så att 
arbetarna känt sig förtrogna med dem. De första modellerna av nya elekt-
riska handredskap var ofta klumpiga att använda och förorsakade arbets-
skador. Byggnadsarbetarna har därför, genom arbetsmiljöarbetet, deltagit i 
anpassning av nya redskap till det specifika byggnadsarbetet. 

Industrialisering av byggandet medför en ny arbetsdelning 
De första ansatserna till industrialisering av byggandet togs i liten skala 
under den första halvan av 1900-talet. Under funktionalismen på 1920- och 
1930-talen ändrades byggnadernas formspråk och nya byggmaterial och 
byggmetoder kom i användning (Vävare 1987).  

Byggnadsdelar, som köksinredning och fönster och dörrar, började pre-
fabriceras enligt industriella metoder i fabriker. De många krisåren under 
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mellankrigstiden innebar att det var en mycket ojämn bostadsproduktion. 
Det fanns gott om billig arbetskraft och byggnadsarbetarna motsatte sig 
därför införandet av nya maskiner och produktionsmetoder, som de kallade 
”brödtjuvar” eftersom de antogs ge upphov till arbetslöshet. Dessa faktorer 
bidrog gemensamt till den sena industrialiseringen och mekaniseringen av 
byggproduktionen. Nya byggmetoder har införts främst i högkonjunkturer 
(Marmstål 1992). 

Den ökande prefabriceringen av byggnadsdelar58 innebar att flera 
”gränstvister” mellan Byggnads och andra fackförbund uppstod under 
senare delen av 1920-talet om vilket avtal som skulle gälla, och om vem 
som hade rätt att utföra arbetet59 (Landin & Andersson 1989). 

Om allt arbete, även rent nybyggnadsarbete, som förekommer för resp. in-
dustris behov skall utföras av fabrikens egna arbetare, som man älskar att 
uttrycka sig, och väl att märka för de löner som gäller för fabriksarbetarna, 
skulle det medföra att en särskild fabriksbyggnadsarbetskår uppstod och att 
byggfackens medlemmar aldrig fick sticka näsan innanför fabriksporten. 
Den ytterligare följden av en dylik ordning blev givetvis, att den kom att 
verka neddragande på lönenivån för byggnadsarbetarna och därefter på lö-
nerna i allmänhet (Citat från murarnas förbundsstyrelse 1927 i Landin & 
Andersson 1989, s 192). 

 
Särskilt snickarna upplevde länge prefabriceringen som hotande och de 

gjorde motstånd mot utvecklingen. Stockholmssnickarna opponerade sig 
exempelvis emot att de fackföreningsägda bostadsproduktionsbolagen 
använde fabriksfärdiga snickerier, och de hotade därför 1943 med att åter-
kräva sitt kapital som delägare i företagen om det inte upphörde (Landin 
1987). 

Genombrott för nya byggtekniker kom under efterkrigstiden  
Bostadspolitiken på 1940-talet skulle enligt den statliga bostadssociala 
utredningens två övergripande mål, dels bygga bort bostadsbristen, dels 
skapa en hög sysselsättning bland byggnadsarbetarna, (Ericson & Johans-
son 1994).  

1948 fanns starkt framtidshopp och en anda av reform och omvälvning 
svävade över Sverige. Det sönderslagna Europa höll på att byggas upp igen 
efter det stora kriget. I Sverige skulle det så kallade folkhemmet skapas… 
Det fanns enorma behov av bostäder och av nybyggnad inom jordbruk och 
industri. Men på fyrtiotalet byggdes hus för hand. Det oerhört slitsamma 
byggnadsarbetet måste göras lindrigare. Det var ont om tid, arbetskraft och 
maskiner. Men det fanns pengar, driftighet och optimism (Marmstål 1992). 

                                                      
58 På 1920-talet började en mängd nya byggvaror saluföras av små snickeriföretag. 
59 Fackföreningen Byggnadsträ blockerade en arbetsplats 1925 då en byggmästare hade 
anlitat ett möbelsnickeri för uppsättning av snickerier, vidare förekom tvister med metallar-
betare, pappersarbetare, gruvarbetare och kommunalarbetare om vem som hade rätt att 
arbeta som byggnadsarbetare. 
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Efter andra världskriget kom också det verkliga genombrottet för an-

vändning av nya tekniker och redskap i byggandet, men länge levde gamla 
metoder kvar inom byggnadsarbetet, sida vid sida med den nya tekniken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 1- 2. Murbruket blandades i stora baljor, så kallade rullar, och bars sedan upp 
till murarna på bygget i spannar, så kallade ”rullar”. Bilden till vänster fotografera-
des 1895 vid bygget av operan i Stockholm och visar att det då var vanligt med 
kvinnliga bruksbärare, så kallade bruks- eller murarsmäckor. Bilden till höger är 
från 1951, och visar att bruksbärningen fortfarande utförs på samma sätt, med 
skillnaden att det var män som utförde arbetet (Marmstål 1992, s.20 och s.12). 

Några viktiga tekniska uppfinningar som förändrade byggprocessen var 
hissen, förbättrade transportmedel, byggkranar, betong och användning av 
byggelement. Det rationella byggandet uppmuntrades av staten som bland 
annat inrättade en maskinlånefond 1952. Marmstål (a.a.) har med bilder 
och beskrivningar dokumenterat förändringarna av byggproduktionen un-
der 1950-60 talet, och framställningen här bygger huvudsakligen på dessa. 

Under mekaniseringen av byggandet och den ökande användningen av 
betong kom hantlangningen att ersättas av hissar och kranar. Att bära upp 
bruk, tegel och annat byggnadsmaterial var en långsam metod och ett tungt 
och slitsamt jobb som orsakade förslitningsskador. Den manuella hanter-
ingen var kostsam materialmässigt då en del av teglet gick sönder i hanter-
ingen60 och det krävdes massor av virke till trappställningar, landgångar, 
räcken och plattformar. Det medförde höga kostnader, eftersom bara gröv-
re plankor och spiror överlevde mer än ett bygge. Rationaliseringen inne-
bar även att förtjänsten steg för hantlangarna, som kunde förse allt fler 
murare med bruk och tegel (a.a. 1992).  

Det blev lönsamt att investera i hissar och kranar på grund av bespa-
ringar i materialhanteringen. Bygghissarna, som infördes på 1950-talet, 
kom att radikalt förändra byggnadsarbetet. De första hissarna var kombina-

                                                      
60 Tegelstenarna omlastades cirka sju gånger innan muraren kunde lägga den på plats och 
den hanteringen fick till följd att i genomsnitt var tionde sten gick sönder. 
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tioner av trappställningar och hissar, men de utvecklades snabbt till både 
material- och personhissar.  

Även utvecklingen och användningen av byggkranar ökade explosions-
artat parallellt med hissarna och de underlättade transporterna inom bygget 
och byggandet av högre hus. Hissarna och byggkranarna möjliggjorde 
också användningen av större byggblock, så kallade leca-block61 och sena-
re transport av betong och byggelement.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Bild 3-4. Istället för att bära materialet i trappor kunde både material och bygg-
nadsarbetare åka hiss. Byggkranar innebar att stora mängder tegel kunde transpor-
teras inom bygget i s.k. kranpaket (Marmstål 1992, s.32 och s.60). 

Betong har använts sedan lång tid inom byggnadsverksamhet62, men pro-
blemet har varit att den måste tillverkas på platsen för gjutningen. Den kan 
inte lagras och måste användas inom en eller högst två timmar. Innan be-
tongtillverkningen hade mekaniserats matades cementblandaren med fin-
grus, sten, cement och vatten manuellt. En arbetsdag kunde innebära att en 
byggnadsarbetare skyfflade upp till 30 ton material. Blandarna utvecklades 
och betongframställningen rationaliserades med hjälp av hissar och kranar. 
Så småningom ersattes den manuella hanteringen av blandarmaskiner på 
byggarbetsplatsen, biltransporter från betongstationer och sedan fabriks-
blandad betong som pumpas ur bilarna direkt till platsen för gjutningen. 

I början av 1900-talet gjordes betonghusen genom att bygga formar i 
trä, som armerades och i dessa formar hälldes lös betong. När betongen 
stelnat avlägsnades träet. Så byggdes många flerfamiljshus under 1900-

                                                      
61 Leca-block är ett lättbetongblock som motsvarar tio eller tolv tegelstenar. Lättbetongen är 
ett svenskt patent från 1910-talet.  
62 Redan på romartiden användes betong till akvedukter och badanläggningar. Då användes 
så kallad romancement: bränd kalk blandad med exempelvis tegelmjöl eller mald vulkanisk 
slagg. Den typen av cement kunde stelna under vattnet. 
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talets första hälft63. Konstruktionerna kombinerades med murade väggar. 
Sättet att gjuta rationaliserades genom utveckling av metoder att göra for-
mar och så småningom ledde det fram till att färdiggjutna betongelement 
monterades samman till huskroppar. Utvecklingen av byggkranarna möj-
liggjorde lyft av stora husdelar.  

I slutet på 1960-talet kom ett industrialiserat, storskaligt och effektivt 
byggande igång i och med milljonprogrammet. Bebyggelsen benämns ofta 
för kranbanearkitektur, då utformningen i stor utsträckning styrdes av den 
tekniska utvecklingen. Stora byggkranar hade utvecklats, liksom att stan-
dardiserade byggelement hade blivit en etablerad produktionsmetod (Eric-
son & Johansson, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 5. Färdiggjutna betongelement monteras till hus (Marmstål 1992, s. 155). 

Ny byggteknik innebar nya byggyrken och nytt yrkeskunnande 
En central facklig fråga för byggnadsarbetarna har handlat om att slå vakt 
om yrkesinnehållet och yrkesstatusen i takt med industrialiseringen av 
byggproduktionen. Byggnadsarbetarnas arbetsdelning har historiskt gått 
mellan utbildade yrkesarbetare och outbildade grovarbetare. Yrkesarbetar-
na värnade sina yrkesgränser, men den tekniska utvecklingen innebar att 
det inte längre var hållbart. Exempelvis så innebar övergången från mur-
ning till betonggjutning av byggnadsstommar att många av murarens yr-
kesuppgifter försvann och att nya yrkesgrupper, exempelvis betongarbetare 
och elementbyggare, uppstod. Förändringen blev betydelsefull för yrkesin-

                                                      
63 1932 startade AB Betongindustri, som försåg byggarbetsplatserna med färdigblandad 
betong. 
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nehållet och yrkeskunnandet, men även för byggnadsarbetarnas inbördes 
status. De fackliga företrädarna började tala om att de gamla yrkesgränser-
na inte var funktionella och om ”montagearbetare” som en ny yrkeskår. 

Något som vi inte får stå främmande för är att utvecklingen, genom den 
ökade mekaniseringen och stordriften, är på väg att skapa en helt ny yrkes-
kår vid sidan av de traditionella yrkesfacken. Denna kår är montagearbetar-
na. I framtiden kommer vi sannolikt att få flera arbetsplatser, där man inte 
kan tala om olika yrkesgrupper eller olika lag, utan där hela arbetsstyrkan 
utgör ett enda stort arbetslag. (Byggnads förbundsstyrelse på 1960 års kon-
gress i Landin 1987, s. 212) 

 
Inom Byggnads var en femtedel av grovarbetarna arbetslösa på 1950-

talet, samtidigt som det rådde brist på yrkesarbetare. Byggnads drev linjen 
att grovarbetare skulle bli yrkesarbetare, och ett sätt att genomföra det var 
att införa en yrkesutbildning till specialarbetarlärling. Den innebar att 
grovarbetare fick intyg om sitt yrkeskunnande och därmed jämställdes med 
yrkesarbetarna. Senare framstod även den yrkesbeteckningen som otidsen-
lig och 1962 ändrades den till betongarbetare. Därmed kom grovarbetarens 
och murarens arbete att bli mer jämbördigt, löneskillnaderna mellan yrkes-
grupperna minskade och gemensamhetsackord för de så kallade TBM (Trä, 
betong, mureri) kom att bli huvudregel i slutet av 1960-talet.  

Byggproduktionens industrialisering  
Under miljonprogrammet kom det industrialiserade byggandet att slå ige-
nom på grund av den stora byggvolymen, men den höga produktionen 
kunde inte upprätthållas och det minskade efterfrågan av förtillverkade 
element. Följden blev att prefabricerade betongelement åter ersattes av 
platsgjuten betong. Samma mönster finns för användningen av prefabrikat, 
som ökat i högkonjunktur och minskat under lågkonjunktur då en återgång 
till platstillverkning har skett (Cornell 1970; Fernström & Kämpe 1998; 
Marmstål 1992; Samuelsson 2001).   

Det splittrade produktionssättet anses även orsaka höga byggkostnader 
och kvalitetsfel. En ökad industrialisering av byggandet ses därför som en 
möjlighet att minska kostnaderna framförallt inom bostadsproduktionen. 
Industriellt byggande handlar inte bara om en övergång till ny byggteknik, 
utan om system att bygga med samordnade processer i likhet med företag 
som är utformade för industriell produktion (Fernström & Kämpe 1998; 
Gerth 2008; Hyll & Lessing 2004; Jacobsson 1965; Samuelsson 2001; 
SOU 2000:44; SOU 2002:115). 

I jämförelse med den traditionella verkstadsindustrin, så skiljer sig 
byggindustrin framförallt för att platsen där hus och anläggningar produce-
ras varierar geografiskt samtidigt som en stor del av byggnadsindustrin, 
som producerar delar (element) till byggnader, består av stationära indu-
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strier. Industrialiseringen av byggnadsverksamhet handlar därför om mötet 
mellan fabriksproduktion och platsbyggande, där hantverket och industriel-
la metoder lever sida vid sida (SOU 2000:44).  

Från industrialiserat byggande till industriellt byggande 
Det finns en definitionsmässig skillnad mellan industrialiserat byggande 
och industriellt byggande. I ett industrialiserat byggande sker tillverkning-
en av prefabricerade element i fabriker, men en övervägande del av byg-
gandet sker på byggarbetsplatsen. I industriellt byggande sker endast mon-
tagearbetet på byggarbetsplatsen (Apleberger m fl, 2007). 

Ett industriellt byggande skulle betyda att en större del av produktionen 
läggs utanför byggarbetsplatsen, och att i stort sett endast grundläggning 
och montering skulle ske på byggarbetsplatsen. Det förutsätter montering 
av element som bygger på ett öppet prefabsystem64, med standardiserade 
stommar, som ger möjlighet till att cirka en trejedel av huset kan utvecklas 
projektspecifikt. En viktig del i standardiseringen skulle vara en gemensam 
sammanfogningsteknik65. Även hela rum, som idag kräver insats och koor-
dination av flera olika hantverkare, skulle kunna prefabriceras och monte-
ras på plats, exempelvis våtrum. På byggarbetsplatsen kan en fältfabrik 
byggas för sammanfogning av prefabricerade byggelement. Med hjälp av 
tredimensionella datamodeller (3D-IT) kan byggobjekten visualiseras och 
bli utgångspunkt för olika aktörer inom projektet66 (Borgbrandt 2003; 
Fernström & Kämpe1998; Lessing 2006). 

Det industriella byggandet har främst influerats av bilindustrins produk-
tionsmetoder. Biltillverkaren Toyota kom att utveckla den industriella bil-
produktionen genom flexibla maskiner som snabbt kunde ställas om och 
anpassas till kundernas efterfrågan, en slags industriell hantverksmässig 
produktion som kallas Lean Production, och liknande produktionssätt ef-
tersträvas nu även inom byggnadsproduktionen, där kunden ska ges större 
möjligheter att påverka utformningen av byggandet (Hyll & Lessing 2004; 
Lessing m.fl 2005; Samuelsson 2001). 

Det industriella byggandet innebär något helt annat idag än för femtio år 
sedan. Då innebar det storskaliga helhetslösningar medan begreppet nu av-
ser en flexibel process avpassad till kundens specifika behov. Alla led i 
byggprocessen har förändrats. Projekteringen är spridd på många händer 
och på många orter. Alltmer tillverkas på fabrik, transporteras till byggar-
betsplatsen på överenskommen tid där det monteras med mekaniserade 

                                                      
64 Hänvisningar finns till bilindustrin där exempelvis bilens bottenplatta är gemensam för 
flera modeller och bilens image byggs upp av det specifika bilmärket. 
65 Här jämför man med IKEA, som har standardiserade sammanfogningar, med sexkants-
nyckeln som verktyg, medan möbeldelarna inte är särskilt standardiserade. 
66 Cornell (1970) tillskriver redan 1970 användningen av datateknik bland konstruktörerna 
som en lösning för att förstå motsättningen mellan teori och praktik genom att datorsimule-
ringar skulle visualisera beräkningar.  
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hjälpmedel. För att få det hela att fungera smidigt krävs datorstöd men ock-
så nya relationer och ett utvecklat samarbete mellan olika parter – arkitek-
ter, konstruktörer, byggare, leverantörer m. fl. (Samuelsson 2001, s. 6). 

Några särskilda förutsättningar för byggyrket  
Byggnadsarbetarnas anställnings- och lönesystem präglades starkt av de 
traditioner som hade utvecklats inom byggbranschen. Anställningen av 
enskilda byggnadsarbetare sköttes för det mesta av arbetarnas egna lag. 
Lagen bildade ett slags vagabonderande entreprenörer, som gruppanställ-
des på olika byggen. En förman i laget, lagbasen, bestämde vilka som skul-
le ingå i och utgå ur laget. Lagbasen förhandlade även om villkoren för 
arbetslaget, och ackordsförtjänsten delades sedan mellan lagets medlem-
mar. Ackordsystemets utformning har därför blivit nära sammanlänkat 
med lagbassystemet. Dessa förhållanden kan ses som avgörande för bygg-
nadsarbetarnas historiskt betingade handlingsmönster (Härdig 1995; Kron-
lund 1984; Landin & Andersson 1989). 

Objektsanställning och lagorganisation  
Historiskt har alltid byggnadsarbetarna varit anställda för varje byggobjekt, 
men 1988 avtalade Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) om 
fast anställning, efter några år av osäkrare arbetstillgång för byggnadsarbe-
tarna efter miljonprogrammet (Landin & Andersson 1989). 

Arbetslaget följdes åt mellan byggena, och skötte i stort sett planering 
och organisering av arbetet inom det specifika område laget åtagit sig, 
vilket anses ha inneburit att byggnadsarbetarna har fått en starkare maktpo-
sition i förhållande till arbetsgivarna, i jämförelse med industriarbetarna. 
Initialt bestod lagen oftast av specialister inom ett byggnadsyrke, men på 
1960-talet ersattes de av ”gemensamhetslag”, bestående av olika yrkes-
grupper (Jägbeck 1995; Kronlund 1984). 

Lagbassystemet 
Fram till början av 1900-talet betalade lagbasen ut lön efter vars och ens 
prestation. Systemet ledde till att många lagbasar skodde sig på lagets ar-
bete, vilket stävjades av fackföreningarna genom att de avtalade om att 
arbetskontrakten skulle skrivas i lagets namn. På så sätt kunde lagets med-
lemmar kontrollera fördelningen av ackordsförtjänsterna. Lagbassystemet 
fortgick därefter under fackligt kontrollerade former, men lagbasen hade 
även fortsatt en stark och självständig ställning, både i förhållande till ar-
betsledningen och i förhållande till lagkamraterna67. Lagbasen ansvarade 

                                                      
67 Kronlund (1984), som har undersökt lagbassystemet, beskriver tre typer av utnäm-
nande/val av lagbasar. Typ 1: förtroendevald av laget och deltar i lagets arbete. Typ 2: 
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för att skaffa arbete åt arbetslaget och för vilka som skulle anställas i ar-
betslaget, samt för att räkna på och förhandla om ackordet. 

Lagbasens inflytande över vilka byggnadsarbetare som skulle anställas i 
arbetslaget på det aktuella byggobjektet innebar att de arbetare som inte 
var tillräckligt effektiva, skötsamma, eller anpassade sig till lagets ”kultur” 
byttes ut av lagbasen, men det fanns också en viss hänsyn till vars och ens 
arbetsförmåga i laget (Jägbeck 1995). 

Lagbasens uppgift att sköta förhandlingen om varje arbetsobjekt med 
företaget innebar att förtjänsterna skilde sig mellan lagen beroende på hur 
skickligt lagbasen kunde förhandla. Förtjänsten delades sedan lika inom 
laget68. Konkurrensen skedde mellan arbetslagen innebar att en differen-
tiering mellan olika arbetslag uppstod i så kallade A-, B- och C-lag69. I 
konkurrensen mellan lagen bildade A-lagen en elit, som kunde välja de 
byggobjekt som genererade de bästa förtjänsterna (Härdig 1995; Kronlund 
1984).  

I lagsystemet var det lagets gemensamma prestationer som var avgöran-
de och inte de enskildas.  Därför ansågs sammanhållningen och anpassnin-
gen till arbetslaget vara viktigast.  Det innebar att dåliga yrkeskunskaper 
sällan angavs som orsak till dåliga prestationer, istället så ansågs samar-
betsförmågan vara viktigast. 

En plats i ett arbetslag, oavsett om det är ett a, b eller c-lag, ställer inte bara 
krav på ”rätt” yrkeskompetens och yrkeskvalifikation, utan även på mer so-
ciala egenskaper som solidaritet, lojalitet, kamratskap. Men också attityder, 
värderingar och uppfattningar måste vara ”rätt”. Det kan alltså mycket väl 
vara frågan om skillnader och nyanser i sätt att tänka hos en enskild bygg-
nadsarbetare, som avgör om han ska anställas i arbetslaget eller ej (Härdig 
1995, s. 85). 

 
Viktigt yrkeskunnande hos lagdeltagarna var att ha ”blick för yrket”, 

vilket innebar att känna till byggprocessen och kunna se framåt i vad som 
skulle göras. Att kunna läsa ritningar betonades också som vikig kunskap. 
Det fanns även olika uppfattningar huruvida laget skulle bestå av med-
lemmar som var allsidiga eller specialiserade. Det bästa tycktes vara att ha 
ett lag, med en kärna i laget som kunde göra de flesta jobben, och att anlita 
specialister vid behov (Härdig 1995; Kronlund 1984). 

Lagbassystemet kan också ses som en avancerad form av medbestäm-
mande (autonoma produktionsgrupper) och som en effektiv form för ar-
betskraftsförsörjning. Tack vare att både arbetare och arbetsgivare har tjä-
nat på lagbassystemet har det bestått länge. För arbetsgivarna har det inne-
burit maximal flexibilitet och minimala kostnader för arbetsledning. För 

                                                                                                                          
anställd av företaget och mer arbetsledande funktioner delegerade av företaget. Typ 3: som 
lagbas 2, men har inte del i ackordsförtjänsten.  
68 Ibland fanns system där lagbasen avlönades extra med att få en viss procent av lagets 
förtjänst (Kronlund 1984). 
69 Även inom varje lag finns olika positioner i form av 1:e, 2:a, 3:e man osv. 
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byggnadsarbetarna har det inneburit att de fått stor makt över arbetet och 
organisatorisk demokrati på lagnivå, bra arbetsvillkor och goda löner (Jäg-
beck 1995; Kronlund 1984).  

Objektsanställningen och lagbassystemet innebar en systematisk pröv-
ning av arbetarens arbetsförmåga vid rekryteringen till arbetslagen vid 
varje nytt byggprojekt. Personliga rekommendationer och erfarenhet av 
byggarbeten vägde då tyngre än formella meriter och de informella kon-
taktnäten blev därför mycket viktiga (Bursell1984). Lagbassystemet med-
förde en utslagning och skiktning mellan arbetslagen, menar både Härdig 
(1995) och Kronlund (1984). De yngre som var flexibla och beredda att 
använda ny teknik gynnades medan de som inte hängde med drabbades av 
”en negativ spiral ut ur yrket” (Kronlund 1984, s. 95).  

Tillsvidareanställningsreformen 1988 har inneburit i att lagbasen har 
fått mindre inflytande över rekryteringen till laget. Samtidigt har företagen 
fått större inflytande över arbetslagen och rekrytering av lagbasar, som nu 
ingår i företagens karriärstruktur (Carlén, Beach & Johansson 2009). 
Byggföretagen har numera i regel endast en kärna av egna anställda och 
sedan anlitas underentreprenörer och bemanningsföretag vid behov, vilket 
innebär allt fler kortare anställningar och ensamarbetare. En del av bygg-
verksamhetens säkerhetsproblem anses bero på dessa förändringar, där de 
sammansvetsade arbetslagen tidigare höll ihop, vilket anses ha främjat 
säkerheten. Utvecklingen har även inneburit att arbetsledarna inom bygg-
produktionen behöver kompetensutveckling för en ny ledarroll, då de tidi-
gare delegerat ansvaret till arbetslagen (Johansson & Stenberg 2008). 

Ackordsystemet och mätning - centralt för byggnadsarbetet 
Ackordsystemet, har länge varit, och är fortfarande den vanligaste löne-
formen bland byggnadsarbetare. Ackordslönesystemet grundar sig på ett 
avtal som träffades mellan Byggmästareföreningen och byggnadsarbetar-
nas olika fackföreningar i början av 1900-talet i samband med problemet 
med ”procentarbasarna”. I avtalet föreskrevs att ackordspriser inte fick 
fastställas ensidigt utan att det skulle ske av en partssammansatt nämnd 
och att arbetarna om möjligt skulle vara förenade i arbetslag och ”erhålla 
lika del i överskottet efter det antal timmar, som var och en däri deltagit” 
(Landin & Andersson 1989, s 71). Vid den tiden var arbetslagen indelade 
efter yrkesgrupper och de icke yrkeskunniga grovarbetarna, de så kallade 
”dagtjyvarna” som togs in på byggena när det fanns behov av dem, stod 
utanför ackordsystemet. De gamla skråyrkesarbetarna med snickare och 
murare i spetsen motsatte sig länge att grovarbetarna skulle få ingå i ac-
kordet, och därför dröjde det ända till 195370 innan de också kom att omfat-

                                                      
70 I Stockholm krävde Grovarbetarfackföreningen redan 1947  att även grovarbetarna skulle 
få ackordskompensation för arbete på dagtid. Det stöddes inte av byggnadssnickarna och 
murarna i de samordnade förhandlingarna, och kravet föll då byggmästarna inte ville för-
handla separat med grovarbetarna.  Det ledde till strejker, s.k. ”bodsittningar” av grovarbe-
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tas av det71. I takt med industrialiseringen av byggandet kom uppdelningen 
i yrkesgrupper med separata arbetslag och ackord inte att vara funktionellt 
längre. Byggnadsarbetarförbundet drev därför idén med gemensamhets-
ackord, som innebar att ”byggnadsobjektet i dess helhet vid en viss arbets-
plats utgör ett enda ackord” 72 (Landin & Andersson 1989, s 454).  

När ackordet slog igenom var det många byggnadsarbetare som inte 
kunde räkna ut ackordsförtjänsten och som därför riskerade att bli lurade. 
På grund av detta kom byggnadsfackföreningarna 1926 att införa ackords-
mätare, så kallade mätmän, som skulle ”uppmäta arbeten, avstämma tids- 
och penningfaktorer samt kollationera resultatet med motparten” (Landin 
& Andersson 1989, s 71). För det arbetet avsattes en viss procent av ac-
kordssumman eller ett årsarvode och mätningskontor inrättades hos såväl 
byggmästareföreningar som byggnadsarbetarnas fackföreningar. Mätnings-
systemet växte och när fackföreningsavdelningarna slogs samman blev 
mätningsmännen heltidsarbetande. Även så kallade mätningskurser, främst 
för lagbasar, hölls i fackets regi. Ackordsarbetet och den fackliga kontrol-
len av det medförde att de yrkeskunniga byggnadsarbetarna som omfatta-
des av ackordet kom att bli relativt välavlönade73. Enligt Byggnads bidrog 
det till att ”stävja en vildvuxen flora av avtalsstridiga löne- och arbetsfor-
mer” 74 (Landin 1987, s. 297). (Se även Johansson 1952; Landin 1985, 
Landin 1987; Landin & Andersson 1989; Nerman 1960). 

Det har funnits ett visst engagemang bland byggnadsarbetarna för fast 
lön, men det har inte vunnit gehör då man befarat att förtjänstutvecklingen 
skulle stagnera om det införs. Försök har också gjorts från arbetsgivarhåll 
med att införa personliga lönetillägg, men Byggnads har tillbakavisat dessa 
med argumentet att de riskerar att splittra laganda och sammanhållning.  

På 1970-talet uppmärksammades de äldres situation med utslagning 
från byggena på grund av ackordet. Ett särskilt avtal med fast lön slöts för 
reparations- och underhållssektorn, som anses som ett reträttarbete för 
äldre byggnadsarbetare.  

                                                                                                                          
tarna och kritik mot det osolidariska handlandet, vilket bäddade för att de sedan fick ingå i 
ackordet (Landin & Andersson 1989). 
71 Men fortfarande stod bland andra kvinnorna (byggstäderskorna) tillsammans med arme-
rare och betonggjutare samt bruks- och tegelbärare utanför ackordssystemet. 
72 Ett första sådant volym- och gemensamhetsavtal skrevs med fackföreningsägda BPA 
1969.  Då försvann även den särskilda kvinnolöneersättningen, som inneburit att kvinnor-
na/byggstäderskorna hade de lägsta lönerna, och kvinnorna jämställdes nu med ”kompeten-
ta grovarbetare” lönemässigt. 
73 1976 kom fackföreningen även att få rätt att granska utbetalda löner, och för det avtalades 
att en granskningsavgift, motsvarande 1,5 % av den totala lönesumman, skulle dras av och 
utbetalas till de fackliga organisationerna efter att granskningen verkställts. 
74 Mät- och granskningsavgiften togs bort 2007 för oorganiserade byggnadsarbetare efter en 
dom i Europadomstolen, och Byggnads fick restriktioner för att endast använda gransk-
ningsavgiften för att kontrollera att arbetsgivaren betalar ut rätt lön. I genomsnitt dras 4000 
kronor per år och byggnadsarbetare i arvode. Numera ingår granskningsarvodet i fackföre-
ningens medlemsavgift.  
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Kronlund (1982) och Westerlund (1984) har uppmärksammat arbetsmil-
jömässiga konsekvenser av ackordsystemet, vilket ansågs som en bi-
dragande orsak till stress och arbetsskador på byggena. Det inträffade ofta 
störningar i arbetet, som ackumulerades mot slutet av bygget och det kun-
de få till konsekvens att arbetet blev tidspressat75. ackordsystemet ledde till 
hög lön, men även till ökad risk för olycksfall och utslagning. Det var ock-
så vanligt att arbetarna i ett lag specialiserade sig, för att höja snabbheten 
och förtjänsterna, vilket medförde att jobben blev monotona och orsakade 
förslitningsskador.  

Dagens ackordslönesystem föreskriver olika löneformer för olika sags 
arbeten (Byggnads 2007)76. Prestationslön är, enligt avtalet, föreskriven vid 
all nyproduktion och bör även tillämpas vid ombyggnadsarbeten som är 
jämförbara med nyproduktion. Användning av tidlön räknas som undantag 
och ska tillämpas vid blandad verksamhet, som byggservice. Byggnads vill 
öka prestationslöneandelen eftersom det anses vara bra för löneutveckling-
en, men även för att det anses ge ett större inflytande över planeringen och 
byggprocessen, vilket ”gynnar arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet. Lö-
nesystemet uppmuntrar också till lagarbete och ger byggnadsarbetarna 
möjlighet att utvecklas i jobbet” (Byggnads 2008). Det råder starka spän-
ningar mellan arbetsgivarna och Byggnads vad gäller lönesystemet, där 
arbetsgivarna, genom Sveriges Byggindustrier (SBI), har gjort försök att 
införa fast lön, vilket Byggnads kallar för ”angrepp” på prestationslöne-
formen77. 

En problematik tycks vara att lönen ökar vid arbetskraftsbrist oavsett 
produktivitetsutvecklingen, och avstannar vid arbetslöshet. Byggnadsarbe-
tarnas löneutveckling tenderar därför att bli konjunkturberoende (Mikaels-
son & Swensson 2005). 

Manlighetsnormen och kvinnor i byggyrken 
Byggnadsyrket har historiskt varit ett arbete som kräver fysisk styrka. 
Manlighetskulturen fick näring i arbete långt hemifrån, i en stark yrkesge-
menskap bland andra män där sammanhållning är en förutsättning för arbe-
tet, som bjuder på utmaningar och strapatser (Bursell 1984). 

                                                      
75 Orsakerna till tidspressen kan vara för snålt tilltagna tidsramar, sena beslut om ändringar 
och tilläggsarbeten, klimatfaktorer och andra störningar från omgivningen, dåliga handling-
ar samt brister i entreprenörens organisation och planering (Mikaelsson & Swensson 2005). 
76 Det raka ackordet har ersatts av ett system i vilket ackordet ingår som en komponent och 
idag har byggnadsarbetarna olika löneformer: prestationslön och tidlön. Prestationslönen är 
en form av ackord. ”Det kan vara premieackord som grundas på partsöverenskommen 
tidlista eller på av arbetsgivaren framtaget underlag, olika former av resultatlön eller kom-
bination av ackord och resultatlön”. För en utförligare beskrivning: www. byggnads.se  
77 Konflikter om tillämpningen av löneavtalet har drivits i Arbetsdomstolen, där arbetsgi-
varsidan försökt införa fast lön i nyproduktion, vilket enligt Byggnads är ett avtalsbrott då 
de föreskriver att ackordslön ska tillämpas.  
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Manlighetsnormen har inneburit att det har varit svårt för de som avvi-
ker från normen att etablera sig inom byggbranschen. Historiskt har kvin-
nor deltagit i byggnadsarbetet, bland annat som hantlangerskor av mur-
bruk. Kvinnorna slogs ut av männen vid införandet av ackordsystemet, 
som innebar att tempot ökade, liksom förtjänsterna. Kvinnor har betraktats 
som en arbetskraftsreserv och utbildas till byggnadsarbeten när behovet av 
arbetskraft har varit stort, och har fått gå först vid lågkonjunkturer. Kvin-
nors utbildning har oftast varit kortare vuxenutbildningssatsningar, vilket 
medverkat till att de slagits ut i konkurrensen om arbeten vid lågkonjunktu-
rer (Olofsson 2000, 2003). 

Kvinnor arbetade i stort sett endast som byggstäderskor, fram till 1970-
talet, då de även kom att utbilda sig till olika byggyrken, främst som måla-
re och elektriker. Få av dessa kvinnor tycks ha stannat kvar inom byggyr-
kena. I Olofssons undersökningar framkommer att det vanligaste skälet till 
att kvinnor slutade var arbetsbrist, men att det fanns flera orsaker till att 
kvinnor hade svårt att etablera sig inom byggbranschen. Kvinnorna själva 
uppgav att det inte främst var yrkesinnehållet som var orsak till att de slu-
tade utan snarare attityder de möttes av (Olofsson 2000, 2003). 

Byggprojektorganisationen och byggprocessen i 
förändring 
Själva uppförandet av ett byggnadsverk organiseras vanligtvis i en projekt-
form som består av fyra skeden: program, projektering, entreprenad och 
slutbesiktning. Dessa fyra skeden kan också delas i två delar, som handhas 
av olika aktörer. De som planerar hela byggprojektet i program och projek-
teringsskedet och de som genomför bygget på plats, entreprenörerna. Se 
figur 4 nedan.  

På program- och projekteringsstadiet, som sköts av arkitekter och bygg-
konsulter78, finns de största möjligheterna att påverka ett byggprojekt. Där 
fattas en mängd avgörande beslut som inverkar på kostnader och kvalitet. 
Själva byggandet, entreprenaden, genomförs av byggnadsarbetare och 
arbetsledare, som vanligtvis är anställda av olika entreprenadföretag, och 
som praktiskt taget inte har några möjligheter att påverka byggprojektets 
utformning. Som styrmedel för hela byggprocessen används olika tidpla-
ner: huvudtidplaner som omfattar alla aktörer, projekteringstidplaner som 
styr konsulters arbete med tekniska underlag för upphandling, inköpstid-
planer som handlar om upphandling av material och entreprenörer och 
slutligen produktionstidplaner som omfattar byggandets aktörer (bygg-
nadsarbetarna och arbetslagen).  

 

                                                      
78 Det kan vara konstruktörer, projektörer, kalkylatorer, byggledare och byggsamordnare. 
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Figur 4. Figuren visar olika skeden i projektet och när möjlighet att påverka ut-
formningen av byggnadsverket finns, vilket sätts i relation till kostnaden i ett 
byggprojekt (ur SOU 2002:115 s. 69). 

Byggprocessen sker genom ett entreprenadssystem, som fördelar ansvaret 
mellan olika kategorier av entreprenörer. Entreprenadformerna är ganska 
komplexa och beskrivs här endast översiktligt för att principerna ska för-
stås. Byggherre är den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Arbetet 
kan ske i byggherrens egen regi eller genom olika former av entreprenad-
upphandling.  Byggherren anlitar då en huvudentreprenör som ansvarar för 
hela bygget åt byggherren. Huvudentreprenören anlitar i sin tur en mängd 
olika hantverkare som underentreprenörer som ansvarar för specifika delar 
i byggprocessen.  

Arbetsledarna på byggena är oftast byggnadsingenjörer, med kortare 
teknisk utbildning, och civilingenjörer79.  På bygget består arbetet av så-
dant som måste tillverkas på platsen och justeringar av felaktigheter i leve-
rerade byggelement. Det innebär att organisationen måste vara ytterst flex-
ibel och att både arbetsledning och byggnadsarbetare i stor utsträckning får 
agera som problemlösare. Samtidigt har de inget egentligt inflytande på 
planeringen av projekten, eftersom de organisatoriska styrsystemen på 
byggena inte motsvarar kraven på snabb uppföljning (Mikaelsson & 
Swensson 2005; SOU 2002:115). 

Byggkostnadsdelegationen och Byggkommissionen 
Byggkostnadsdelegationen (SOU 2000:44) tillsattes 1996, och hade i upp-
drag att i samverkan med byggsektorns aktörer verka för att sänka bygg-
kostnaderna. Delegationen framförde kritik mot sättet att styra byggproces-
sen, som de menade ”liknar gamla bilfabrikers löpande band med avgrän-
sade uppgifter på varje station” (SOU 2000:44, s. 240). Utredningen kon-

                                                      
79 Byggbranschen anses ha en låg genomsnittlig utbildningsnivå. Kring milleniumskiftet 
gjordes studier som pekade mot att längre eftergymnasiala utbildningar var starkt underre-
presenterade i förhållande till arbetsmarknaden i dess helhet, endast 8 % mot 28%. Civilin-
genjörerna utgjorde endast ca en tiondel av ledningen på byggarbetsplatserna (Olofsson 
2000; SOU 2002:115). 

Program Projektering Entreprenad Slutbesiktning 

Möjlighet att  
påverka 

Kostnad
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staterade också att styrningen via tidplanerna blev konserverande för 
byggprojektens fragmentarisering. Det innebar att samordningen skedde 
inom projektets skeden och endast var improviserad mellan dem, vilket 
fick till följd att viktig information kunde förloras från skede till skede. 
Produktionstidplanen, som var ordnad i sekvenser för varje entreprenaddel 
angav hur dessa skulle följa på varandra och hur lång tid varje del skulle ta, 
befäste ytterligare fragmenteringen mellan olika aktörer i delentreprena-
derna. Yrkesarbetarna var uppdelade på ett stort antal yrkeskategorier, med 
specialuppgifter på byggplatsen, vilket innebar ett omfattande arbete med 
planering och samordning. 

Projektorganisationen omöjliggjorde entreprenörernas deltagande i pla-
neringsarbetet, och entreprenörernas kompetens kunde därför inte tillvara-
tas. Utredningen menade att det inverkade negativt på kompetensutveck-
lingen inom hela branschen. Uppföljning och erfarenhetsutbyte efter varje 
byggprojekt saknades också i stort sett, eftersom byggnadsarbetarna direkt 
påbörjade nya byggprojekt. Det fick till följd att fel upprepades och att 
invanda, säkra metoder användes (SOU 2000:44).  

Byggkommissionen (SOU 2002:115) tillsattes 2002, för att bland annat 
föreslå åtgärder för att främja konkurrensen, hålla nere byggkostnader och 
höja kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn. Utredningen beskriver 
stora problem inom byggsektorn med bristande konkurrens, byggfusk och 
byggfel80. De flesta av branschens aktörer höll med om beskrivningarna, 
men ansåg samtidigt att de inte hade ansvar för problemens uppkomst eller 
lösning. Kommissionen kom fram till att det fanns fel i alla led81 och att 
många byggfel förorsakades av bristande personligt ansvar.  

I Byggkostnadsdelegationens betänkande (SOU 2000:44) presenterades 
en studie i kvalitetsfel och kostnader som visade att nästan 80 % av fel-
kostnaderna berodde på bristande engagemang och otillräcklig kunskap 
bland aktörerna. Delegationen drog slutsatsen att ökad kunskap och ökat 
engagemang hos aktörerna skulle kunna bidra till att de huvudsakliga fel-
orsakerna åtgärdades, exempelvis genom att aktörerna gavs möjlighet att 
samverka och påverka mer (SOU 2000:44). Även Byggkommissionen 
(SOU 2002:115) pekade på stora kunskapsbrister hos alla aktörer i bygg-
processen i förhållande till de tekniska krav som ställdes. 

Komplexiteten i byggandet ökar, inte minst i fråga om installationssystem 
och användning av nya, delvis oprövade material och tekniska lösningar. 
Därigenom ställs numera större krav när det gäller att bedöma sambandet 
mellan de olika materialens och byggnadsdelarnas egenskaper och hur hel-
heten kommer att fungera. Såväl beställare som projektörer och entreprenö-

                                                      
80 Ett problem med kvaliteten är att leverantörens anvisningar för montage inte är tydliga 
nog, inte läses eller används på byggplatsen. Det kan innebära att materialet kan förlora 
grundläggande prestanda, som exempelvis att det får lägre hållfasthet (SOU 2000:44). 
81 Byggherrens nyckelroll betonas av kommissionen. 
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rer måste ha förståelse för att slutresultatet skall bli bra (SOU 2002:115, s 
69). 

 
Byggkommissionen (SOU 2002:115) konstaterade att utbildningsnivån 

var generellt för låg i förhållande till den alltmer komplicerade nya bygg-
tekniken och ”att det i allt större utsträckning installeras avancerade och 
komplexa tekniska system till följd av att det ställs allt större krav på funk-
tionalitet, estetik, komfort, energihushållning m.m.” (SOU 2002:115, s. 
144). Byggkostnadsdelegationen (SOU 2000:44) menade å sin sida att 
utvecklingen av det industriella byggandet krävde nya bredare yrkeskun-
skaper, som inte befintliga yrkesgruppers specialiserade kunskaper täckte. 
En yrkesutbildning av mer tvärfacklig karaktär och ”en utveckling av 
byggprogrammen är nödvändig om en ökad övergång till industriellt byg-
gande ska ske” (SOU 2000:44, s 304). 

Anställningsförhållanden anses orsaka låg kompetensutveckling 
Byggmästarna hade tidigare en bas av egna anställda hantverkare och spe-
cialister anlitades som underentreprenörer. Systemet med totalentreprenö-
rer har medfört att ett led, som har en mer samordnande och administrativ 
än operativ roll i byggandet, har etablerats. Idag utförs arbetena av perso-
nal som inte är direkt anställda av entreprenören, utan av underentreprenö-
rer och i många fall också av bemanningsföretag. Anställningsförhållande-
na anses kunna medverka till bristen på kompetensutveckling. Omfattnin-
gen av fortbildning var också mycket låg, lägst inom LO kollektivet, en-
dast 0,3 dagar per medlem och år 2002 enligt Byggkommissionen. Det 
anses kunna bero på att företagen inte vill satsa på fortbildning av personal 
de inte har ett långsiktigt behov av (Johansson & Stenberg 2008; Samuels-
son 2001; SOU 2000:44; SOU 2002:115). 

Analys av byggverksamheters och yrkeskunnandets 
historiska utveckling  
Genom att nya byggtekniker har tagits i bruk har även nya sätt att organise-
ra byggproduktionen utvecklats och medverkat till yrkeskunnandets för-
ändring. För att strukturera och analysera byggnadsverksamheters historis-
ka utveckling och yrkeskunnandets förändring används Engeströms (1987) 
konceptualisering av verksamhetsteori som analysredskap. Engeström 
(2001) beskriver fem principer för verksamheter, vilka är utgångspunkt för 
framställningen (se vidare avhandlingens del 2). 

En av principerna betonar att verksamheter karaktäriseras av dess histo-
ria. Verksamheter formas och förändras under en lång tid och delar av 
andra tidigare verksamheter finns därför inneslutna i verksamhetssyste-
men, inbyggda i redskap som exempelvis språket, regler och arbetsdelning. 
Verksamheter kan därför endast förstås i relation till deras egen historia, 
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och redskapsutvecklingen är en del av den. En annan princip för verksam-
hetssystem är att motsättningar och spänningar fungerar som drivkraft för 
förändring och utveckling. Med motsättningar avses historiskt lagrade 
strukturella spänningar inom och mellan verksamhetssystem. När ett verk-
samhetssystem antar en ny beståndsdel utifrån, eller utvecklar en ny teknik 
inom verksamheten, så leder det ofta till motsättningar inom verksamhets-
systemet när det kommer i konflikt med andra element som exempelvis 
den rådande arbetsdelning eller regler. Motsättningarna ger störningar och 
konflikter, men de möjliggör och är en förutsättning för förändringar av 
verksamheten. I verksamhetsteori är motivet till att verksamheter uppstår 
att mänskliga, oftast samhälleliga, behov ska tillfredställas. I förhållande 
till byggnadsverksamhet kan behovet anses vara att producera byggnader 
för olika mänskliga behov. 

Genom att undersöka det ”råmaterial” eller ”problemområde” mot vil-
ket verksamheten är riktad och som genererar ett resultat kan objektet för 
verksamheten spåras. I byggnadsverksamhet kan objektet förutsättas vara 
att bearbeta olika slags material som är brukbara till byggnader. Formen 
för, och idéer om, byggproduktionen har varierat historiskt då produktions-
formerna har utvecklas och förändras i och med att nya material och red-
skap tas i bruk. Utifrån den historiska beskrivningen kan tre utvecklings-
skeden för byggproduktionen urskiljas: Hantverksmässig byggproduktion, 
Mekaniserad och industrialiserad byggproduktion och Industriell bygg-
produktion 

Det första skedet: Hantverksmässig byggproduktion  
Den hantverksmässiga produktionen hör framförallt samman med skråvä-
sendet och dess ordningar. Byggnader beställdes av en byggherre som även 
finansierade bygget. Byggmästaren fungerade som entreprenör åt byggher-
ren och hade helhetsansvaret för produktionen av byggnaden. Arkitekter 
kom successivt att överta ritningsarbetet då byggnaderna blev allt mer 
komplexa. Krav ställdes på att byggmästare skulle behärska att göra vissa 
ritningar (huvudsakligen fasad), vilket innebar att de fortfarande under 
lång tid behöll helhetsansvaret för byggnationerna. 

 Problem av byggteknisk art löstes under produktionen, främst med 
hjälp av erfarenheter och tumregler. Byggmaterialet levererades ofta som 
obearbetat råmaterial till arbetsplatsen, där det bearbetas. Olika arbeten 
gjordes i turordning av en mängd yrkesarbetare och hantlangare. Exempel-
vis tillverkades stenhus genom att murarna murade och putsade hela bygg-
nadskonstruktionen, varefter bygget torkade. Träarbeten utfördes på plats 
eller i snickeri under vintern och monterades sedan i byggnaderna, och till 
sist gjorde målarna sitt arbete. Byggproduktionen tog lång tid, och var ett 
säsongsarbete under sommarhalvåret på grund av bristande uppvärmnings-
tekniker. 



 79 

Byggverksamhetens objekt i den hantverksmässiga produktionen ut-
gjorde produktion av specifika och unika byggnader, enstyckesbyggnader, 
utifrån bearbetning av råmaterial. Se figur 5 nedan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Byggproduktion i skråväsendet. Enligt Engeströms modell av 
första generationens verksamhetsteori (Engeström 1987). 

Gemenskapen utgjordes huvudsakligen av aktörer som var verksamma 
direkt på byggarbetsplatsen. Byggmästaren var vanligtvis personligen del-
aktig i byggproduktionen. Subjekten bildades av de olika skråyrkesgrup-
perna, som exempelvis murare, snickare och målare, och hantlangare. De 
olika yrkesgrupperna utgjorde olika arbetslag. 

De dominerande redskapen var fysiska handredskap, som krävde manu-
ell muskelkraft. Yrkeskunnandet var relaterat till förmåga att hantera red-
skapen i bearbetningen av råmaterialet, som exempelvis kunde vara att 
hugga sten, blanda murbruk eller att hugga och bila trästockar. Yrkeskun-
nadet var även kopplat till ett skråyrke och dess redskap. Redskap av kon-
ceptuell art utgjordes av modeller, tumregler och teckningar som användes 
för att konstruera byggnader i tidig byggproduktion. Dessa utvecklades 
sedan till enklare ritningar. Till de språkliga redskapen räknas yrkesspråk 
och facktermer, vilka användes i skråsystemets yrkesutövning.  

Mellan arbetarna på byggarbetsplatsen rådde en strikt arbetsdelning, där 
varje skråyrkesgrupp hade ett specifikt arbetsområde med markerade grän-
ser. Skråyrkesarbetarna var byggenas aristokrater. Hantlangare och grovar-
betare som inte hade någon yrkesutbildning räknades som okvalificerade 
byggnadsarbetare. Hantlangarnas arbetsuppgift var att betjäna yrkesarbe-
tarna med material, då transporter inom bygget skedde manuellt. 

Skråsystemets regler gällde, med en stark hierarki på arbetsplatsen, både 
inom ett skrå, mellan skråna och utåt mot andra arbetare. Framförallt mar-
kerades gränser mot de outbildade grovarbetarna och hantlangarna. Reg-
lerna befästes med attribut, som klädsel, ritualer och stora löneskillnader. 
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Att initieras i och bli en deltagare i ett skråyrke manifesterades genom 
olika ritualer (till exempel inkilning och gesällkalas). Yrkeskunnandet 
representerade ett stort värde och hemlighölls inom det egna skrået. 

Det andra skedet: Mekaniserad och industrialiserad 
byggproduktion 
Byggnadsarbetet fortsatte att vara huvudsakligen manuellt, men allt fler 
maskiner infördes för att rationalisera arbetet. Prefabricering av byggnads-
delar förlades till särskilda fabriker. Planering av byggnader skildes från 
produktionsplatsen, då allt fler tekniska lösningar innebar en ökande kom-
plexitet i byggnationerna. Byggproduktionen delades därför mellan flera 
olika verksamheter. Byggnadsarbetet och byggprocessen rationaliseras, 
och byggnadsdelar standardiserades. Nya byggnadsmaterial utvecklades 
och började användas, bland de mest betydande var betong. Nya uppvärm-
ningsmetoder infördes, och säsongsarbetet kunde då avvecklas. Det manu-
ella arbetet mekaniserades, och ersattes successivt av maskiner, hissar och 
lyftkranar. Transportsystem utvecklades och det manuella hantlangnings-
arbetet reducerades. 

Tillsammans innebar mekaniseringen och industrialiseringen ett skifte i 
byggverksamheten, vilket ledde till att byggverksamhetens motiv föränd-
rades till att bli massproduktion av bostäder. Se figur 6 nedan. 

Byggandets mekanisering och industrialisering innebar att fler yrkes-
grupper från andra verksamheter utanför den specifika byggarbetsplatsen 
involverades i byggproduktionen. Exempelvis producerade trä- och be-
tongindustriarbetare byggnadsdelar som sedan monterades på byggarbets-
platsen. 

Arkitekter och ingenjörer (specialister) tog över arbetet att planera och 
koncipiera byggnader, utan att vara delaktiga i arbetet på byggarbetsplat-
sen. Byggmästaren fick också en allt mer administrativ och samordnande 
funktion i samband med att komplexiteten i byggverksamheten ökade. 
Även byggmästarens deltagande på byggarbetsplatsen ersattes av ställföre-
trädande chefer.  

På byggarbetsplatsen levde skråsystemets yrkeskategorier kvar i den ut-
sträckning som deras specifika arbete fortsatte att existera. Nya yrken, som 
betongarbetare och maskinförare, tillkom i och med att nya material och 
maskiner togs i bruk. Tre yrkesgrupper kom att dominera byggarbetet: 
träarbetarna, betongarbetarna och murarna, de så kallade TBM-gruppen. 
De kom även att bilda tvärfackliga arbetslag, som kombinerades med spe-
cialister efter behov. Arbetsledningen utgjordes företrädesvis av lagbasar 
som hade kontakt med arbetsgivare och ansvarade för anskaffning av arbe-
te och rekrytering av lagmedlemmar. Allt fler entreprenörer med lös bind-
ning till byggarbetsplatsen, som exempelvis underentreprenörer, involve-
rades i byggproduktionen. 
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Figur 6. Mekaniserad och industrialiserad byggproduktion. Enligt Enge-
ströms modell av tredje generationens verksamhetsteori (Engeström 2001). 

Planering och projektering av en byggnation blev alltmer komplex och 
detaljerade tidsplaner kom att användas som styrning. Experter och konsul-
ter övertog i allt högre grad planerings- och projekteringsarbetet, vilket 
resulterade i preciseringar av hur genomförandet av byggproduktionen 
skulle ske genom ritningar, tekniska specifikationer och tidplaner. Redska-
pen kom därför att bli mer textbaserade. 

På byggarbetsplatsen ersattes de manuella transporterna av maskiner 
och hissar. Större byggmoduler och nya byggmaterial kunde då användas. 
Byggnadsarbetarna anlitades för att utföra det väl specificerade och i hu-
vudsak manuella arbetet. En stor andel elektriska handverktyg började 
användas och blev specialiserade för en viss typ av arbete, som exempelvis 
skruvdragare, spikpistol och slipmaskiner.  Yrkeskunnandet relaterades till 
lagarbetet och ackordet, vilket innebar att lagets gemensamma prestation 
sattes i första rummet. Det yrkeskunnande som befrämjade lagets ackord 
sattes främst, vilket medförde en specialisering av arbetet, exempelvis att 
gipsa väggar. Byggnadsarbetarnas yrkeskunnande innebar även att kunna 
hantera textbaserade redskap i form av exempelvis produktionstidsplaner, 
arbetsorder (specifikationer av arbetet) ritningar och monteringsanvisning-
ar. Dagliga tidrapporter skulle föras över arbetet, som en del av byggnads-
arbetarnas ackordslönesystem82.  

Arbetsledare började allt mer ta sin utgångspunkt i planerings- och pro-
jekteringsunderlag för att leda byggnadsarbetet. Arbetet utfördes sedan av 
byggarbetslagen, efter att lagbasen förhandlat om villkoren för begränsade 
ansvarsområden. Arbetet kom att bli alltmer detaljstyrt, bland annat av 

                                                      
82 Användningen av textbaserade redskap bygger på en etnografisk studie av Anna-Malin 
Karlsson (2003; 2006), där hon har i undersökt skriftanvändning i byggnadsarbetet. 
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olika tidplaner med små möjligheter att påverka. Byggnadsarbetarnas upp-
gift innebar till stora delar att ”fixa” olika problem som uppstår i förhål-
landet mellan planerna och det reella byggandet, vilket innebär kunskap 
om hela byggprocessen. 

Skråuppdelningen i ”legitimationsyrken” (snickare, målare, elektriker, 
VVS-tekniker m.fl) levde kvar, men uppluckrades successivt av den för-
ändrade byggproduktionen. Statusen försköts till att gälla mellan de tvär-
fackliga arbetslagen, som konkurrerade om arbetena och hade olika för-
tjänst. En förändring skedde mot en ökande allmänkompetens som bygg-
nadsarbetare, och utjämnade gränser mellan yrkena både status- och löne-
mässigt.  

Det tredje skedet: Industriell byggproduktion 
Den mekaniserade och industriella byggproduktionen har gått hand i hand 
och de är svåra att åtskilja, men ett industriellt byggande förutsätter en 
industrialiserad byggproduktion. En industriell byggproduktion förutsätter 
att produktionen av byggnadsdelar sker i industrier och att byggprocessen 
organiseras enligt industriella metoder. I en industriell byggnadsproduktion 
består en stor del av arbetet av planering och beställning av olika standar-
diserade moduler och konstruktioner, som sedan sätts samman på byggar-
betsplatsen i ”fältfabriker”. Genom den omfattande prefabriceringen kom-
mer själva byggtiden att kunna förkortas ytterligare. Byggnadsarbetet på 
byggarbetsplatsen innebär monteringsarbete, som kräver bred teknisk 
kompetens. Specialister utför de mer komplicerade tekniska installationer-
na. Organisationen av entreprenadsystemet behöver förändras, vilket kan 
ge byggnadsarbetarna ökade möjligheter till delaktighet och ansvarstagan-
de för större helheter av byggprojektet. Datorteknik förutspås komma till 
användning för att underlätta en helhetsförståelse av arbetet genom simule-
ringar. 

Den pågående utvecklingen mot en industriell byggverksamhet, leder 
till ett skifte i byggverksamhetens objekt, som nu tycks innebära masspro-
duktion av delvis specifika bostäder. Se figur 7 nedan. 

Byggprocessen planeras i allt större utsträckning utanför byggarbets-
platsen i en planeringsverksamhet, och samordnas även av olika entrepre-
nörer: totalentreprenörer som har helhetsperspektiv för hela bygget och 
partnerentreprenörer tar ansvar för bitar av byggprojektet. 

På byggarbetsplatsen kan ledningsorganisationen utgöras av planerings-
grupper, där även byggarbetslagen integreras. Byggnadsarbetare utgörs av 
montörer med tvärfackligt yrkeskunnande och specialister för avancerade 
och komplexa tekniska system. En kärna av fast anställda byggnadsarbeta-
re kan fortsatt komma att utgöra en grundorganisation, som kan jämföras 
med industrins produktionsteam. Till dessa kommer enskilda aktörer, ent-
reprenörer, som anlitas för specifika uppdrag. 

 



 83 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Figur 7. Industriell byggproduktion. Enligt Engeströms modell av tredje genera-
tionens verksamhetsteori (Engeström 2001). 

Prefabricerat byggnadsmaterial i standardiserade moduler med standardise-
rade stommar utgör byggnadsdelar. Färdiga tekniska installationer kan 
kombineras med modulerna. Monteringen av moduler kräver en bred 
byggarbetarkompetens. Specialister krävs för installation specifik teknisk 
utrustning. Ritningar ersätts till viss del av 3D-simuleringar, som visualise-
rar byggprocessen.  

Partnerentreprenad kan leda till att ansvarsfördelningen sker mellan oli-
ka ”hela” delar av byggproduktionen, där entreprenörer ansvarar för sin del 
och detaljplanerar den, till skillnad från en sekventiell styrning och re-
glering via olika tidsplaner där varje underentreprenör gör sin lilla bit. 
Gamla yrkesgränser uppluckras och nya tillkommer, där kvalificeringen 
avgör. Samverkan krävs mellan olika yrkesgrupper och planeringsverk-
samheten.  

Redskapsutveckling som en drivkraft för förändring  
I analysen av byggproduktionens historiska utveckling har tre skiften i 
byggproduktionen beskrivits utifrån Engeströms modell (1987, 2001). 
Utgångspunkten i analysen är att objektet för byggnadsverksamhet är bear-
betning av byggnadsmaterial för att uppföra byggnader. Redskapsutveck-
lingen och dess funktion som drivkraft för förändring har därför blivit cen-
tral i analysen. Samtidigt ska här poängteras att det motstånd mot föränd-

  
Resultat Objekt 

Medierande 
redskap 

Subjekt 

Regler 
Gemen-

skap 

Arbetsfördelning 

 

Prefab 
verksamhet 

 

Resultat Objekt 

Medierande 
redskap 

Subjekt 

Regler 
Gemen-

skap 

Arbetsfördelning 

 

Planerings
verksamhet

Byggnadsarbetare verk-
samma på arbetsplatsen 

Montörer 
Specialister 
Produktionsteam 

Tidsramar, samverkan 
mellan yrkesgrupper  
 

Delvis specifika 
byggnader 

Montering av byggnadsdelar. Problemlösning.  
Ritningar. Monteringsanvisningar.  
Datormodeller och simuleringar. 

Montörer, specialister. 
Helhetsansvar för 
monteringsarbetet  

 

ResultatObjekt 

Medierande 
redskap 

Subjekt 

Regler 
Gemen-

skap 

Arbetsfördelning Arbetsdelning

Prefabricerade bygg-
moduler monteras i 
fältfabriker 



 84 

ringar som gjorts av byggnadsarbetarna83 har inneburit att de har deltagit 
aktivt i och påverkat utformningen av villkoren för byggproduktionen. 
Samtidigt har byggproduktionsverksamheten utvecklades i riktning mot en 
arbetsdelning där byggnadsarbetarna har fått ett förhållandevis ringa infly-
tande över helheten i arbetet i den mekaniserade och industrialiserade 
byggproduktionen. Införandet av nya redskap har inneburit att arbetsinne-
hållet förändrats, från att ha varit ett manuellt arbete till ökande använd-
ning av maskiner. Positioner och arbetsfördelning mellan olika yrken för-
ändrades när gamla yrken minskade och nya tillkom. Förändringarna inne-
bar en utjämning både status och lönemässigt mellan olika kategorier av 
byggnadsarbetare. Historiskt har omställningar i arbetsdelningen medfört 
spänningar i arbetsdelningen mellan yrkena, och om vem ska ha rätt att 
utföra byggnadsarbete. Nya gränser markerades exempelvis gentemot fa-
briksarbetare som producerar monteringsfärdiga hus.  

Den industriella byggproduktionen ses som en framtida produktions-
form. Den innebär en övergång till ett produktionssystem, med industrins 
tillverkningsmetoder som tankefigur. Den dominerande produktionen av 
nya hus kommer att ske som sammansättning av prefabricerade, standardi-
serade moduler. Variation mellan olika husbyggnader skapas genom att 
modulerna är flexibla och kan sammansättas på olika sätt. Datorbaserade 
simuleringsmodeller blir ett viktigt redskap mellan kund, planerare och 
modulproducerande fabriker. Produktionssättet medför ett förändrat yrkes-
kunnande, där en bredare kompetens, av exempelvis VVS och elsystem, 
anses vara nödvändig för monteringsarbetet. Specialister krävs för de allt 
mer kvalificerade tekniska systemen. 

 

                                                      
83 I avhandlingen har fokus medvetet satts mot byggnadsarbetarnas roll, vilket givetvis är en 
förenklad bild, men på grund av att utbildning till byggnadsarbetare är avhandlingens 
forskningsområde. 
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Del 4: Yrkes- och byggutbildningens 
historiska utveckling 

Yrkeskunnande har historiskt utvecklats från att ha varit integrerat med 
deltagande inom familjegemenskapens kunskapsreproduktion, till att bli 
systematiserat för att ge en allmänt erkänd eller formell kompetens, vilket 
är karaktäristiskt för utbildning. Under skråsystemet formaliserades ett 
utbildningssystem, där kvalificering till olika specifika yrken genomfördes 
i lärlingssystemet och reglerades genom skrået. Behovet av yrkeskompe-
tens förändrades, vilket medförde att en allt större del av yrkesutbildningen 
ansågs lämplig att förläggas i skolan, och så småningom kom yrkeslivet att 
allt mer betraktas som ett komplement till skolan. Demokratiseringen av 
samhället innebar att även allmänbildande kunskaper ansågs nödvändiga 
för ett fullvärdigt deltagande som medborgare, vilket även det krävde 
skolutbildning (Larsson 2001; Lindberg 2003a; Nilsson 1981). 

I det följande beskrivs och analyseras yrkesutbildningens historiska ut-
veckling från skråväsendets lärlingssystem till dagens gymnasieskola. 
Byggutbildningens specifika utveckling framställs i förhållande till den 
generella historiska utvecklingen av yrkesutbildningen. Eftersom det är 
svårt att skapa en specifik bild av byggutbildningen under vissa historiska 
utvecklingsskeden, då dokumentationen om den är begränsad, kommer 
vissa utvecklingsskeden att mer belysa yrkesutbildningens generella ut-
veckling och andra skeden att mer specifikt handla om byggutbildningen. 
Beskrivningarna och analyserna grundas i utbildningshistorisk och histo-
risk forskning, men även till stor del på statliga utredningar och material 
från skolmyndigheter, då det finns alltför få vetenskapliga studier som kan 
ge en sammanfattande bild, särskilt av byggutbildningen. Det olikartade 
datamaterialet innebär också att framställningarna kan framstå som varie-
rande.  

Beskrivningarna kan också relateras till en översiktsfigur över gymna-
sieskolans historiska rötter, se figur 8 nedan. Med utgångspunkt i figuren, 
och verksamhetsteorins principer om verksamheters utveckling, organise-
ras och analyseras yrkes- och byggutbildningens historiska utveckling i 
fem tentativa utvecklingsskeden. 
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Figur 8. Gymnasieskolans historiska rötter. Det är främst figurens färgade områ-
den som ska relateras till beskrivningarna av yrkesutbildningen. (Figuren är omar-
betad och utvecklad utifrån Torsten Madsen, i KRUT nr 51 1988 s. 16).  

Det första skedet, och utgångspunkten, är lärlingsutbildningen inom skrå-
systemet, en utbildning som var helt integrerad med yrkesverksamheten, 
där yrkeslärande innebar deltagande i samma verksamhet som yrkesut-
övandet. 
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Det andra skedet i yrkesutbildningens utveckling ägde rum när delar av 
den förläggs i skolan och blir en del av skolsystemet, med början i mitten 
av 1800-talet. Det innebar att yrkesutbildningen delades mellan två paral-
lella verksamheter, skola och yrkesliv.  

Det tredje skedet kan urskiljas i och med att delar av yrkeslivets kvalifi-
cering blir förlagt till skolan under mellankrigstiden. Verkstäder skapades i 
skolan som ersättning för yrkeslärande i arbetslivet. Yrkesutbildningen fick 
även en arbetsmarknads- och socialpolitiskt funktion, då skolförlagd ut-
bildning användes som medel för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Det fjärde skedet började i och med att yrkesutbildningen organisato-
riskt integrerades i gymnasieskolan 1971. Skolan fick en allt större roll i 
yrkesutbildningen i förhållande till arbetslivet. Förhållandet mellan skola 
och arbetsliv blev sekventiell, den skolförlagda yrkesutbildningen skulle ge 
breda, generella och grundläggande yrkeskunskaper som sedan skulle fär-
digutbildas i företagen. Utvecklingen påverkades också av demokratise-
ringen i samhället och krav på likvärdiga utbildningar.  

Det femte skedet inträffade när gymnasieskolan decentraliserades orga-
nisatoriskt 1991. Samtidigt genomfördes en innehållslig integration av 
yrkesutbildningen, både i förhållande till arbetslivet och till de ”teoretiska” 
gymnasieutbildningarna. Reformen är nu gällande, men ett nytt skede 
tycks vara under utveckling, i och med den kommande gymnasiereformen 
2010 (Se även SOU 2008:27). En differentiering av yrkesutbildningen 
kommer att äga rum och bidra till ytterligare ett skifte i yrkesutbildnings-
verksamhetens motiv. 

Motivet till yrkesutbildningsverksamheters uppkomst kan sägas vara att 
tillfredsställa samhälleliga behov av kompetent arbetskraft. Hur behovet 
har tillgodosetts har varierat historiskt. Utvecklingsskedena i framställ-
ningen har analyserats fram utifrån skiften i motivet för yrkesutbildnings-
verksamheten. det historiska objektet för utbildningsverksamhet förutsätts 
vara elever, som genom yrkesutbildning ska enkultureras till kompetenta 
yrkesarbetare utifrån de historiskt och kulturellt bestämda samhälleliga 
behoven.  

Det första skedet: Lärlingsutbildning inom skråväsendet 
Skråväsendet ansvarade för utbildning och legitimering av hantverkare och 
yrkesarbetare fram till dess avskaffande 1846. Skråordningar reglerade 
utbildningens organisation och förhållandet mellan aktörerna lärling, gesäll 
och mästare. Det var endast mäster som fick utöva yrket som entreprenör. 
Gesällen fick inte bedriva yrkesarbete fritt, utan var beroende av en an-
ställning hos en mäster. Lärlingens förhållanden var reglerat i ett utbild-
ningskontrakt med en mäster. Skråsystemets utbildningssystem var varak-
tigt, men inte statiskt, då reglerna kom att förändras i takt med samhällsut-
vecklingen. Hur utbildningen såg ut skilde sig också regionalt, främst mel-
lan stad och landsbygd. I Stockholm fanns den striktaste uppdelningen 
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mellan olika yrkesgrupper, medan skråsystemet inte gällde generellt på 
landsbygden (Hall 1987; Rosander 1967; Pursche 1989; Wikström 1987).  

Lärlingsutbildning inom byggmästarskrået i Stockholm 
Lärlingsutbildningen inom byggmästarskrået84 i Stockholm får utgöra ex-
empel på hur lärlingsutbildningen var utformad och fungerade. Förhållan-
dena skilde sig från landsbygden, där byggnadsarbetet inte var reglerat av 
skråna, och där det var vanligt att byggnadsarbetet gick i arv från far till 
son, eller inom hela byar och släkter. Stockholmsbyggmästarna hade oftast 
ett stort antal lärlingar, som närmast kunde betraktas som arbetskraft (Hall 
1987; Pursche 1989). 

Lärlingstiden var enligt skråordningarna reglerad till mellan tre och fem 
år, men tiden kunde förkortas om lärlingen hade yrkeskunskaper innan, 
eller om han ansågs ha ”naturliga anlag” för yrket. De första två månader-
na prövades lärlingen, och ansågs han lämplig för yrket skrevs han in i 
utbildningen. När lärlingen hade gjort sina utbildningsår, innebar utskriv-
ningen att lärlingen blev gesäll85. Gesällen kunde efter att ytterligare ha 
utvecklat sitt yrkeskunnande under minst tre år avlägga ett mästarprov och 
därigenom upptas som mäster. I skråordningen var det en ganska enkel 
process att bli mästare. Först skulle gesällen äska ämbetet och erlägga en 
avgift. Därefter skulle han göra sitt mästarstycke, och om det blev godkänt 
blev han mästare och fick då avlägga en avgift till ämbetet. I praktiken 
kunde det vara mycket svårt och olika för mästarkandidaterna hur de be-
handlades av ämbetet. En avgörande faktor var om det ansågs finnas en 
marknad för den nya mästaren, så att han inte konkurrerade med de redan 
etablerade mästarna. 

Några mästare i Stockholm hade flera hundra lärlingar, men det vanli-
gaste var mellan 20-100, och det fanns inga begränsningar för hur många 
lärlingar en mästare kunde ha. I Pursches (1989) beskrivningar framkom-
mer att det i regel inte var mästaren som stod för utbildningen av lärlingar, 
utan att de deltog i byggnadsverksamheten och lärde sig yrket av såväl 
gesäller som andra lärlingar.  

Många lärlingar fortsatte att arbeta som anställda hos mäster, trots att 
det var emot skråordningen eftersom en lärling efter utbildningstiden skul-
le skrivas ut och därefter bli gesäll. Skrået hade också problem med lär-
lingar som skrevs ut utan att ha fullgjort lärlingstiden, och enligt reglerna 
inom skrået inte var tillåtna att arbeta inom byggyrken, arbetade många 
kvar inom byggnadsyrken, eller närliggande yrken, som skeppsbyggeri 
(Hall 1987; Pursche 1989). 

                                                      
84 Byggmästarskrået utgjordes huvudsakligen av timmermannaskrået, men när byggnaderna 
i större utsträckning blev stenhus kom även murarmästarna att fungera som byggmästare.  
85 Efter utskrivningen kunde gesällen bli upptagen i gesällskapet, en organisation av gesäl-
lerna som främst var en social inrättning (Pursche 1989). 
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Det fanns inte så stor anledning att bli gesäll. Ett skäl var att en yrkes-
skicklig lärling kunde få samma lön som en gesäll86. Ett annat skäl var att 
det låg i mästarnas intresse att behålla lärlingar de utbildat och inte släppa 
dem till konkurrenter erbjöds många lärlingar fortsatt arbete hos byggmäs-
taren istället för att skrivas ut. Gesällutbildningen innebar att avgifter skul-
le betalas till gesällskapet och gesällerna hade flera skyldigheter, till exem-
pel att delta vid de talrika brandsynerna, vilket innebar bortfall av lön. Yt-
terligare ett skäl som talade mot att bli gesäll var att det var känt att mäs-
tarna inte var intresserade av att släppa fram nya gesäller som mästare och 
konkurrenter. Ett sätt att hindra att fler att bli mästare var att göra mäster-
provet väldigt svårt och kostsamt. Resultatet blev att antalet gesäller mins-
kade betydligt, och i ett försök att stävja problematiken och kontrollera 
utbildningen tillkom gesällprovet 177487 (Pursche 1989). 

Några specifika beskrivningar av hur lärlingsutbildningen inom bygg-
verksamheten kunde te sig har inte gått att finna, däremot finns det några 
beskrivningar utifrån studier av lärlingsskapet inom andra yrken. Lindqvist 
(1994) skildrar i en studie av smeder och lärlingar ett system där hierarkin 
var stark och ordningen mellan medlemmarna markerades i alla delar av 
vardagslivet, eftersom lärlingen också bodde hemma hos mäster. 

Statusskillnaderna markerades ständigt i vardagslivets alla rutiner, under 
arbetet, genom bordsplacering, tilldelad sovplats osv. Längst ner i hierarkin 
fanns lärlingen som hade att utstå två ”herrars” och en husmors ständiga 
nycker och befallningar. Han var allas hackkyckling, föremål för otaliga 
övergrepp. När något gick snett så var det lärlingen man avreagerade sig 
på. Det hette att det hörde till utbildningen (Lindqvist 1994, s 33). 

  
Ovanstående beskrivning gäller, och representerar förhållandena i lär-

lingssystemet generellt (se även Larsson 2001). Värt att notera är att inom 
byggskråna i Stockholm skilde sig förhållandet genom att lärlingarna van-
ligtvis inte bodde hemma hos mäster på grund av det stora antalet lärlingar 
som var i lära hos varje byggmästare.  

Lärlingarna var tvungna att försörja sig själva och ”somliga [lärlingar] 
hade haft annat förvärvsarbete innan och torde även i en del fall ha haft en 
familj att försörja” (Pursche 1989, s. 60). Därför var det vanligt att lärling-
arna skaffade sig extra arbete, så kallade skålverk. Det tilläts om inkoms-
terna redovisades för mästaren, och om mästerpengen erlades, som var en 
andel av lärlingarnas och gesällernas lön, men att det verkligen skedde var 

                                                      
86 Det kan avläsas av lönetaxor som fastställts hos byggmästarämbetet. I ett dokumenterat 
fall uppdagades också att en lärling förestod en mästares verkstad, vilket väckte protester i 
skrået (Pursche 1989). 
87 Provet bestod av tre alternativ: 1/ ”att utslå och rätt göra en perrongtrappa” (svängtrappa), 
att utföra ”den delen av ett taklag som skiftning åtföljer”, 3/ att ”göra en ordentlig vinds-
trappa eller ock något däremot svarande arbete…”. Provet skulle sedan granskas av ålder-
mannen [i skrået] och en av bisittarna och antingen gillas eller ogillas. I det senare fallet 
skulle vederbörande gå kvar i ytterligare ett år som lärlingar (Pursche 1989, s. 63). 
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svårt för mästaren att övervaka. Svårigheten att kontrollera lärlingars och 
gesällers arbete, och deras skyldighet att betala mästerpeng, var ett ständigt 
problem bland skråna (Pursche 1989). 

När skråsystemet avskaffades uppluckrades regleringen av yrkesut-
övandet, men av olika arbetarskildringar (Carlqvist 1988; Rehnberg 1950) 
framkommer att lärlingsutbildningen för olika byggyrken ändå fortsatte i 
liknande former som under skråväsendet. 

Analys av det första utvecklingsskedet  
Inom skråväsendet är produktionen hantverksmässig och utbildningen 
innebär att successivt lära sig yrket genom att delta i produktionen. Yrkes-
utbildningen är integrerad som en del i yrkesutövandet, reglerad av skråna. 
Se figur 9 nedan.  

Yrkeslärandet innebar att utveckla stor hantverksskicklighet då materia-
let bearbetades och formades manuellt till byggnadsdelar. Lärandet skedde 
huvudsakligen genom imitation av skickligare yrkesarbetare och genom 
manuell träning av handlaget i relation till olika specifika material och 
handredskap.  

Huvudsakligen användes fysiska redskap och den manuella bearbet-
ningen av materialen gav en fysisk känsla för material och redskap. Model-
ler och tumregler användes för att lösa olika byggtekniska problem. Yrkes-
språk och facktermer var viktiga redskap för att forma tankar och hand-
lingar i yrkesutövandet. Genom det manuella bearbetandet av materialet 
utvecklades och förfinades redskapen för att bättre anpassas till det speci-
fika arbetet. Exempelvis utvecklades tumregler, modeller och skisser till 
ritningar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Byggutbildningsverksamhet i skråväsendet. Enligt Engeströms modell av 
första generationens verksamhetsteori (Engeström 1987). 
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Skråets regler och attribut gällde, lärlingens position i hierarkin markera-
des i alla situationer, även i det dagliga livet om lärlingen bodde hos mäs-
ter. Klara gränser och ritualer, som exempelvis gesällkalas, markerade 
övergångar mellan olika positioner inom skrået, övergångarna innebar att 
byta subjekt i gemenskapen. 

Arbetsdelningen mellan olika skråyrken och gentemot de okvalificerade 
arbetarna var tydlig inom skråsystemet. Lärlingen fick göra de enkla syss-
lorna, och vara passopp, för att frigöra mer kunniga yrkesmän till de kvali-
ficerade uppgifterna. Genom allt mer kvalificerade uppgifter förändras 
även lärlingens position inom skråyrkesgemenskapen.  

Skråsystemets yrkesutbildande motiv kan formuleras som att förse den 
hantverksmässiga produktionen med yrkeskunniga arbetare. Objektet ut-
gjordes av att forma lärlingar och gesäller till hantverksskickliga arbetare. 

Det andra skedet: Yrkesutbildningen blir en del av 
skolsystemet  
Yrkesutbildningen inom skråsystemet kunde inte i tillräcklig omfattning 
förse industrierna med kvalificerad arbetskraft och ifrågasattes allt mer i 
takt med industrialiseringen. Det var främst industrins behov av kvalifice-
rad arbetskraft som kom att ligga till grund för hur skolsystemet för yrkes-
utbildning utformades. Demokratiseringen i samhället ställde också allt 
större krav på allmänbildade och ansvarstagande medborgare vilket även 
påverkade yrkesutbildningens utformning (Lindell 1992; Nilsson 1981). 

Ett tekniskt skolsystem tar form 
Ett tekniskt skolsystem växte fram ur de tekniska läroanstalter som inrätta-
des i slutet av 1820-talet, ett teknologiskt institut i Stockholm startades 
1827, och Chalmerska slöjdskolan grundlades i Göteborg 1829. Initialt 
bedrev båda skolorna tekniska utbildningar på såväl vetenskaplig som 
grundläggande nivå. I Stockholm bedrev det teknologiska institutet inled-
ningsvis söndags- och kvällsundervisning för gesäller och lärlingar i olika 
hantverksyrken, men den utbildningen lades ner och institutet utvecklades i 
vetenskaplig riktning och kom senare att bli Kungliga Tekniska Högsko-
lan. I Chalmerska slöjdskolan utvecklades däremot parallella utbildnings-
spår i en högre och en lägre avdelning, där elever från den lägre avdelning-
en hade möjlighet att delta i undervisningen i den högre om de ansågs ha 
tillräckliga förkunskaper88. Vid 1870-talet fungerade Chalmerska slöjdsko-

                                                      
88 Från att den högre avdelningen hade varit öppen för dem som gick i den lägre avdelning-
en så blev det två så småningom skilda utbildningsspår. För att få tillträde till den lägre 
avdelningens ämneskurser fordrades endast folkskola, men för den högre treåriga var kravet 
matematikkunskaper motsvarande elementarläroverkens kurs, samt även grundläggande 
kunskaper i historia, geografi och svensk grammatik (Larsson 2001). 
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lan närmast som en blandning av lägre teknisk yrkesskola, teknisk elemen-
tarskola och i någon mån teknisk högskola (Larsson 2001). 

Söndags- och lärlingsskolor 
1845 instiftade Svenska Slöjdföreningen i Stockholm slöjdskolor för lär-
lingar och gesäller över hela landet. Undervisningen bedrevs endast några 
timmar på kvällar och söndagar, eftersom ungdomarna måste arbeta för sin 
försörjning. Det fanns en medveten avsikt med att skolorna skulle syssel-
sätta de unga arbetarna under ledig tid för att de på sätt skulle hindras från 
”mången frestande och låg förströelse” (Larsson 2001, s. 97). När statsbi-
drag sedan utgick till skolorna underströks det uttalade fostrande syftet 
(Larsson 1989). 

De vanligaste ämnena i slöjdskolorna var frihandsteckning, modelle-
ring, linearritning, aritmetik och geometri samt bokföring. Vid många sko-
lor gavs även undervisning i modersmålet (välskrivning, rättskrivning, 
skönskrivning), algebra och mekanik. Det manuella yrkesarbetet lärdes på 
arbetsplatsen. Intresset för skolorna var lågt och under perioden 1880-1910 
var det i genomsnitt endast var tjugonde arbetare i lärlingsåldern (14-18 år) 
som deltog i undervisningen (Larsson 2001; Nilsson 1981).  

Ungdomsskolereformen 1918   
Den första genomgripande yrkesutbildningsreformen efter skråväsendets 
avskaffande trädde i kraft genom 1918 års ungdomsskolereform. Behovet 
av en reform var en konsekvens av industrialiseringen av näringslivet, 
sociala förändringar och den utökade politiska rösträtten. Yrkesutbildning-
en betraktades också som ett viktigt medel för en demokratiskt styrd sam-
hällsutveckling. Undervisningen skulle genomsyras av fostran till arbets-
duglighet och pliktkänsla, för att komma tillrätta med ”det moraliska för-
fallet” bland ungdomen. Inspiration till skolreformen kom från länder i 
USA och Västeuropa, men framförallt från det tyska utbildningssystemet, 
som sågs som föredöme (Arfwedson 2000; Lindell 1992; Nilsson 1981).  

I och med reformen tog staten ett övergripande ansvar för arbetskraftens 
kvalificering i Sverige. I Centraleuropa, hade istället lärlingssystem, som 
reglerades i lärlingslagar, skapats. Även i Sverige drevs frågan om att infö-
ra lärlingslag av hantverksorganisationerna, men industrins företrädare 
motsatte sig en sådan lag. Den ansågs inte främja den industriella utveck-
lingen. De industriella arbetsprocesser som hade införts innebar att det inte 
heller fanns tid att utbilda lärlingar på arbetsplatserna, menade industrins 
förespråkare. De ifrågasatte också om den kompetens som behövdes för att 
utbilda lärlingar fanns på arbetsplatserna. En lärlingslag kom därför aldrig 
till stånd, istället skulle lärlingar inom hantverksyrken ges möjlighet att 
avlägga mästarprov inom skolsystemet (Larsson 2001; Lindell 1992; Nils-
son 1981). 
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Yrkesutbildningens utformning enligt 1918 års ungdomsskolereform 
Resultatet av skolreformen blev att folkskolan, som utgjorde bottenskola, 
byggdes på med fortsättningsutbildningar. Det innebar att utbildningen 
generellt förlängdes med två år. Den lägre tekniska utbildningen fick två 
spår: lärlingsutbildning med yrkesskola som påbyggnad och teknisk fack-
skola. Tudelningen av de tekniska/praktiska utbildningarna kom sedan att 
bestå både som struktur och som tankemodell (Larsson 2001; Lindell 
1992; Nilsson 1981). 

Sammantaget innebar reformen att ett enhetligt tekniskt skolsystem med 
tre skilda utbildningsspår och nivåer utformades: tekniska institut (som 
senare blev tekniska högskolor), tekniska elementarskolor (som senare 
blev tekniska fackskolor och gymnasier) samt söndags- och aftonskolor 
(som senare blev lärlingsskolor och yrkesskolor med dagundervisning). 
Jämför även figur 8. Utbildningssystemet, som utformades för den arbets-
delning som rådde i arbetslivet vid tiden för ungdomsskolereformen, kvar-
stod sedan i mer än ett halvt sekel. Det var först i och med direktiven till 
1971 års gymnasiereform som de två lägre utbildningsinriktningarna sam-
manfördes (Larsson 2001; Nilsson 1981). 

Lärlingsskolan  
Den 2-åriga lärlingsskolan var tänkt som obligatorisk för alla anställda 
inom industri och hantverk i åldrarna 14-18 år, men kommunerna hade 
beslutanderätt om lärlingsskolan. Undervisningen skulle ge en grund-
läggande medborgerlig fostran och yrkeskompetens för arbetarna. Frågor 
om arbetarlagstiftning, olycksfallsförsäkring, sjuk- och sparkasseväsendet, 
samt grunddragen i kommunal- och statsförvaltningen skulle behandlas för 
att ”förbereda de unga för en insiktsfull utövning av deras medborgerliga 
plikter” (Nilsson 1981, s 61). Lärlingsskolans huvudämnen skulle vara 
yrkeslära (inkl. fackritning), yrkesekonomi samt yrkes- och arbetarlagstift-
ning (Larsson 2001, s 110). Avsikten var också att integrera den allmänbil-
dande delen mot yrket89. Utbildningen styrdes av det lokala näringslivets 
behov. Det fanns inga centrala läroplaner, men lärlingsskolorna fick statli-
ga bidrag. Utbildningen fick karaktären av en fortsättningsskola med en 
allmän teknisk och medborgerlig inriktning (Nilsson 1981). 

Eleverna yrkesarbetade och gick mellan sex och tolv timmar i veckan på 
kvällar och helger i lärlingsskolan. Att utbildningen skulle ske vid sidan av 
arbetet var en uttalad ambition i syfte att disciplinera arbetarungdomarna. 
Innehållet i utbildningen skulle också inriktas mot att främja intresset för 

                                                      
89 Den allmänbildande delen bestod av ritning, räkning och modersmål och syftet var att 
även i dessa ämnen skulle yrkesutbildningen stå i centrum. ”I modersmål skulle eleverna till 
t.ex. läsa berättelser om yrket och dess utveckling, om framstående företagare och deras 
värv. Syftet var att väcka de ungas intresse och respekt inför sitt arbete och sin samhällstill-
hörighet” (Lindell 1991, s 58).  
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det manuella yrkesarbetet i ett fostrande syfte (Hedman 2001; Lindell 
1992).  

Yrkesskolan  
Den 2-åriga yrkesskolan var en frivillig påbyggnad på lärlingsskolan. Den 
skulle ge en mer kvalificerad yrkesutbildning för högre tjänster som exem-
pelvis förmän och mästare, men också en viss medborgerlig bildning skulle 
ges. Krav för antagning var minst 17 års ålder, slutförd lärlingsskola och 
minst 3 års yrkespraktik. Undervisningen var förlagd till kvällstid, så att 
den inte skulle konkurrera med förvärvsarbetet, och det innebar att den 
utsträcktes i tid. Yrkesskolans ämnen var yrkesteckning, yrkesekonomi, 
yrkeslagstiftning. Innehållet i undervisningen skulle ha praktisk karaktär, 
och bestämmas av yrkets särskilda behov, inte ha teoretiskt vetenskapliga 
utgångspunkter. Möjlighet att avlägga mästarprov fanns inom yrkesskolan. 
För byggnadsyrkenas del var avsikten att utbildningen vid yrkesskolan 
skulle kunna bedrivas vintertid då byggverksamheten låg nere (Hedman 
2001; Lindell 1992; Nilsson 1981). 

Tekniska fackskolan 
Den tekniska fackskolan skulle ge specialinriktad undervisning i olika 
yrken för högre tjänster inom industrins verkstäder, som exempelvis ritare, 
detaljkonstruktörer och laboratoriebiträden. Minst 2 års relevant yrkeserfa-
renhet samt realskolebetyg i svenska, matematik, fysik och kemi krävdes 
för antagning. Syftet med undervisningen skulle vara att ge en specialise-
ring inom det valda yrkesområdet, inte för att förbereda för tekniska hög-
skolor. De tekniska fackskolorna fick olika inriktningar, exempelvis bygg-
nadsindustri, elektroteknik och textilindustri, och det betonades att skolor-
nas huvudämnen skulle vara centrala. Matematik, fysik, kemi och projek-
tionslära skulle betraktas som hjälpmedel för att klara studierna i 
huvudämnena (Larsson 2001). 

Lärarna i den skolförlagda yrkesutbildningen 
Före ungdomsskolereformen 1918 var det i huvudsak folkskolelärare, läro-
verkslärare, samt teckningslärare som undervisade inom den skolförlagda 
yrkesutbildningen, endast en fjärdedel var anställda inom industri och 
hantverk. Det var ytterst få som kunde vara lärare på heltid inom yrkesut-
bildningen och någon särskild lärarutbildning krävdes inte. 1921 inrättades 
Yrkespedagogiska centralanstalten (Ypeca), vars uppgift var att ge kortare 
kurser till verksamma lärare samt att producera läromedel. Kurserna till 
lärarna var anpassade till yrkesskolans ämnen. Kurserna varade mellan två 
till sex veckor. Ypeca lades ner 1928 av besparingsskäl och i princip 
genomförs sedan ingen specifik yrkeslärarutbildning fram till 1950-talet, 
endast kortare och tillfälliga fortbildningskurser till yrkesverksamma lärare 
gavs (Larsson 1989, 1991, 1995; SOU 1954:11). 
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Analys av det andra utvecklingsskedet  
Teknikens utveckling och industrialismens antågande och genombrott in-
nebar behov av nytt yrkeskunnande. Demokratiseringen i samhället och 
ökande krav på medborgarkunskaper, resulterade i att skolans utbildnings-
system breddades och kom att inkludera även yrkesutbildning. Utveckling-
en innebar ett skifte i yrkesutbildningen som för första gången delades 
mellan två verksamhetssystem, arbetsliv och skola, med skilt innehåll utan 
egentlig koppling. Se även figur 10 nedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Yrkesutbildningen blev en del av skolsystemet. De manuella färdighe-
terna utvecklades fortsatt i arbetslivet i lärlingsliknande former. Yrkesutbildningen 
kan ses som två parallella, men separata, verksamheter där skolverksamheten 
förutsatte ett arbete. 

Relationen mellan yrkesutbildningens verksamheter i arbetslivet och i 
skolan 
De skolförlagda delarna av yrkesutbildningen var parallella och komple-
mentära till ett arbete. De manuella färdigheterna lärdes på arbetsplatsen i 
lärlingsliknande former.  Yrkesutbildningen riktade sig främst till de arbe-
tarungdomar som hade ambitioner att bli arbetsledare eller mästare. 

I skolverksamhetens gemenskap var lärarna huvudsakligen folkskolelä-
rare eller teckningslärare som endast undantagsvis hade erfarenhet av det 
yrke som eleverna skulle utbildas för. I skolans arbetsdelning utgjorde 
yrkesutbildningen de lägre utbildningarna. Reglerna innebar bland annat 
att undervisningen förlades på kvällar och helger och att innehållet i un-
dervisningen skulle anknytas till yrket, inte vara vetenskaplig och förbere-
dande för högre studier. En särskild yrkesteori kom att utvecklas. Idéer om 
yrkesutbildningens funktion som disciplinerande för arbetarungdomen, och 
differentierad i olika utbildningsvägar, genomsyrar utbildningssystemet. 
Lärlingsskolan var huvudsakligen inriktad på samhällelig disciplinering, 
medan yrkesskolan inriktades mot att forma elever till arbetsledare. Moti-
vet med den skolförlagda delen av yrkesutbildningen kan uttryckas som att 
disciplinera arbetarungdomar och forma ett urval av dem till arbetsledare. 
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Byggutbildningen i relation till yrkesutbildningssystemet 
Byggutbildningen skilde sig inte från övrig yrkesutbildning i stort, och det 
kan antas, utifrån bland annat arbetarminnen (Carlqvist 1988; Rehnberg 
1950), att det oreglerade lärlingssystemet var helt dominerande för kvalifi-
cering till yrkesarbetare (motsvarande skråyrkena). En stor andel av bygg-
nadsarbetarna var också ”okvalificerade” hantlangare som arbetade som 
”daglönare” (Landin & Andersson 1989).  

Det tredje skedet: Yrkesutövandet flyttar in i yrkesskolan 
Under mellankrigstiden spelar den omfattande ekonomiska depressionen 
och den påföljande höga ungdomsarbetslösheten under 1920-talet och en 
bit fram till 1930-talet en stor roll för utvecklingen av yrkesutbildningen. 
Problemen inom yrkesutbildningen och de sociala konsekvenserna av ung-
domsarbetslösheten ledde fram till ett kraftigt ökat statligt engagemang i 
yrkesutbildningsfrågor. 1921 fick kommunala verkstadsskolor med hel-
tidsundervisning statliga medel, vilka sedan kom att bli förebilder för verk-
stadsskolorna för arbetslös ungdom. 1939 kom även statliga satsningar på 
yrkesutbildning för arbetslösa till stånd genom särskilda yrkesskolor. 

Bakom statens satsningar låg en förändrad syn på yrkesutbildningens 
samhälleliga funktion. Yrkesutbildningen kom att betraktas som ett social- 
och arbetsmarknadspolitiskt medel, som ett kraftfullt sätt att lösa ung-
domsarbetslösheten, men också som en framtida arbetskraftsförsörjning då 
behovet av utbildad arbetskraft växte framförallt inom industrin (Hedman 
2001; Nilsson 1981). 

Lärlingsutbildning, lärlingslag och lärlingsavtal 
Ungdomsskolereformen 1918 blev inte så framgångsrik som det var tänkt. 
Mycket få utbildade sig vid lärlingsskolorna trots att det fanns ett stort 
behov av hantverkare90.  Få kommuner hade beslutat om att lärlingsutbild-
ningen skulle vara obligatorisk, och den saknade också i praktiken merit-
värde inom yrkeslivet, snarast förlorade eleverna lön under utbildningsti-
den. En annan faktor var att ungdomsarbetslösheten var hög och lärlings-
utbildningen var avsedd att komplettera ett arbete, vilket många ungdomar 
då inte hade (Hedman 2001; Larsson 2001).  

Både fackföreningarna och företrädare för industrin motsatte sig varje 
nytt försök till införande av lärlingslag i Sverige. Hos fackföreningsrörel-
sen fanns det inte så stort intresse för lärlingssystemet, kvaliteten på ut-
bildningen ansågs låg, lärlingslönerna konkurrerade med lönerna för de 

                                                      
90 Vid mitten av 1930-talet utbildades officiellt endast 197 lärlingar hos enskilda hant-
verksmästare och 73 lärlingar inom verkstadsskolan, samtidigt som man räknade med ett 
årligt rekryteringsbehov av 5000-6000 inom hantverket (Hedman 2001, s. 110). 
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okvalificerade arbetarna och villkoren för lärlingar var oklara91. Industrins 
företrädare ansåg sig även i fortsättningen inte ha möjlighet, tid eller in-
tresse av att låta utbilda lärlingar. Arbetsgivarna och arbetstagarorganisa-
tionerna kom därför att driva samma linje, och inga lärlingslagar kunde 
upprättas. Industrins behov blev fortsatt styrande för yrkesutbildningens 
utformning, vilket inverkade på hantverksyrkena som inte fick någon er-
sättning i det kommunala yrkesskoleväsendet. Ett reellt fungerande utbild-
ningssystem för hantverksyrkena hade aldrig återupprättats efter skråvä-
sendets avskaffande (Hedman 2001; Nilsson 1981).  

I Saltsjöbadsförhandlingarna 1938 kom SAF och LO istället överens om 
att yrkesutbildningen skulle regleras genom kollektivavtal på branschnivå. 
Ett samarbetsorgan, Arbetsmarknadens yrkesråd, tillsattes 1944 och kom 
att bli inflytelserikt över yrkesutbildningen de kommande decennierna. På 
deras initiativ inrättades Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildningen 
(KÖY), som sedan kom att ha den centrala ledningen för yrkesutbildnings-
väsendet under perioden 1944-64 (ESS 2006:4; Nilsson 1981; Olofsson 
2005).  

Yrkesskolor och centrala verkstadsskolor 
Yrkesskolorna kritiserades för att vara alltför teoretiska, med otidsenlig 
utrustning och bristfälliga lokaler. De flesta kurser bedrevs som kortare 
yrkesinriktade kurser. Avhoppen var stora, vilket resulterade i att det var få 
som avlade examen. Bakom problemen låg bland annat finansieringen, där 
flertalet mindre kommuner inte hade råd att satsa på utrustning, eftersom 
de skulle stå för halva kostnaden och därtill lokalkostnaderna.  

Krisåren innebar samtidigt att det var en hög ungdomsarbetslöshet. För 
att åtgärda problemen skapades 1935 statliga verkstadsskolor med dagun-
dervisning för arbetslös ungdom i de regioner som var särskilt drabbade. 
Staten satsade medel både på skolor, med generösa bidrag till maskinut-
rustning, och på elevinternat vid skolorna, där även elevernas levnadskost-
nader täcktes av statliga medel (Hedman 2001; Larsson 2001; Nilsson 
1981).  

Det blev upptakten till att yrkesutbildningen i ökad utsträckning förla-
des i skolan. De statliga verkstadsskolorna för arbetslös ungdom kom se-
dan att utgöra grund för regionala centrala verkstadsskolor. Den del av 
utbildningen som innebar att träna den manuella yrkeskompetensen skulle 
nu ske i lokaler som liknade arbetslivets verkstäder, och utbildningen var 
tänkt att resultera i säljbara produkter. Regionens behov av arbetskraft 
skulle vara styrande för utbildningarnas inriktning (Larsson 2001; Nilsson 
1981). 

1936 lade Rationaliseringsutredningen fram sina visioner om framtidens 
yrkeskrav, där de menade att utbildningssystemet måste förändras för att 

                                                      
91 Exempelvis om lärlingar skulle delta vid strejk eller inte. Risken fanns att de kunde an-
vändas som strejkbrytare (Hedman 2001). 
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svara mot de förändringar av social organisation och förändrad teknik som 
skedde i arbetslivet. Utredningen menade att utvecklingen går ”från manu-
ella till mer intellektuella former av yrkesskicklighet” och yrkesutbildning-
en borde därför ge mer generell kompetens. En uppdelning mellan en ge-
nerell förberedande yrkesutbildning i skolor, och en ”egentlig” yrkesut-
bildning i arbetslivet förordades (Nilsson 1981). 

Byggutbildningen under mellankrigstiden 
Två år efter Saltsjöbadsavtalet, som tillkom 1938 mellan SAF och LO, 
förankrades lärlingsutbildningen i olika kollektivavtal inom byggnadsarbe-
tarförbunden. Utbildningstiden fastställdes till fyra år och antalet lärlingar 
per ”utlärd” (fullbetald) anställd yrkesarbetare reglerades liksom lönen för 
lärlingarna. I avtalet föreskrevs att arbetsgivaren var skyldig ”att söka 
meddela sådan utbildning i yrket att lärlingen efter utbildningstidens slut är 
kunnig i och självständigt kan utföra sådana arbeten som tillhör yrket” 
(Landin 1989, s. 299). Det upprättades också en partssammansatt lärlings-
nämnd för tolkning och tillämpning av lärlingsavtalet. Den nämnden kom 
sedan att bli grunden för fortsatt organiserad samverkan mellan byggbran-
schen och skolväsendet.  

Byggutbildningen inom de centrala verkstadsskolorna kom aldrig att bli 
helt skolförlagd, utan undervisningen i yrkesutövandet var förlagd till före-
tag utanför skolan. På så sätt skilde sig byggutbildningen från exempelvis 
verkstadsutbildningen (Larsson 2001). 

Analys av det tredje utvecklingsskedet 
Det yrkesutbildningssystem som införts med 1918 års skolreform fungera-
de inte väl för kvalificering av arbetskraften. Ett av skälen var att yrkesut-
bildningen förutsatte ett parallellt arbete, vilket var svårt att åstadkomma 
då arbetslösheten var mycket hög. Detta resulterade i att verkstadsskolor 
med dagundervisning kom till stånd vilket kan ses som ett skifte i yrkesut-
bildningens verksamheter.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Yrkesutbildningen etableras som heltidsundervisning inom skolsystemet. 
Även yrkesfärdigheter lärs i den skolförlagda utbildningen, och utvecklas fortsatt i 
arbetslivet i lärlingsliknande former, reglerade i kollektivavtal.  
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Verkstadsskolorna med förebild i verkstadsindustrins organisering av arbe-
tet kom att utgöra modell för yrkesutbildningen. I och med att skolförlagd 
dagtidsundervisning kom till stånd var inte ett arbete en förutsättning för 
en yrkesutbildning. Skolans yrkesutbildning kom att bli en grund för en 
senare färdigutbildning inom arbetslivet. Se figur 11 ovan. 

Byggutbildningen i relation till yrkesutbildningssystemet 
Att skolförlägga hela yrkesutbildningen innebar att skolan gick från att ha 
en komplementär till en central position i förhållande till arbetslivet, där 
även det manuella yrkesutövandet kvalificerades i skolans verkstäder. Det 
innebar att skolans funktion blev att ”yrkesförebereda” för arbetslivet, som 
sedan skulle ”färdigutbilda” eleverna inom ett yrke. I arbetslivet byggde 
färdigutbildningen fortsatt på lärlingssystemets traditioner, som reglerades 
genom kollektivavtal. 

Skolverksamhetens gemenskap utgjordes av ”yrkeslärare”, som var 
skickliga yrkesmän, men flertalet saknade lärarutbildning, och av folksko-
lelärare. I skolorna utgjorde skolverkstäder ett nytt inslag som skilde sig 
från annan skolverksamhet. I verkstäderna gällde arbetslivets arbetsfördel-
ning, där lärarna fungerade som förmän och eleven arbetare. Reglerna in-
nebar bland annat att yrkeslivets arbetstider gällde även i skolan, att bidrag 
utgick till eleverna, och att produktionen i skolverkstäderna skulle täcka en 
del av kostnaderna. Redskapen för yrkeslärande i skolan utgjordes av de 
fysiska redskapen som krävdes för produktionen i skolverkstäderna, samt 
av textbaserade uppgifter i yrkesteori, men även av uppgifter av medbor-
garbildande karaktär. Framträdande idéer om yrkesutbildningens funktion 
var att yrkesutbildningen skulle kvalificera för framtidens behov av arbets-
kraft, vilket förenades med och arbetsmarknads- och socialpolitiska ambi-
tioner. 

Den skolförlagda yrkesutbildningens motiv kan uttryckas som att yrkes-
förbereda elever för ett framtida yrkesliv i ett specifikt yrke.  

Trots att byggnadsarbetarna var starkt påverkade av kriserna i samhället 
var den på heltid skolförlagda utbildningen inte omfattande. Skolförlagd 
utbildning genomfördes mestadels som kortare kurser och den huvudsakli-
ga kvalificeringen skedde fortsatt i arbetslivet, som kollektivavtalsreglerad 
lärlingsutbildning. Detta innebar att skolan för byggutbildningens del i 
större utsträckning behöll sin parallella och komplementära funktion (jfr 
figur 10). Byggnadsarbetarna utgjordes fortsatt också till stor del av ”okva-
lificerade” hantlangare och grovarbetare. För dessa så kallade okvalificera-
de arbeten krävdes det inte någon yrkesutbildning. 

Det fjärde skedet: Yrkesutbildningen ingår i gymnasieskolan  
Under efterkrigstiden expanderade yrkesutbildningen kraftigt, särskilt un-
der andra hälften av 1950-talet och i början av 1960-talet. Det rådde stor 
brist på arbetskraft samtidigt som den snabba tekniska utvecklingen ställde 
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allt högre krav på utbildning. Antalet yrkesskolor ökade kraftigt och elev-
antalet mångdubblades. Staten tog ett allt större ansvar för yrkesutbild-
ningen, som centraliserades både organisatoriskt och innehållsligt. 

Skolan ansågs nu vara en spjutspets för att reformera samhället och 
både reformeringen av grundskolan och gymnasieskolan föregicks av fack-
ligt och politiskt drivna jämlikhetssträvanden, som syftade till att alla ele-
ver skulle ha en likvärdig utbildning oavsett om den var praktisk eller teo-
retisk (Bergström 1993; Lundahl 1997; Richardsson 1999).  

I början av 1950-talet infördes den nioåriga grundskolan (enhetsskolan), 
där eleverna kunde välja en yrkesinriktning det nionde året. Trots förvänt-
ningar om att 2/3 av eleverna skulle välja en sådan inriktning, så valdes 
den endast av 1/392. Det framtida behovet av utbildad arbetskraft kunde 
därför inte tillgodoses via grundskolan och yrkesutbildningen måste kon-
kurrera om ungdomarna, vilket påverkade kommande reformer (Marklund 
1982). 

Den enhetliga nioåriga grundskolan medförde att också strukturen för 
yrkesutbildningen ifrågasattes. Regeringen ville införa ett mer enhetligt 
utbildningssystem även på fortsättningsnivå, där yrkesskolan skulle ingå i 
samma skolform som fackskolan och gymnasiet93. Anledningen var att 
ungdomarna befarades välja teoretiska utbildningar, och att det därför skul-
le bli svårt att rekrytera elever till yrkesutbildningar. Målsättningen blev 
därför att bereda så många som möjligt en gymnasieplats. För yrkesutbild-
ningens del skulle grundutbildningen ske på gymnasial nivå och färdigut-
bildning skulle sedan ske inom företagen (SOU 1966:3). 

1954 presenterade en parlamentarisk utredning, de Yrkesutbildningssak-
kunniga (Ys), ett förslag om att flytta yrkesutbildningen från grundskolan 
till gymnasial nivå (SOU 1954:11). Förslaget antogs av 1955 års riksdag 
och innebar att yrkesutbildningen fortsättningsvis skulle bli en statlig ange-
lägenhet. 1957 infördes ett statligt system för finansiering på lika villkor 
för olika typer av utbildningar, vilket ledde till en snabb utveckling av 
yrkesutbildningen94 (Marklund 1982).  

1967 presenterade Yrkesutbildningsberedningen (YB) nationella läro-
planer för yrkesutbildningen (SOU 1967:48). Styrningen av yrkesutbild-
ningen centraliserades genom läroplaner, men också den metodiska ut-
formningen av undervisningen likriktades med utgångspunkt i de industri-
ella arbetsprocesserna (Marklund 1982). Arbetsmarknadens parter deltog 

                                                      
92 En bidragande orsak kan ha varit den bristande kvaliteten och kompetensen hos lärarna, 
menar Larsson (1995). Högst en tredjedel hade tillfredsställande utbildning, och att en stor 
andel var folkskolelärare. 
93 På 1960-talet hade först en omstrukturering av det gymnasiala skolsystemet skett, gym-
nasiet reformerades, sedan skapades fackskolan, som blev en skolform mellan gymnasiet 
och yrkesskolan (jfr även figur 8) 
94 Det fanns i princip fyra olika typer av yrkesskolor under 1960-talet: landstingskommuna-
la verkstads- och yrkesskolor, kommunala yrkesskolor, enskilda yrkesskolor (med statsstöd) 
och företags- och industriskolor (Larsson 1995). 
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också aktivt i utformningen av yrkesutbildningen och var eniga om inrikt-
ningen (Bergström 1993; Lundahl 1997, 1998). 

Byggutbildningen genomfördes även fortsatt huvudsakligen i arbetslivet 
Det var ytterst få elever som valde bygginriktningen på den trätekniska 9y-
grenen det sista året i den nioåriga grundskolan (Marklund 1982). Även 
antalet elever i lärlingsutbildning och i yrkesskolor inom byggnadsyrkena 
var få i början av 1950-talet (SOU 1954:11). Slutsatsen blir att endast en 
liten andel av byggyrkesarbetarna gick i skolförlagda och formella yrkes-
utbildningar vid den tiden och att lärlingssystemet fortsatte att dominera.  

För de okvalificerade byggnadsarbetena, grovarbetarna och hantlangar-
na, krävdes inte yrkesutbildning förrän på 1960-talet, då betong kom att 
användas i stor skala och det manuella transportarbetet i stor utsträckning 
hade ersatts av maskiner, hissar och byggkranar (Marmstål 1992). 

Gymnasiereformen 1971 och organiseringen av yrkes- och 
byggutbildningen 
I den gymnasiala omorganisationen 1971 fick yrkesutbildningen tretton 
tvååriga linjer och linjeanknutna specialkurser. Enligt Nilsson (1981) mot-
svarade det i princip samma utbud av yrkeskurser som förekom i slutet av 
1950-talet och under 1960-talet. Tanken var att linjerna skulle fungera som 
gemensamma block för likartade utbildningsmål (SOU 1967). 

Yrkesutbildningarna skulle utformas så att de gav eleverna möjlighet till 
direkt utgång i arbetslivet efter avslutad skolutbildning. Grundutbildningen 
skulle bestå av ”en inledande generell allmänbildande och allmänoriente-
rande” fas för att utbildningen längre fram skulle bli mer specialiserad 
(SOU 1967). 

Bygg- och anläggningsteknisk linje och Lgy 70 
Genom gymnasiereformen inordnades byggyrkesutbildningen i gymnasie-
skolans regi och samordnades med byggbranschens lärlingsutbildning. De 
första två åren skulle styras av skolans läroplan och färdigutbildningen 
(lärlingstiden) omfattande ytterligare cirka två år skulle styras av bygg-
branschens krav.  

Bygg- och anläggningsteknisk linje hade nio grenar, varav fem hade ett 
gemensamt första år. Se figur 12 nedan. Den gemensamma delen första 
året på BA-linjen syftade till att bryta upp den traditionella yrkesuppdel-
ningen för att eleverna skulle få en bred och allmän kompetens inom olika 
byggyrken. 

… eleverna ska utföra visa uppgifter som tillhör snickaryrket respektive 
muraryrket och betongarbetaryrket (Skolöverstyrelsen 1971a, s 17).  

 
Orsaken var att byggnadsyrket hade förändrats, särskilt under 1960-

talet. Skillnaderna mellan olika yrkesgrupper hade jämnats ut lönemässigt, 
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arbetslagen var nu sammansatta av olika yrkeskategorier, främst träarbeta-
re, betongarbetare och murare (den sk TBM-gruppen) och dessa yrkes-
gruppers arbetsuppgifter hade blivit alltmer gränsöverskridande på grund 
av industrialiseringen av byggandet.  
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Figur 12. Bygg- och anläggningsteknisk linje 1970 (ur Läroplan för gymnasiesko-
lan, Lgy 70).  

Yrkesutbildningens undervisning  
Yrkesutbildningssakkunnigutredningen (Ys) presenterade pedagogiska och 
metodiska synpunkter som kom att få ett stort genomslag i yrkesundervis-
ningen vid början på 1960-talet (SOU 1954:11) och Yrkesutbildningsbe-
redningen (YB) gick sedan vidare i samma riktning (SOU 1966:3). 

Den traditionella lärlingsutbildningen ansågs vara för begränsad och in-
riktad på företagets produktion. Den avfärdades därför av YB (SOU 
1966:3) som osystematisk, ineffektiv och dyr. Även i den skolförlagda 
produktionen på verkstadsskolorna ansågs att undervisningen alltför ensi-
digt hade ägnats åt ”inlärandet av manuella färdigheter”. Istället skulle en 
”skolmässig” utbildning genomföras. Inom yrkesutbildningen kom sta-
tionsutbildning95 och instruktionsmetodik att bli central. Den skulle utfor-
mas utifrån ständigt nya analyser av respektive yrkes arbetsprocesser, så att 
utbildningen hela tiden kunde hållas aktuell (Nilsson 1981; SOU 1954:11; 
SOU 1966:3).  

Generella kunskaper och gemensamma block i utbildningarna 
Behovet av generella kunskaper betonades, där praktisk och teoretisk yr-
keskunskap ansågs vara likartad på grund av utvecklingen inom industrin, 
där alltmer systemkunskaper krävdes (SOU 1966:3). Yrkesundervisningen 
skulle integrera yrkesarbetets teknik med yrkesteori, för att ge eleverna 
överblick inom yrkesområdet och handlingsförmåga (SOU 1954:11).  

                                                      
95 Stationsutbildning innebar att utbildningen skulle uppdelas i bestämda avsnitt, och utifrån 
dessa anordnades stationer som var försedda med läromedel, yrkesredskap och arbetsobjekt 
för det avsedda avsnittet. Eleverna skulle sedan förflytta sig mellan stationerna, i grupp eller 
enskilt. 
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Införandet av ett blockämne i yrkesteknik, som omfattade flera ämnes-
områden, bedömdes kunna medföra effektiviseringar och möjlighet att 
genomföra undervisningen som ett ”naturligt sammanhängande yrkesom-
råde”, en så kallad helintegrerad process (SOU 1967: 48, s. 54). Stations-
utbildning förordades som metod, och råd och anvisningar om hur yrkes-
undervisningen skulle genomföras gavs i läroplanerna (Skolöverstyrelsen 
1970). 

Stationsutbildning och instruktionsmetodik 
Yrkesutbildningen skulle vara systematisk och industriella arbetsmetoder96 
ansågs lämpliga för lärandet av manuella färdigheter. Arbetsprocesser ana-
lyserades och bröts ner i moment, vilket resulterade i utformandet av steg-
för-steg-principer med skriftliga instruktioner. Utifrån denna princip skulle 
läroplaner utarbetas och läromedel i form av instruktioner tas fram (SOU 
1967: 48).  

Materialet från yrkes- och arbetsanalyserna blir slutligen föremål för peda-
gogisk analys, där man bl. a. sammanför de grundläggande momenten med 
sina krav på kunskaper och färdigheter och i övrigt anger den ordningsföljd 
som från inlärningssynpunkt är den mest lämpliga. Härefter utarbetas läro-
planer samt framtages läromedel (SOU 1967: 48, s. 48).   

 
De självinstruerande läromedlen skulle även möjliggöra individualise-

rad undervisning, genom ”utbildningspaket”. I YB:s läroplaner ges utförli-
ga anvisningar om hur arbetsinstruktioner och stationsutbildning kan ut-
formas (SOU 1966:3).  

Arbetslivsfostran blir ett skolämne 
Den snabba omställningen i produktionen krävde också att eleverna fostra-
des för det moderna arbetslivet. Elevernas arbetsmoral och disciplin ansågs 
vara grundläggande för yrkesverksamheten och yrkesutbildningen betrak-
tades som ett medel för personlighetsförändring. Genom att ta vara på ska-
parglädjen hos eleven skulle självständighet, arbetslust och ansvarskänsla i 
arbetet utvecklas (SOU 1954:11).  

Arbetslivsfostran, som exempelvis skulle omfatta ordning, säkerhet, 
noggrannhet, pålitlighet, samarbete och allmänt uppträdande, framställdes 
av YB som lika viktigt som tillägnandet av kunskaper och färdigheter 
(SOU 1967: 48). Ett särskilt ämne, arbetslivsorientering, skapades i den 
gymnasiala yrkesutbildningen (Skolöverstyrelsen 1971c). 

Metodiska anvisningar gavs om hur utbildningen i arbetslivsorientering 
skulle läggas upp och vad som kunde ingå i den. Inledningsvis skulle den 
vara orienterande, genom exempelvis kontakter med arbetslivet, för att 
sedan integreras med undervisningen. YB ansåg att det också var en cen-

                                                      
96 TWI-metoden (Training Within Industry), som utvecklades i USA under andra världskri-
get, användes och fick stor utbredning inom skilda utbildningsområden. 
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tral uppgift för yrkesutbildningen att ge eleverna en positiv attityd till ut-
vecklingen av arbetsmetoder och rationalisering, för att på sikt förända den 
negativa attityd som fanns bland yrkesarbetarna (SOU 1967:48). Eleverna 
skulle även undervisas i metodförbättring, genom fall från arbetslivet eller 
egna studier på skolan, vilket skulle göra eleverna ”förtrogna med meto-
dernas betydelse för ett gott arbete” (SOU 1967: 48, s. 51).  

Undervisningen inom Bygg- och anläggningsteknisk linje 
I läroplanerna för Bygg- och anläggningsteknisk linje fanns noga angivet 
vilka moment som skulle ingå i utbildningen och hur dessa skulle genom-
föras. Den grundläggande idén var att gå från det elementära till allt mer 
integrerade övningar och därefter övningar i arbetslivet (Skolöverstyrelsen 
1971b). Det första läsåret skulle indelas i tre perioder och under den andra 
perioden valde eleverna gren och den tredje perioden var grenanpassad. 

 

Figur 13. Undervisningsperioder för det första läsåret på 2-årig bygg- och anlägg-
ningsteknisk linje (ur läroplan för gymnasieskolan, lgy 70, Skolöverstyrelsen 
1971b) 
 
Blockämnet yrkesteknik, Bygg- och anläggningsteknik, dominerade med 
27-30 veckotimmar (vtr) i år 1 och 32-35 vtr i år 2. Yrkestekniken innehöll 
ett flertal ämnen och ett stort antal angivna undervisningsmoment, som var 
relaterade till rikttider för genomförandet, och som i sin tur delades i ar-
betsteknik och fackteori. De flesta momenten hade inslag av både arbets-
teknik och fackteori, och avsikten var att de skulle integreras.  

Undervisningen skulle också fördelas mellan verkstad och grupprum 
(teorisal)97, ”så att största effektivitet utvinns” (Skolöverstyrelsen 1971 b, 
s. 11). Undervisningen i arbetsteknik ska ske med hjälp av arbetsinstruk-
tioner i utbildningsstationer (studieplatser)98 och ”de arbetsinstruktioner 

                                                      
97 Det förordades av YB att det skulle finnas en teorisal (ett ämnesrum) för 16 elever i 
anslutning till varje lokal för undervisning i yrkesteknik. 
98 Det finns noga måttangivna principskisser på dessa studieplatser, eller snarare små 
hus/stationer, vardera för fyra elever. Se vidare läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70b, s. 
13). 

Grundläggande  
övningar  

Ca 12 veckor 
 

Kombinerade  
övningar  
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De elementära riktiga 
handgreppen tränas på 
enkla arbetsuppgifter 
eller genom rent moto-
riska övningar. 

I övningarna ingår de 
olika delmomenten som 
integrerade delar. 

Övningarna syftar till 
att förbereda eleverna 
för fortsatt utbildning 
på arbetsställe utanför 
gymnasieskolan (ut-
bildningsbygge e d). 
 



 105 

som utformats i samråd med bygg- och anläggningsbranschen ska tjäna till 
ledning” (a.a., s. 11). I läroplanens anvisningar framgår det att det var tänkt 
att utbildningsstationerna skulle organiseras för grupper om fyra elever. 
Det betonades att det var viktigt att lära sig arbeta i grupp. ”Byggandets 
karaktär av lagarbete skall framhållas och åskådliggöras och det är angelä-
get att eleverna förstår betydelsen av detta” (a.a., s. 12).  

Utöver yrkestekniken fanns det två obligatoriska allmänna ämnen, 
gymnastik (2 vtr båda åren) och svenska (4 vtr i år 1). Dessutom fanns det 
möjlighet att välja ytterligare ett ämne, som brukade vara engelska eller 
matematik, 2-3 vtr/vecka i år 1 och år 2. 

Efter den första gemensamma terminen genomfördes val till yrkesgre-
narna i årskurs 2. Majoriteten av eleverna valde att bli byggnadssnickare, 
vilket berodde på att träarbetaryrket hade högre status och ansågs renare, 
roligare och mer intressant än de andra yrkesgrenarna, menar Härdig 
(1995). För att förhindra att i stort sett enbart träarbetare utbildades fanns 
det bestämda kvoter för antalet utbildningsplatser på varje gren. Avsikten 
var att utbildningsplatserna skulle motsvara arbetsmarknadens förväntade 
efterfrågan på arbetskraft (SOU 1970:58).  

Det andra läsåret genomfördes huvudsakligen på externa arbetsobjekt 
inom vald gren. Det kunde vara antingen på särskilda utbildningsbyggen 
eller på olika byggen tillsammans med yrkesverksamma arbetare. Bygg-
nadsutbildningen hade en särställning bland yrkesutbildningarna genom att 
samarbetet med byggbranschen var nära och att särskilda utbildningsbyg-
gen ställdes till förfogande för utbildningen (SOU 1970:58). 

I Skolöverstyrelsens anvisningar (1971b) föreskrevs vad som skulle gäl-
la för utbildningen på de externa arbetsobjekten. Exempelvis om elever 
från olika grenar arbetade på samma utbildningsbygge, så skulle arbetet 
helst organiseras som ett arbetslag med gemensamhetsackord. Det fram-
hölls också att individuell utplacering i byggnadsföretag skulle undvikas. 
Vidare skulle arbetsplatsens tider gälla när eleverna var ute på byggarbets-
platser och eleverna skulle då föra en så kallad arbetsbok och utbildnings-
bok, där tiderna för olika moment inom respektive yrkesområde skulle 
noteras. Problematiken kring tillgången på utbildningsbyggen diskutera-
des, av YB. Den varierade med konjunkturen och lokala förhållanden, 
vilket innebar en stor variation i utbildningens innehåll (SOU 1967:48).  

Det framhålls att det var svårt att ”tillgodose den fackteoretiska och 
allmänteoretiska delen av utbildningen” (SOU 1967:48, s. 41) på utbild-
ningsbyggena och arbetsplatserna. YB menade att det endast kan klassifi-
ceras som utbildning om det fanns möjlighet till kontakt med lärare eller 
”lärarersättande läromedel” (a.a., s. 41) vid, vilket var svårt vid de mindre 
utbildningsbyggena. För att komma till rätta med problemet anställdes 
”arbetande instruktörer” (a.a., s. 41), som rekryterades bland erfarna yrkes-
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arbetare99. Som en konsekvens av problematiken så koncentrerades teori-
undervisningen till den första, skolförlagda delen av utbildningen (SOU 
1967:48). 

Bedömning och betyg  
Frågan om bedömning och betyg inom yrkesutbildningen belystes mycket 
kortfattat i YB:s utredning, som framhåller att det i princip inte har funnits 
några objektiva bedömningsgrunder i yrkesutbildningen. Gesällproven 
hade varit gällande för bedömning av yrkeskunskaper, och det var ett slut-
prov, som inte kunde genomföras inom den gymnasiala utbildningen, men 
YB förordar att de ska finnas kvar . Det femgradiga relativa betygssyste-
met, som gällde för gymnasiet och fackskolan, förordades även för yrkes-
utbildningen. Lärarnas principiella uppdrag blev att fördela betygen 1-5 
enligt en normalfördelningskurva. YB rekommenderade att diagnostiska 
prov, så kallade mellanprov, utarbetades. Avsikten med dem var att de 
skulle kunna mäta utbildningens standard kontinuerligt och ge möjlighet 
till korrigeringar. Några egentliga riktlinjer för lärares bedömningar av 
elevarbeten gavs inte (SOU 1967:48). 

Yrkeslärarna och yrkeslärarutbildningen 
Expansionen av yrkesutbildningen innebar att behovet av utbildning av 
yrkeslärare påtalades och utreddes. Under 1950-talet utökades utbildningen 
till 15 veckor, men först under 1960-talet kom en mer omfattande yrkeslä-
rarutbildning till stånd, bland annat beroende på det stora antalet yrkeslära-
re som saknade lärarutbildning (20 %)100, men först 1966 startade en regul-
jär fristående yrkeslärarutbildning. Utbildningen omfattade 15 veckors 
inledande studier i bland annat psykologi och pedagogik, allmän undervis-
ningsmetodik och speciell metodik, och därefter 15 veckor assistentlärar-
tjänst vid en yrkesutbildning samt 3 veckors repetition. För antagning 
krävdes det sju års yrkespraktik och vitsordad yrkesskicklighet och det 
utgick utbildningsbidrag i stort sett motsvarande en ordinarie yrkeslärares 
lön. Konkurrensen var stor om utbildningsplatserna (Larsson 1989, 1991, 
1995; SOU 1954:11). 

1973 förlängdes lärarutbildningen till 40 veckor (motsvarande 40 po-
äng)101, och lärarutbildningsutredningen (LUT) föreslog 1978 en förläng-
ning med 40 poäng ämnesteori, vilken inte kom till stånd. Minst fem års 
yrkeslivserfarenhet krävdes inom det yrke som lärarexamen avsåg, samt en 
tvåårig gymnasieskola och allmän högskolebehörighet för att antas till 
lärarutbildningen (SOU 1994:101).  

                                                      
99 De arbetande instruktörerna ansågs inte ha tillräcklig pedagogisk grund för uppgiften, och 
en utbildning föreslogs därför för instruktörerna. 
100 Läget var värre inom omskolningskurserna, där ca 80 % av lärarna inte hade lärarutbild-
ning. Satsningar på utbildning av dessa lärare genomfördes, men behandlas inte närmare 
här då det ligger utanför avhandlingens syfte. 
101 Idag motsvarar 40 poäng 60 högskolepoäng. 
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Analys av det fjärde utvecklingsskedet  
Den industriella och samhälleliga utvecklingen ledde fram till ökande krav 
på generella yrkeskunskaper och likvärdiga utbildningar. En viktig driv-
kraft för utvecklingen var att arbetslivet och den högskoleförberedande 
gymnasieskolan konkurrerade om ungdomarna. För allt fler yrken ansågs 
kvalificering via skolutbildning nödvändig. Det ledde till att yrkesutbild-
ningen integrerades organisatoriskt i gymnasieskolan, vilket innebar ett 
skifte i yrkesutbildningens verksamhet. Den skolförlagda yrkesutbildning-
en sågs även som förebild för arbetslivet. Genom att organisera undervis-
ningen enligt industrins rationella arbetsmetoder och genom att forma ele-
verna till att bli positiva till sådana arbetssätt var avsikten att de skulle 
medverka till förändring i arbetslivet. Se figur 14 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Yrkesutbildningen utgörs av en grundläggande skolförlagd gymnasieut-
bildning, som sedan följs av en färdigutbildning och specialisering inom arbetsli-
vet. Skolans utbildning är avsedd att påverka arbetslivets arbetsmetoder.  

Relationen mellan skolförlagda och arbetsplatsförlagda verksamheter 
Yrkesutbildning i gymnasieskolan skulle utgöra en generell utbildnings-
grund inom olika yrkesområden, som ska leda till att eleverna därefter 
skulle bli anställningsbara och färdigutbildas i arbetslivet. Skolan skulle 
vara en förebild för arbetslivet där avsikten var att utbildningen skulle 
medverka till en förändring av arbetslivets organisation och de yrkesverk-
sammas inställning till industriell produktion. Arbetslivets del i yrkesut-
bildningen reduceras till ”miljöpraktik”. Utbildningens centraliserades och 
staten styrde i allt större utsträckning både utformning och innehåll. Skolor 
byggdes och utrustades utifrån normerade principer. En organisation, med 
nationella, regionala och lokala yrkesråd, skulle ansvara för kopplingen 
mellan skola och arbetsliv. 

Skolverksamhetens gemenskap bestod av utbildade yrkeslärare och äm-
neslärare. Arbetsdelningen innebar bland annat att lärarnas undervisning 
var åtskild, både ämnes- och lokalmässigt102.  

                                                      
102 Berner (1989) delar in lärare i en grupp skolinriktade yrkeslärare som internaliserat 
principerna för läroplanen, vars uppgift är att också vara fadersfigur och uppfostrare, medan 
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 Arbetsdelningen i utbildningsverkstäderna utgick från industrins prin-
ciper och en individualisering av undervisningen skedde. Den tidigare 
produktionen i yrkesutbildningen ansågs ineffektiv och stationsutbildning 
förordades. Nya regler tillkom, exempelvis att lektionstider skulle gälla 
även för yrkesutbildningen. Det förkortade utbildningen åtskilligt men 
tiden skulle återvinnas genom rationalisering av undervisningen i stationer. 
Redskapen utgjordes i hög utsträckning av nationellt bestämda läroplaner 
och utrustningslistor. Uppgifterna i undervisningen byggde till stor del på 
skriftliga instruktioner och läromedel som yrkesbranscherna utarbetat. 
Intentionen fanns att fackteori och arbetsteknik skulle integreras i yrkes-
teknikämnet genom stationsutbildningen. Yrkesutbildningens arbetsfost-
rande funktion skulle fungera som ”personlighetsförändrande”, och följakt-
ligen skapades ett nytt skolämne, arbetslivsorientering, för detta syfte. 

Den skolförlagda yrkesutbildningens motiv kan sägas vara att forma 
elever för det framtida moderna och industrialiserade arbetslivet.  

Byggutbildningen i relation till yrkesutbildningssystemet 
Den gymnasiala yrkesutbildningen kom att fungera som grundutbildning 
för alla byggyrken. De tidigare okvalificerade arbetena hade i stor ut-
sträckning försvunnit genom mekaniseringen och industrialiseringen av 
byggandet.  

Byggutbildningen hade en särställning inom yrkesutbildningen genom 
lärlingsavtalen och den nära samverkan med byggbranschen i de olika 
yrkesråden. Gymnasieutbildningen kom genom dessa sammanlänkande 
funktioner att samordnas med lärlingsutbildningen. Byggbranschen ställde 
olika utbildningsbyggen till yrkesutbildningens förfogande, som komplet-
terade gymnasieutbildningen. Särskilda instruktörer, med kortare instruk-
törsutbildning, ledde produktionen på utbildningsbyggena. Arbetsdelning-
en mellan den skolförlagda yrkesutbildningens yrkeslärare och instruktörer 
innebar att lärarna undervisade i de gemensamma och grundläggande de-
larna av utbildningen under det första året med stationsutbildning enligt 
skolans principer. Det betonades i Skolöverstyrelsens anvisningar för 
byggutbildningen Skolöverstyrelsen 1970/83) att undervisningen i skolan 
skulle organiseras i lag för att förbereda för lagarbetet i arbetslivet. Instruk-
törerna handledde eleverna det andra året med muntlig och manuell in-
struktion.  

Byggbranschen var aktivt deltagande i utformningen av utbildningsma-
terial. Byggbranschen hade ett stort inflytande över såväl dimensionering-
en av utbildningen som konkreta elevärenden genom yrkesråden. 

                                                                                                                          
en annan grupp utgörs av de verkstadsinriktade lärarna, vars uppgift är att färdigutbilda 
eleverna och att agera som lagbas eller verkmästare. 
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Det femte skedet: Yrkesutbildningen integreras innehållsligt i 
gymnasieskolan och i arbetslivet 
På 1980-talet uppstod åter behov av att reformera yrkesutbildningen. Det 
var främst den snabba tekniska utvecklingen och förändringar av arbets-
processerna i arbetslivet som var orsaken. 1984 tillsattes en arbetsgrupp för 
översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY) i syfte att analysera 
behovet av utveckling och förnyelse av den yrkesinriktade gymnasieut-
bildningen. Den begynnande datoriseringen inom industrin påverkade ar-
betsprocesserna och övergripande systemkunskaper bedömdes vara nöd-
vändiga för det framtida arbetslivet.  

Samverkan mellan skola och arbetsliv ansågs kunna leda till att höja 
kvaliteten i skolans utbildning, om man följde principen att ”olika utbild-
ningsmoment äger rum där de bästa kvalitativa resultaten kan uppnås” 
(SOU 1986:2, s. 20). Den tankegången innebar en rörelse tillbaka från 
gymnasieskolan som central plats för yrkesutbildningen mot att i högre 
grad involvera, och förlägga, utbildning i arbetslivet.  

En pågående uppluckring av yrkesrollerna, och kopplingen mellan yr-
kesutövande och utbildningsbakgrund, innebar också ett ökat behov av 
bredare utbildningar för strategiska kompetenser, gemensamma för ett stort 
antal befattningshavare (Ds U 1985:13). ÖGY:s betänkande rekommende-
rade därför att gymnasieutbildningarna organiserades i fem sektorer. De 
breda utbildningarna skulle kompletteras med ett tredje utbildningsår, 
främst för att få till stånd en god färdigutbildning (SOU 1986:3). 

Den dominerande instruktionsmetodiken och stationsutbildningen i yr-
kesutbildningen kritiserades av ÖGY som alltför individualiserad och snäv, 
samt att den var konserverande av en gammal organisationsmodell. Ut-
bildningen borde istället organiseras i mer produktionsinriktade former och 
som  exempelvis självstyrande team (SOU 1986:2).  

Stationsutbildningen kritiserades också ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Likvärdighetssträvanden och inriktningen att skapa ”en gymnasieskola för 
alla” bidrog till att flera utredningar uppmärksammade elevens situation. 
SIA-utredningen uppmärksammade att många elever hade svårigheter i 
skolarbetet och undervisningsmetoder av typen programmerad inlärning 
ifrågasattes. Mer muntlig kommunikation och ersättning av stationsutbild-
ningssystemet med produktion av nyttovärde diskuterades som alternativ 
(Nilsson 1981). 

Bakom behovet att reformera gymnasieskolan låg även föresatsen att 
öka och bredda rekryteringen till högskolan, där elever från yrkeslinjerna 
var kraftigt underrepresenterade. Det ledde fram till ett förslag om att 
gymnasieutbildningen skulle ge alla elever allmän högskolebehörighet i 
den kommande reformen (SOU 1986:2). Arbetsgruppens förslag låg sedan 
till grund för ett betänkande om en treårig yrkesutbildning (SOU 1986:2; 
SOU 1986:3). 1988 startades en treårig försöksverksamhet (ÖGY-försöket) 
som skulle ligga till grund för gymnasiereformen. 
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Regeringen lade sedan en proposition (Prop. 1990/91:85), som till gans-
ka stora delar skilde sig från ÖGY:s betänkande103, men den tog bland an-
nat fasta på en ökad samverkan med arbetslivet och möjligheterna till en 
innehållslig integrering av yrkeskunnandet i yrkesutbildningen.  

Gymnasiereformen 1991 och yrkesutbildningen  
Gymnasiereformen 1991 (Lpf 94) innebar övergripande organisatoriska 
förändringar av gymnasieskolan. Idéer om decentralisering och flexibilitet 
utgjorde hörnstenar för gymnasiereformen och styrningen av skolan. Sam-
tidigt med gymnasiereformen genomfördes en kommunalisering av skolvä-
sendet och ett mål- och resultatstyrt system för styrningen av skolan inför-
des vid samma tid. Styrsystemet innebar att nationella mål för utbildning-
arna formulerades, som skulle konkretiseras i lokala mål för utbildningen. 
Även ansvaret för uppföljning och utvärdering decentraliserades till kom-
munen och skolorna (Skolverket 2000b). 

Avsikten var att utbildningarna skulle kunna förnyas och moderniseras i 
takt med de allt snabbare förändringarna i samhället och ett flexibelt sy-
stem skulle byggas upp genom att innehållet i alla utbildningar kursutfor-
mades. Kurserna var avsedda att fungera som byggstenar som skulle kunna 
sättas samman till olika utbildningar104. Flexibiliteten innebar även att ele-
vens valmöjligheter utvidgades, exempelvis skulle utbildningen kunna 
individualiseras genom val av olika kurskombinationer.  

Gymnasiereformen genomfördes under en fyraårsperiod från läsåret 
1991/92 – 1996/97. Även ett nytt, mål- och kunskapsrelaterat, betygssy-
stem infördes till läsåret 1994/95105. Det nya programgymnasiet innebar 
omfattande förändringar, men under implementeringsperioden användes 
gamla kursplaner från linjesystemet och ett modifierat betygssystem. En-
ligt Skolverkets sammanfattande analys av gymnasieskolan hade detta en 
negativ inverkan på hur reformen kom att falla ut i utbildningen (Skolver-
ket 2000b). 

Gymnasiereformen 1991 är gällande under arbetet med denna avhand-
ling, och kommer att gälla fram till och med läsåret 2010/2011, då en ny 
gymnasiereform är tänkt att implementeras. De följande beskrivningarna 
av programgymnasiet ska både ses som ett underlag för analys av yrkesut-
bildningens historiska utveckling, och som en innehållslig beskrivning att 
sättas i relation till avhandlingens fallstudie. Bristen på vetenskapliga stu-
dier innebär att bilden av byggprogrammet i det följande till stor del grun-
das i Skolverkets utvärdering av byggprogrammet (Skolverket 1999, 
2000a), samt av Skolverkets sammanfattande analys av gymnasieskolan 

                                                      
103 Idéerna om sektorsutbildningar återkom senare i slutbetänkandet av Gymnasiekommit-
tén 2000 (SOU 2002:120) 
104 Kursutformningen skulle även tillfredsställa behovet av samordning såväl inom gymna-
sieskolan som mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
105 Det var först 1994 som läroplanen, kursplanerna samt ett nytt målrelaterat betygssystem 
var utformat.  
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(Skolverket 2000b). Avsikten är att ge en officiell bild av byggprogram-
met, som kan sättas i relation till den bild av byggprogrammet vid en gym-
nasieskola som avhandlingens fallstudie presenterar i den avslutande dis-
kussionen. 

Programgymnasiets generella struktur  
Linjegymnasiets 27 linjer och 550 specialkurser minskades genom refor-
men 1991 till 16 nationella gymnasieprogram, dessutom tillkom ett indivi-
duellt program. 13 av gymnasieprogrammen räknades som yrkesförbere-
dande, och det gavs även möjlighet att kombinera olika program till så 
kallade specialutformade program. Alla gymnasieprogram blev 3-åriga och 
sammansattes av kärnämnen, karaktärsämnen samt valbara kurser.  

För de yrkesförberedande programmen gällde att färdigutbildningen 
mot olika yrken skulle ske i arbetslivet efter gymnasieutbildningen. Minst 
15 veckor av karaktärsämneskursernas tid skulle genomföras i arbetslivet 
och de delar av utbildningen som förlades till arbetsplatser benämndes 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU). I förhållande till det tidigare linjesy-
stemets miljöpraktik på företagen, betonades att APU skulle vara utbild-
ning som kunde relateras till skolans kurser och som skulle bedömas av 
skolans lärare. 

De specifika ämnena för varje program benämndes karaktärsämnen, för 
att de var avsedda att ge programmet dess karaktär106. Kärnämnen kallades 
de för alla gymnasieprogram gemensamma allmänna ämnena, som utgörs 
av: Engelska, Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkun-
skap, Samhällskunskap, Svenska eller Svenska som andra språk samt Reli-
gionskunskap. Projektarbete är ett ämne som infördes år 2000 på alla gym-
nasieprogram.  

Byggprogrammets struktur och yrkesspecialiseringar 
Byggprogrammet omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng107. Nedanstående 
strukturbild (figur 15) visar översiktligt hur gymnasiepoängen fördelas 
inom olika delar av utbildningen. Det finns inga direktiv om i vilken ord-
ning kurserna ska genomföras men enligt Skolverkets utvärdering (1999, 
2000a), så finns det en etablerad praxis enligt vilken kärnämneskurserna 
framför allt genomförs de första två åren, för att sedan frigöra tid för mer 
APU i årskurs två och tre. De gemensamma yrkesämneskurserna108 för-
läggs under det första läsåret som en gemensam del för alla inriktningar, 

                                                      
106 Eftersom karaktärsämnen är ett ganska diffust begrepp, så har jag valt att istället använ-
da benämningen yrkesämnen i avhandlingen. Karaktärsämneslärare har också ersatts av den 
tidigare benämningen yrkeslärare. 
107 En gymnasiepoäng motsvarar en garanterad undervisningstid om en timme per poäng. 
Enligt målstyrningen så är det i första hand att eleven uppnått målet med kursen som ska 
vara avgörande, vilket kan ta olika tid. 
108 Avsikten med de gemensamma kurserna för byggprogrammet är dels att eleverna ska ha 
möjlighet att prova olika byggyrken innan de väljer en inriktning, dels att ge en generell 
kunskapsbas för byggyrkena.  



 112 

därefter sker en uppdelning på olika inriktningar. De valbara kurserna och 
det individuella valet är tänkta att kunna komplettera inriktningarna, och 
ska kunna kombineras individuellt av eleverna.  

 
Gemensamma kurser 1350 p Inriktningar 300 p Valbara 

kurser 550 p 
Individuellt 
val 300 p 

Husbyggnad 
Byggn.trä och betong, 200 p 
Kurs om 100 p inom något av 
ämnena: glasteknik, golvtek-
nik eller husbyggnadsteknik.  
 

Kärnämnen 750 p 
Svenska, 200 p 
Engelska A, 100 p 
Matematik A, 100 p 
Estetisk verksamhet, 50 p 
Idrott och hälsa A, 100 p 
Naturkunskap A, 50 p 
Religionskunskap A, 50 p 
Samhällskunskap A, 100 p 

Måleri  
Invändig målning, 150 p 
Utvändig målning, 50 p 
Kurs om 100 p inom något av 
ämnena: 
Planglas A eller Golvteknik. 
 
Anläggning 
Ballastkunskap, 50 p 
Anläggning, 100 p 
Vägbyggnad, 150 p 
  

Karaktärsämnen 500 p 
Byggkunskap, 50 p 
Hus- och anläggningsbygg-
nad, 150 p 
Måleri- obyggplåt, 100 p 
Rit- o mätteknik, 50 p 
Datorkunskap, 50 p 
Projekt o företagande, 50 p 
Arbetsmiljö och säkerhet, 
50 p 
 

P 
R 
O 
J 
E 
K 
T 
A 
R 
B 
E 
T 
E 
 
 

1 
0 
0 
p Plåtslageri  

Byggplåt, 100 p 
Ventilation, 150 p 
Lödning och skärning A (IP), 
50 p 

Ett utbud av 
valbara kurser 
finns, men 
branschen 
föreskriver 
vilka kurser 
som leder till 
yrkesbevis. 

Även för det 
individuella 
valet rekom-
menderar 
branschen val 
av kurser. 

Figur 15. Strukturbild över byggprogrammet (hämtad från www.skolverket.se).  

Enligt byggprogrammets utformning kan man få uppfattningen att det finns 
fyra byggyrken; husbyggnad, anläggning, plåtslageri och måleri. Men 
inom varje inriktning finns det möjlighet att kombinera kurser för många 
olika yrken109.  

Byggbranschens krav på specialisering mot specifika byggyrken, inne-
bär en inskränkning av elevens valfrihet då byggbranschen ställer krav på 
vilka kurser som ska ingå i utbildningen. För varje specifikt byggyrke finns 
anvisningar om vilken inriktning, vilka valbara kurser samt vilka individu-
ella val som enligt byggbranschen ”rekommenderas”, men som egentligen 
krävs för att eleverna ska få behörighet inom det valda yrkesområdet. En-

                                                      
109 För följande 16 yrken finns så kallade betygsbilagor: Anläggnings- och vägarbetare, 
asfalterare, bergarbetare, betongarbetare, byggnadsmålare, byggnads- eller ventilations-
plåtslagare, byggnadsträarbetare, glasmästeritekniker, golvläggare, håltagare, murare, platt-
sättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör och undertaksmontör.  Dessa yrken är i 
stort sett överensstämmande med branschens yrken som ger yrkesbevis. Branschen har 
ytterligare ett antal yrken. Betygsbilagor (certificate supplement) är en del av Europass och 
utfärdas till personer som innehar ett yrkesutbildningsbetyg. (Skolverket 2008). Se även 
Nationellt referenscenter för information om yrkesutbildning (http://www.senrp.se). 
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bart inom husbyggnadsinriktningen kan kurser sammansättas för tio olika 
yrken110.  

Husbyggnadsinriktningen har under lång tid varit den populäraste in-
riktningen. Läsåret 2007/08 gick, enligt Skolverkets statistik, tre fjärdede-
lar av alla elever den inriktningen111. Näst störst var måleriinriktningen 
med ca tio procent av eleverna. Hur ansökan till inriktning sker varierar. 
Eleverna kan söka direkt från grundskolan, om så kallad grengaranti till-
lämpas på den lokala skolan, annars sker ansökan till inriktning under det 
första läsåret, vilket innebär att eleverna då söker på sitt gymnasiebetyg. 

Arbetsplatsförlagd utbildning 
Syftet med införandet av APU var att samarbetet med arbetslivet skulle 
påverka och förnya undervisningens innehåll och pedagogik (SOU 1986; 
Skolverket 2000b). 

Förändringarna i arbetslivet skulle kunna fungera som omvandlingstryck 
mot skolans etablerade uppfattning om kunskap och lärande och på så sätt 
långsiktigt påverka skolan som institution (Skolverket 2000b, s. 61). 

 
Lärandet i skolan och i arbetslivet skulle utgöra olika delar av utbild-

ningen, som skulle sammanlänkas via skolans kurssystem. Själva grund-
tanken vid konstruktionen av kurserna i yrkesämnena var att de kompeten-
ser som beskrivs i kursplanerna skulle kunna gå att identifiera i en arbets-
process likaväl som i en undervisningssituation (SOU 1986; SOU 
1992:94). Men problemet med det synsättet var, enligt Skolverkets analys 
(2000b), att kursutformningen i stor utsträckning bygger på skolans villkor, 
på skolans språk och traditioner och på skolans sätt att utforma sin verk-
samhet och att tala om kunskaper. I arbetslivet framträder samma kompe-
tenser oftast i andra former och sättet att tala om dem är annorlunda. När 
arbetslivets representanter ombads att utforma de kompetenser som de 
ansåg att eleverna skulle utveckla, angav de endast generella personegen-
skaper (Skolverket 2000b).  

Inom byggprogrammet var det vid Skolverkets utvärdering (Skolverket 
1999, 2000a) vanligt med mer än de föreskrivna 15 veckornas APU, och 
det förekom att i stort sett hela årskurs 2 och 3 var företagsförlagda. Om-
fattningen och innehållet i APU varierade stort beroende på inriktning, 
yrke och kommun. Variationerna orsakades framförallt av tillgången på 
APU-platser. I de större kommunerna fanns det en större tillgång, vilket 
också gav bättre förutsättningar för en bred utbildning (Skolverket 1999; 
2000a).  

                                                      
110 Anvisningar om hur kurser sätts samman för de olika yrkeskategorierna finns på Bygg-
branschens centrala utbildningsnämnds, (BYN) hemsida (se vidare www.byn.se).  
111 Andelen elever på husbyggnadsinriktningen motsvarar ändå inte fullt ut elevernas öns-
kemål. Enligt Skolverkets statistik finns det fler sökande än de platser som erbjuds. 



 114 

Flera problematiska områden kring APU uppmärksammades i Skolver-
kets utvärdering och analys (1999, 2000a, 2000b). Skolorna befann sig i en 
situation där de var beroende av företagens verksamhet, och hade därför 
svårt att ställa krav på ett varierat innehåll i APU. Företagen hade inte hel-
ler några starka incitament för att ge eleverna omväxlande uppgifter, då det 
tog tid att instruera dem för nya arbeten. Handledarna var oftast inte heller 
utbildade eller medvetna om sin roll som utbildare, och de visste inte heller 
hur skolans kurssystem fungerade. Det var relativt vanligt att eleverna fick 
arbeta med enkla uppgifter under långa perioder. Från skolornas sida sak-
nades i stort sett uppföljning av APU och utvärderingen visade att skolorna 
använde APU som en besparing av lärartjänster. Inom byggbranschen fun-
gerade däremot APU väl på grund av den långa lärlingstraditionen (Skol-
verket 1999, 2000a). 

Betyg och bedömning 
I samband med Lgy 94 ersattes det tidigare relativa betygssystemet, som 
bedömde enligt skalan 1-5, av en mål- och kunskapsrelaterad bedömning. 
Kunskapskvaliteter som skulle uppnås i de olika ämnena och kurserna 
formulerades i de nationella kursplanerna, vilka sedan skulle omformuleras 
på skolorna i förhållande till lokala förutsättningar (Carlgren 2002; Skol-
verket 2001b; SOU 1992:86). 

Det nya betygssystemet innebar att lärarna måste skaffa underlag även 
från arbetsplatserna för att kunna bedöma vilket kunnande eleverna uppnått 
i relation till kursplanernas kunskapsmål. I Skolverkets analys (2000b) 
framkommer att detta var svårt att åstadkomma, och att bedömningen av 
eleverna istället baserades på skolans och yrkeslärarens kännedom om de 
olika arbetsplatsernas produktion och verksamhet, och bara indirekt styrdes 
av programmets kursplaner. Bedömningen av APU var också en källa till 
stor frustration hos yrkeslärarna på byggprogrammet, visar Skolverkets 
utvärdering (1999, 2000a), då lärarna inte hade möjlighet att följa upp vad 
eleverna hade gjort på arbetsplatserna och på så sätt få underlag för be-
dömningen. Det var även svårt att särskilja en kurs från en annan och i 
detalj bedöma vad eleven presterat. 

… eleverna [riskerar] att få genomsnittsbetyg i berörda kurser, dvs. kurser-
na betygsätts inte oberoende av varandra. För eleverna var det mycket otyd-
ligt vilka kurser som pågick och på vilka grunder de betygsattes (Skolver-
ket 2000a, s. 41). 

 
Det var även vanligt att eleverna inte hade haft möjlighet att genomföra 

kursmoment på de företag som inte hade allsidig byggverksamhet, och då 
skolan inte heller hade möjlighet att ge kompletterande undervisning i 
dessa kurser. Det var också vanligt att eleverna gjorde mycket mer i vissa 
kursmoment än kursens faktiska innehåll. Trots dessa svårigheter fick ele-
verna ändå betyg i alla kurserna (Skolverket 2000a). 
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Skolverkets bild av undervisningen på byggprogrammet  
Nedan presenteras den bild av yrkesundervisningen, särskilt inom bygg-
programmet, som Skolverket presenterar och som kan ses som den ”offici-
ella bilden” av undervisningen på byggprogrammet. Framställningen byg-
ger på utvärderingen (Skolverket 1999, 2000a) av byggprogrammet och 
Skolverkets sammanfattande analys av gymnasieskolan (Skolverket 
2000b). 

Undervisningen i yrkesämnen – enligt Skolverket   
Utbildningen koncentreras det första läsåret på grundläggande färdighets-
träning ofta i form av stationssystem. I åk 2 och 3 övergår utbildningen till 
en mer avancerad yrkesträning, som kan innebära att eleverna tillverkar 
produkter eller utför tjänster som har ett bruksvärde. De kompetenser som 
krävs för att framställa produkten, eller genomföra projektet, preciseras 
och härleds sedan till respektive kurs inom programmet. Kurserna fungerar 
som ett administrativt redovisningssystem. Uppföljningen av vad eleverna 
gör och vilka kurser som klarats av utgår från kursens tid. 

Yrkesundervisningen organiseras schemamässigt i ”block”, oftast under 
hela eller halva dagar, två eller tre dagar per vecka beroende på årskurs, 
vilket ger eleverna möjlighet att arbeta i längre sammanhängande tidspass. 
Faktorer som gruppstorleken om cirka 15 elever, och att yrkeslärarens 
tjänst är koncentrerad till en eller ett fåtal klasser inom programmet, ger 
även goda möjligheter att anpassa undervisningen till elevgruppen, och 
därmed att individualisera undervisningen.  

Skolans yrkeslokaler betraktas av yrkeslärarna som en arbetsplats där 
arbetslivets normer och regler gäller. Lärarna tar med sin yrkeserfarenhet 
från verksamhet i produktionen in i skolan, vilket får till följd att den pe-
dagogiska utformningen av undervisningen präglas av lärarnas försök att 
efterlikna de produktionsformer som råder i arbetslivet, former som läraren 
själv arbetat med. Yrkesämnena är främst inriktade mot färdighetsträning. 
Yrkeslärarnas ambition är att utbilda goda yrkesmän och med den ambitio-
nen blir de också en viktig arbetslivsfostrare för många elever.  

Merparten av tiden i karaktärsämnena ägnas åt att genomföra olika öv-
ningsmoment, där kraven på yrkesfärdigheter successivt blir alltmer avan-
cerade. Yrkesfärdigheten överförs främst från lärare till elev genom ”mo-
dellinlärning”. Läraren visar först hur man gör, därefter övar eleven in 
handlaget och utförandet. Denna form av pedagogik karakteriseras av en 
mästare-lärlingsrelation, som innebär ett aktivt deltagande från såväl lärare 
som elev. Läraren, som själv ofta är en god yrkesman, har en ambition att 
utbilda goda yrkesutövare och eleverna vill lära sig yrket. Eleven ”formas” 
således successivt in i yrket och tillägnar sig på detta sätt yrkeskompetenser 
(Skolverket 2000b, s. 79). 

 
För eleverna innebär uppgifterna att tillverka produkter också arbete i 

arbetslag, vilket övar tidspassning, samarbete och gemensamt ansvar. Ett 
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sådant arbete ”kräver anpassningsförmåga och sammanhållning i gruppen 
för att det skall fungera, men det bidrar också till att arbetet blir trivsamt 
och stimulerande” (a.a., s. 79) för eleverna. De teoriinslag som förekom-
mer i undervisningen, upplevs som enahanda och tråkig av några elever, 
men de flesta tycks acceptera yrkesteorin eftersom den anknyter till karak-
tärsämnet. Yrkesläraren låter oftast eleverna ägna sig åt självstudier av 
teorin, eftersom de saknar ”pedagogisk kompetens” (a.a., s. 82). Eleverna 
menade i utvärderingen att undervisningen skulle bli mycket mer åskådlig 
om läraren förklarade teorin genom att utgå från sina egna erfarenheter.  

Undervisningen i kärnämnen – enligt Skolverket 
Schemaläggningen av kärnämnesundervisningen sker oftast på tider efter 
det att yrkesämnets blocktider har schemalagts. Undervisningsgrupperna är 
oftast större än i yrkesämnena, och består då av sammanslagna elevgrupper 
från olika yrkesprogram. Kärnämneslektionerna hålls ofta i en annan del av 
skolan, där de teoretiska programmen ligger, ibland på långt avstånd från 
yrkeslokalerna. Eftersom kärnämnena på yrkesprogrammen oftast utgörs 
av enbart kurs A, dvs grundkurser, så innebär det att en kärnämneslärare på 
en medelstor gymnasieskola kan ha sin tjänstgöring förlagd till många 
olika program, vilket försvårar ett fördjupat samarbete med yrkeslärare. 

Kärnämneskurserna måste ägnas åt elementära övningar på grundsko-
lemoment, då eleverna inte anses ha tillräckliga förkunskaper från grund-
skolan. Anpassningen av innehållet mot byggprogrammet, handlar ofta om 
en sänkning av kraven, men sänkningen av kravnivån kan innebära att den 
blir självuppfyllande.  

En vanlig uppfattning bland kärnämneslärarna är att de gemensamma 
kärnämneskurserna innebär att undervisningen skall utformas på ett likartat 
sätt, oavsett program. Organiseringen av kärnämnesundervisningen försvå-
rar också anpassningen, infärgningen, av kärnämnena mot programinrikt-
ningen. För att infärgningen ska bli möjligt att genomföra, krävs kunskap 
om ämnesinnehållet i yrkeskurserna, vilket yrkesläraren, men oftast inte 
kärnämnesläraren har. 

Att anknyta ett kärnämne till yrkesämnen innebär inte enbart att byta ut ett 
innehåll mot ett annat eller att arbeta med detta innehåll på ett annorlunda 
sätt. Ämnet blir en del av ett nytt sammanhang och får därmed en annor-
lunda karaktär som läraren kanske inte alltid behärskar (Skolverket 2000a, 
s. 52). 

  
Enligt Skolverkets tolkning av elevernas utsagor uppfattar eleverna på 

de produktionsinriktade programmen, där byggprogrammet ingår, under-
visningen i kärnämnen som abstrakt och teoretisk, medan yrkesämnesun-
dervisningen upplevs som konkret och praktisk. Eleverna anser sig ha svårt 
att se nyttan av kärnämnena när de inte kan se hur de kan bidra till att ge 
eller förstärka en yrkeskompetens. Elevernas inställning till kärnämnena är 
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beroende av innehållet som presenteras112. De kärnämneslärare som lyckas 
knyta an till elevernas egna erfarenheter och intresse med ämnesspecifikt 
stoff får oftast gehör för sitt ämne. När eleverna inte upptäcker detta sam-
manhang anser de undervisningen vara abstrakt och obegriplig, den be-
tecknas som teoretisk och onyttig och de väljer bort den. 

De skilda uppfattningar om karaktärsämnen och kärnämnen är grundade i 
värderingar och attityder som är socialt och kulturellt grundade. Under sin 
uppväxt och tidigare skolgång har de skaffat sig erfarenheter som säger att 
den kunskap som är viktig är praktisk, konkret och skall kunna omsättas i 
handling. Boklig kunskap har inte något större värde. Det är alltså ämnets 
nytta i dessa avseenden som avgör elevernas inställning till de olika skol-
ämnena. Ett ämne skall också vara intressant. Karaktärsämnena är nyttiga 
och intressanta. Vissa ämnen som matematik och engelska liksom yrkesteo-
rin är nyttiga men ointressanta. Dessa ämnen får man försöka stå ut med. 
De övriga kärnämnena är onyttiga och ointressanta, vilket utgör skäl nog 
för många elever på de produktionsinriktade programmen att ibland avvika 
från undervisningen (Skolverket 2000a, s.83). 

Byggprogrammets elever 
Byggprogrammets sökandebild tycks i stort sett överensstämma med 
byggbranschens konjunktursvängningar. Byggprogrammet startade samti-
digt som ”byggkrisen” i början av 1990-talet, vilket innebar att få elever 
sökte byggprogrammet, med resultatet att både intagningspoängen och 
statusen sjönk successivt. I takt med att byggandet ökade i början av 2000-
talet, så har byggprogrammet fått ett större antal förstahandssökande, enligt 
Skolverkets statistik. Den lägsta nivån läsåret 1998/99, med 1684 första-
handssökande ökade till 7245 förstahandssökande läsåret 2006/07113.  

I Skolverkets utvärdering av byggprogrammet114 framkommer att det är 
vanligt att byggyrket går i arv. Många elever har släktingar eller bekanta 
som arbetar inom byggyrken och eleverna har valt ett yrke de känner till 
och har haft möjlighet att prova. Mycket få byggelever kommer från hem 
med akademiska traditioner, läsåret 1998/99 var det endast sju procent som 
hade en far med någon form av eftergymnasial utbildning. 

                                                      
112 Många elever på dessa program föredrar avgränsade, handfasta uppgifter såsom inläm-
ningsuppgifter, arbetsböcker och skriftliga frågor till texter. Eleverna har ofta ett instrumen-
tellt förhållningssätt till innehållet i kärnämnena och föredrar enkla, konkreta och avprick-
bara uppgifter framför att delta i diskussioner om samhälls- och livsfrågor. Belöning och 
utdelning skall ges här och nu, inte i en oviss framtid som kräver en långsiktig planering 
och ett disciplinerat lärande (Skolverket 2000a). 
113Det totala antalet antagna elever till BP var 1822 läsåret 1998/99 och 4539 läsåret 
2006/07. 
114 Skolverkets utvärdering (1999, 2000a) av byggprogrammet genomfördes 1999, under 
den tid då BP hade ett mycket lågt antal sökande, vilket påverkar hur programmet beskrivs, 
framförallt när det gäller bilden av eleverna, deras motivation till studier i programmet, 
samt andelen avhopp. Det var många elever som kom in på andrahandsval, med mycket 
låga skolbetyg från grundskolan, vilket kan ha påverkat elevernas resultat, många av ele-
verna fick IG betyg i kärnämnen. 
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Byggutbildningen, liksom byggyrkena, är starkt mansdominerat och 
mycket få kvinnor väljer programmet. Från att ha utgjort endast två pro-
cent av eleverna läsåret 1998/99 ökade antalet flickor till totalt 6 % läsåret 
2007/08. Flickorna finns främst inom måleriinriktningen, där de utgör ca 
20 %. Endast 2,5 % återfinns inom husbyggnadsinriktningen. I Skolverkets 
utvärdering (1999, 2000a) uppmärksammas inställningen att byggyrken 
inte passar för kvinnor är utbredd bland lärarna. Under år av högkonjunk-
tur i byggbranschen, har ansträngningar skett från branschens sida att re-
krytera bredare till byggyrken115 och kvinnor har då setts som möjlig ar-
betskraft (Olofsson 2000, 2003). Manlighetsnormen inom byggutbildning-
en omfattar främst svenska män då andelen elever med utländsk bakgrund 
också är lågt representerade på byggprogrammet, cirka 7 % läsåret 2007/08 
(enligt Skolverkets statistik).  

Många byggnadsarbetare går i pension inom den närmaste framtiden, 
och dessutom är avhoppen både från utbildningen och från yrket höga, 
vilket anses innebära stora framtida rekryteringsbehov till byggyrken 
(Hoffrén-Larsson & Gustafsson 2003; Skolverket 2002d).  

Byggprogrammets lärare  
Den ”officiella” bilden som framställs av kärnämnes- och yrkeslärare inom 
yrkesutbildningen domineras av att de generellt representerar olika erfa-
renheter, olika kunskaper och olika kulturer.  

Karaktärsämneslärare och kärnämneslärare står för olika kulturer, och sko-
lan har inte kunnat förena dem. Det måste finnas ett medvetet arbete mot ett 
gemensamt mål och det finns inte här (Skolverket 2000b). 

 
Kärnämneslärarkåren utgör en heterogen grupp, enligt Skolverkets ana-

lys (2000b), och det enda de har gemensamt är att de läst en längre tid på 
en högskola. De flesta har sin bakgrund i medelklassen, och många har valt 
läraryrket som en nisch inom det akademiska yrkesfältet.  

Vid Skolverket utvärdering av byggprogrammet 1999 fanns de allra 
flesta byggyrkeslärarna kvar från den tidigare Ba-linjen. Flertalet var träar-
betare som hade en gedigen yrkesbakgrund men den aktuella yrkeserfa-
renheten var begränsad. Omkring hälften av lärarna hade endast grundsko-
la eller folkskola, som de sedan byggt på med en ettårig pedagogisk utbild-
ning till yrkeslärare. Den låga utbildningsgraden hos yrkeslärare och hand-
ledare ansågs medföra problem för såväl kompetensutvecklingen i 
läraryrket som samverkan med andra lärarkategorier. Till denna bild kan 
adderas att Skolverkets statistik visar att antalet obehöriga yrkeslärare har 
ökat kraftigt från början av 1990-talet, från 7 % läsåret 1995/96 till 37 % 
läsåret 2006/07.  

                                                      
115 Exempel på ett sådant projekt är LIBRA, där bl a kvinnor rekryteras till byggyrket ge-
nom särskilda utbildningssatsningar med enbart kvinnliga elever. 
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Kompetensutveckling för yrkeslärarna var eftersatt redan i linjesyste-
met, vilket också uppmärksammades i förarbetena till gymnasiereformen 
(Prop. 1990/91). Skolverkets utvärdering (Skolverket 1999) visade även att 
bygglärarna inte tagit del av någon yrkesdidaktiskt inriktad kompetensut-
veckling, utan den som förekommit har varit allmänpedagogisk och frag-
mentarisk. Lärarna uttryckte att det var svårt att följa med i utvecklingen 
av yrket utan fortbildning och kontinuerlig kontakt med arbetslivet.  

Yrkeslärarutbildningen  
1994 tillsattes en utredning (SOU 1994:101) för att undersöka den framtida 
lärarkompetensen utifrån de nya krav som arbetslivets och gymnasiesko-
lans utveckling ställde. Utredningen visade genom en enkätstudie bland 
annat att många yrkeslärare hade ”inaktuell yrkeserfarenhet” och ”svag 
teoretisk kompetens” (SOU 1994:101, s. 60). Utredningen menade att den 
kursutformade gymnasieskolan ställde nya, och högre, krav på lärarna, 
både avseende bredd och specialisering inom yrkeskunnandet. Detta efter-
som gymnasiereformen innebar krav på förmåga att samarbeta med andra 
lärare i såväl yrkesämnen som i allmänna ämnen. Utredningen föreslog att 
yrkeslärarutbildningen generellt skulle utökas till ett och ett halvt års prak-
tisk-pedagogisk högskoleutbildning. För antagning till lärarutbildningen 
föreslogs även en höjning av kraven till minst ett års yrkesteoretiska studi-
er på högskola. Dessutom tillkom lämplig arbetslivserfarenhet under ett 
antal år. Utredningen menade att dessa ökade krav på yrkeslärares utbild-
ning skulle ge förutsättningar både för gymnasielärare i yrkesämnen att 
bedriva yrkespedagogisk forskning och för inrättandet av lektorstjänster i 
yrkesämnen (SOU 1994:101).  

Förslaget implementerades i två steg och kom att gälla fullt ut 2001. 

Byggbranschen och byggutbildningen 
Samverkan mellan byggbranschen och skolan i frågor som rör den gymna-
siala byggutbildningen sker idag på tre nivåer: nationellt genom Byggnads-
industrins centrala yrkesnämnd (BYN)116, regionalt genom Regionala yr-
keskommittéer (RYK), och lokalt genom enskilda gymnasieutbildningar 
via lokala yrkesråd. I de lokala yrkesråden deltar företrädare för skolan, 
lokala arbetsgivare117 och den lokala fackliga organisationen.  

 
BYN:s uppgifter118 är bland annat att:  
 
− Öva tillsyn över och främja utvecklingen av yrkesutbildningen  
− Utarbeta riktlinjer för yrkesutbildningens bedrivande 
                                                      

116 Den största nationella yrkesnämnden inom byggutbildningen är Byggnadsindustrins 
yrkesnämnd (BYN), men även målare, plåtslagare och glasmästare har yrkesnämnder som 
reglerar och avtalar om yrkesutbildningen. I beskrivningen får BYN utgöra modell.  
117 Arbetsgivarna representeras oftast via den lokala Byggmästarföreningen. 
118 Se även www.byn.se. 
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− Verka för utveckling och framställning av utbildningsmaterial  
− Upprätthålla kontakt med berörda utbildningsgivare  
− I övrigt handlägga de frågor som finns angivna i yrkesutbildningsavtalet 

 
De regionala yrkesråden (RYK), har bland annat till uppgift att ordna 
APU-platser, samt att godkänna utbildningsgivare och företag för färdigut-
bildningen. RYK hanterar även övergången från skola till färdigutbildning 
(lärlingsanställning) genom att tillgodoräkna den tid som eleverna gjort på 
olika utbildningsmoment under gymnasieutbildningen, samt genom att 
notera antalet godkända kurser i en utbildningsbok. Byggbranschen har 
som villkor att eleverna ska ha godkänt i alla yrkeskurser för att få ett yr-
kesbevis efter lärlingstiden.  

Ett kollektivavtal, yrkesutbildningssavtalet (Byggnads & Sveriges bygg-
industrier 2006), reglerar förhållandena för lärlingar inom byggbranschen. 
Det gäller bland annat anställningsförhållanden119, hur många lärlingar som 
rekommenderas i relation till antalet anställda i företaget, upprättandet av 
en utbildningsplan för lärlingen och när yrkesteoretiskt prov kan avläggas 
för yrkesbevis. Avtalet 2006 har inneburit skärpningar för uppföljningen 
av utbildningen och nu krävs ett yrkesteoretiskt prov för att erhålla yrkes-
bevis för lärlingar inom träarbetaryrket. 

Utbildningsplanen ska innehålla de av BYN fastställda utbildningsmå-
len120 för valt yrke, som ska följas upp kontinuerligt av en av företaget 
ansvarig för yrkesutbildningsfrågor och av lärlingens handledare. Under 
hela lärlingstiden ska utbildningen på företaget dokumenteras i en utbild-
ningsbok (se även bilaga 1). Yrkesbeviset kan tas efter minst 6300 och 
max 7300 timmars lärlingsutbildning (normaltiden anges till 6800 timmar) 
varav gymnasieutbildningen utgör minst 2500 timmar. Yrkesbevis utfärdas 
av RYK. Om lärlingen inte klarar det yrkestekniska provet sätts lönen till 
88 % av full lön. 

För måleriutbildningen är det måleribranschens yrkesnämnd som har 
motsvarande funktion som BYN, och där hålls ett gesällprov som yrkes-
prov. En del av gesällprovet är skriftligt, och den yrkestekniska delen kan 
antingen genomföras på ett lämpligt måleriobjekt eller utföras på en skola, 
vilket är nytt från och med 2008. Provet bedöms av särskilt utsedda gesäll-
granskare121.  

Under linjesystemet (Lgy 70) reglerades de lokala yrkesnämndernas ar-
betsuppgifter detaljerat genom kollektivavtalet. De hade bland annat till 

                                                      
119 Det innebär att företaget garanterar eleven anställning till full utbildningstid. Den löne-
trappa som lärlingen har under utbildningstiden regleras i varje yrkesgrupps avtal. 
120 Det är inte klart vad som avses med utbildningsmålen. Förmodligen avses den samman-
sättning av kurser och tid för olika moment inom ett yrke som BYN anger som nödvändiga 
för att få ett yrkesbevis. 
121 Både måleribranschens yrkesnämnd och BYN har lagt ut frågor på sina hemsidor som 
ger eleverna möjlighet att testa sina kunskaper och ger en fingervisning om innehållet i 
proven. (se även http://www.malare.nu och http://byn.se, tillgängliga 2009-09-21) 
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uppgift att ”utreda och analysera det lokala utbildningsbehovet” 122, vilket 
innebar att fastställa en utbildningskvot för varje enskilt byggyrke lokalt. 
De skulle också medverka vid urval av ”lämpliga” elever till utbildningen, 
utplacering och omplacering av elever på arbetsplatser, att hålla sig under-
rättade om elevernas framsteg och att vara ”behjälplig vid utseende av 
lärare och instruktörer” (SOU 1970:58, s. 36-37).  

Numera finns inte motsvarande formuleringar i avtalet och på papperet 
finns inte byggbranschens styrning av antalet utbildningsplatser kvar. Men 
branschen kan ändå påverka hur många elever som utbildas lokalt genom 
att reglera tillgången på APU- och lärlingsplatser i företaget. Branschen 
kan även bestämma regionalt via RYK om de överhuvudtaget ska godkän-
na byggutbildningen vid en gymnasieskola123.  

Byggbranschen har även stort inflytande över innehållet i undervisning-
en genom att det är endast den som producerar läromedel för byggutbild-
ningen. I Skolverkets utvärderingar (Skolverket 1999, 2000b) framhålls att 
det finns många exempel på hur bygglärarna eftersträvar en pedagogisk 
uppläggning som i så stor utsträckning som möjligt tillfredsställer kraven 
från branschens sida. Dessa krav förmedlas via läromedel, fortbildningsin-
satser, tävlingar, yrkescertifikat etc., men tar sig också uttryck i att bran-
schen anger vilka kurser som ger tillträde till specifika yrken inom olika 
branschföretag. 

Analys av det femte utvecklingsskedet  
Förändringen av arbetsprocesser och arbetsorganisation i arbetslivet och 
den snabba tekniska utvecklingen var drivkraft för förändringar av yrkes-
utbildningen. Flexibla och breda grundutbildningar ansågs nödvändiga. 
Den ökande komplexiteten i samhället och behovet av ”livslångt lärande”, 
samt demokratiska anspråk innebar också krav på en utvidgning av de 
allmänbildande ämnena, så att alla elever skulle ges tillträde till högskolan. 
Kraven på snabba förändringar och lokala anpassningar av utbildningen 
ledde till att skolan decentraliserades. Arbetslivet ansågs som nödvändig 
påverkare av yrkesutbildningen. Se figur 16 nedan. 

Komplexiteten och variationen ökade, det sammanhållande och likvär-
diga utgjordes av en innehållslig bestämning genom nationella styrdoku-
ment, och krav på integrering mellan de olika delarna i yrkesutbildningen. 
Gymnasieskolan får en fördubblad funktion både som yrkesförberedande 
och högskoleförberedande. Samtidigt förändras synen på arbetslivet till att 
det ska ha möjlighet att påverka det didaktiska innehållet i yrkesutbild-
ningen genom införandet av APU.  

                                                      
122 De citerade formuleringarna är hämtade ur då gällande kollektivavtal mellan Byggnads-
arbetareförbundet och Byggindustrin. 
123 Som framkommer i Berglund (2007) kan det innebära att elever går en av Skolverket 
godkänd byggutbildning, som inte godkänns av byggbranschen och som därför inte kvalifi-
cerar för att ta ett yrkesbevis. 
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Figur 16. Yrkesutbildningen utgörs av tre parallella verksamheter (funktioner), 
gymnasieskolan som högskoleförberedande och som yrkesförberedande, där ar-
betsplatsförlagd utbildning utgör en del av den yrkesförberedande funktionen. 

Relationen mellan skolförlagda och arbetsplatsförlagda verksamheter 
Arbetslivets betydelse att påverka yrkesutbildning innehållsliga delar reali-
seras främst genom APU, som förutsätter samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Det innebär att yrkesutbildningens yrkesförberedande funktion 
utgörs av parallella verksamheter bestående av skol- och arbetsplatsförlagd 
utbildning.  

Den högskoleförberedande funktionen utgörs av allmänbildande ämnen, 
så kallade kärnämnen. Intentionen är att kärnämnena ska ges yrkesinnehåll, 
genom så kallad infärgning. På så sätt kan en indirekt relation till arbetsli-
vet nås. Gemenskapen i yrkesutbildningen utgörs till hög grad av obehöri-
ga yrkeslärare, samtidigt som kraven på lärarens profession ökar bland 
annat genom att kärnämnes- och yrkeslärare förutsätts samverka i infärg-
ningen av kärnämnena, vilket innebär att kunskapsinnehållet skall över-
bryggas i kärn- och yrkesämnena. Arbetsdelningen inom gymnasieskolan 
är tänkt att luckras upp genom att ge mer likartade förutsättningar för kärn- 
och ämneslärare. Yrkesläraren är oftast klassföreståndare, eller mentor, och 
samordnar då elevens hela utbildningssituation.  

Yrkesutbildningens redskap blir mer varierande, på grund av anpass-
ningen lokalt av utbildningen. Yrkestekniken går från att ha varit ett sam-
manhållet ämne till en uppdelning i ett flertal ämnen och kurser. Varje kurs 
ska bedömas enskilt och kan genomföras både i skolan och inom APU. 
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Krav finns på ämnesintegrering, där både yrkes- och kärnämnen ska sam-
manföras och utgöra utgångspunkt för skoluppgifter.  

Det finns inte längre anvisningar om hur utbildningen ska organiseras 
och med vilket material. Hur uppgifterna genomförs i skolan varierar där-
för och stationsundervisningen får allt mindre betydelse till förmån för 
autentiska produkter som kan säljas124.  

De textspråkliga uppgifterna ökar ytterligare, främst på grund av den 
ökande andelen allmänna ämnen och genom nya ”kärnämneslika” yrkes-
ämnen, som exempelvis Datorkunskap och Projektarbete.  

Den nuvarande yrkesutbildningens motiv kan uttryckas som att både 
forma elever för fortsatt lärande i arbetslivet och för fortsatta studier. 

Byggutbildningen i relation till yrkesutbildningssystemet 
Beskrivningen här bygger på den officiella bilden av byggutbildningen, 
som presenterats. En specifik analys av byggutbildningen i relation till 
avhandlingens fallstudie görs längre fram i avhandlingstexten. 

Gymnasieskolans treåriga byggprogram utgör grundutbildning för 
byggyrkena som sedan färdigutbildas i arbetslivet. APU:s del i grundut-
bildningen varierar beroende av lokala förutsättningar. Byggutbildningen 
har fortsatt, liksom i det tidigare linjesystemet, en tydlig sammanlänkning 
till byggbranschens lärlingssystem, där gymnasieutbildningen utgör en 
grundutbildning som följs av en lärlingsanställning. Samordningen sköts 
även fortsättningsvis av de olika yrkesråden. En viktig förändring har skett 
i och med att de tidigare så kallade utbildningsbyggena inte längre före-
kommer i samma omfattning125 och har ersatts av APU på reguljära 
byggarbetsplatser. 

I den yrkesförberedande funktionen utgör byggbranschen och gymna-
sieskolan en integrerad funktion, ”byggyrkesutbildningen”, som samman-
länkas via lärlingssystemet. Aktörerna i byggyrkesutbildningens gemen-
skap utgörs av branschföreträdare, byggyrkeslärare och APU-handledare. 
Handledarna har fortsatt ingen eller mycket korta utbildningar med olikar-
tat innehåll. Antalet behöriga bygglärare sjunker successivt, som framgått, 
vilket borde få till följd att de obehöriga yrkeslärarna, som rekryteras bland 
yrkesverksamma byggnadsarbetare, har en närmare koppling till produk-
tionen och en närmare samhörighet med byggemenskapen. Arbetsdelning-
en mellan yrkeslärare och handledare på APU-platserna innebär bland 

                                                      
124 Skolverket utgav på regeringsuppdrag ett antal ”lärande exempel” på hur yrkesutbild-
ningen kunde utformas utifrån målstyrningen. Mer generella framgångsfaktorer listades och 
skulle utgöra grund för att möjliggöra de arbetssätt som presenterades. Endast ett exempel 
finns från byggprogrammet i Alingsås, och det beskriver byggproduktion organiserad ge-
nom utbildningsbyggen som bedrivs i ett särskilt byggbolag, Elevbyggen AB, som ägs av 
PEAB (Skolverket 2002a). 
125 Byggkrisen under 1990-talet innebar svårigheter att upplåta särskilda utbildningsbyggen. 
Andra, och varierande, lösningar fick då tas till. 
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annat att lärarens uppgift är att ansvara för bedömningen av elevers yrkes-
kunnande.  

Redskapen för byggyrkesutbildningens del utgörs exempelvis av bygg-
branschens läromedel, som är styrande för innehållet. Det råder inte längre 
någon normerande uppgiftsmetodik, liknande stationsutbildningen, men 
den tidigare byggproduktionspraktiken tycks ha återkommit i kombination 
med stationstänkandet.  
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Del 5: Fallstudie – resultat 

Västerskolan ligger i utkanten av en medelstor svensk stad och byggdes på 
1960-talet som yrkesskola och hette då Centrala verkstadsskolan. Fortfa-
rande är de yrkesförberedande programmen dominerande, bygg-, industri-, 
el- och energiprogrammet, men också samhällsprogrammet och teknik-
programmet finns på skolan. I den centrala skolbyggnaden finns skolled-
ning och elevvårdspersonal, cafeteria, bibliotek och datasalar. Samhälls-
programmet är placerat i den centrala skolbyggnaden, och övriga program 
finns i två annexbyggnader, där bygg-, industri- och teknikprogrammet har 
sina lokaler i ett av annexen. Två av de fyra nationella inriktningarna på 
byggprogrammet126 finns på skolan: husbyggnad och måleri. 

Byggprogrammets lokala historia 
Byggprogrammet på Västerskolan deltog i slutet av 1980-talet i försöket 
med en treårig yrkesutbildning, det så kallade ÖGY-försöket127. I och med 
försöket och den följande gymnasiereformen gick yrkesutbildningen från 
tvååriga linjer till treåriga program. Det innebar att skolans utformning av 
byggprogrammet kom att uppmärksammas nationellt. När studien genom-
förs har förberedelser gjorts på skolan i förhållande till intentionerna i 
gymnasiereformen (GY07) som var avsedd att genomföras hösten 2007. 
Skolans lärare uttrycker stor stolthet över byggprogrammets uppläggning 
och pedagogik, och anser sig vara regionens bästa byggutbildning.  

Fram till mitten av 1990-talet bedrev kommunens fastighetsbolag och 
lokala byggföretag utbildningsbyggen av flerfamiljshus i samverkan med 
skolan som kunde ta upp till tre år att genomföra. Vid elevbyggena fanns 
det en slags handledare, arbetande instruktörer, som ansvarade för elever-
na. Byggkrisen, som kom samtidigt som gymnasiereformen skulle genom-
föras i början av 1990-talet, innebar förändringar i utformningen av bygg-
programmet lokalt. Elevbyggena blev för stora och Västerskolan övergick 
istället till att i skolans regi bygga villor åt privata kunder. De tidigare in-
struktörerna utbildade sig till yrkeslärare och en av dem ansvarar nu för 
utbildningen vid villabygget. Krisen innebar också att hela byggprogram-
met på Västerskolan var nedläggningshotat, det var alltför få elever som 

                                                      
126 Byggprogrammet har fyra nationella inriktningar: Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri och 
Anläggning.  
127 ÖGY står för översyn av gymnasieskolan. 
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sökte programmet128. Den lokala byggbranschen ville behålla utbildningen 
på orten, vilket resulterade i att de åtog sig ett större ansvar för utbildning-
en. Bland annat gjordes en överenskommelse mellan skolan och målerifö-
retagen om att företagen skulle ta emot elever på arbetsplatsförlagd utbild-
ning (APU) i yrkesteknik under hela årskurs 2 och 3.  

Frågor kring samverkan mellan skolan och byggbranschen behandlas i 
de lokala yrkesråden129 som hålls regelbundet på skolan. Branschen före-
träds av lokala arbetsgivar- och fackföreningsrepresentanter, och skolan 
representeras av lärare och skolledare. Mötena ägnas bland annat åt att 
diskutera företagens åtagande gentemot eleverna och fördelningen av 
APU-platser, den fortsatta lärlingsutbildningen, samt uppföljning av den 
redan pågående utbildningsverksamheten.  

Det finns en stor efterfrågan på byggnadsarbetare i kommunen vid tiden 
för studien, det byggs mycket och många i byggbranschen närmar sig ock-
så pensionsåldern. Byggprogrammet är därför i ett expansivt skede, och 
skolnämnden beslutade under studiens genomförande att öka antalet ut-
bildningsplatser på husbyggnad från 16 till 24 platser130.  

Byggprogrammets lokaler och övergripande organisering 
Byggprogrammet förfogar över två stora lokaler, en för vardera inriktning-
en. I anslutning till lokalerna finns tre teorisalar, som dels används av 
byggprogrammet för yrkesteori, dels för kärnämnen. Husbyggnadslokalen 
är stor, då eleverna gör olika byggövningar där, det är högt i tak och på ena 
gaveln finns ett par stora dörrar så att det ska vara möjligt att ta ut bodar 
som byggs i lokalen. En av teorisalarna finns i anslutning till, och med 
ingång från, bygglokalen. Yrkeslärarna har ett gemensamt kontor med 
glasrutor ut mot bygglokalen. Mitt emot yrkeslärarnas kontor finns också 
ett kontor för två kärnämneslärare. 

Målerilokalen ligger intill bygglokalen och är ungefär hälften så stor, 
men har samma takhöjd som bygglokalen. På ena sidan av lokalen finns 
små rum för övningar i måleriarbete och ovanpå dessa finns det ett loft 
med ytterligare utrymme för måleriövningar. I lokalen finns också en av-
skärmad ”myshörna” för eleverna. Även här finns en teorisal med ingång 
direkt från målerilokalen. Yrkesläraren har ett arbetsrum med fönster ut 
mot målerilokalen.  

                                                      
128 Ett år var det endast fem sökande till BP enligt lärarna. 
129 Det finns ett yrkesråd för måleriinriktningen och ett för husbyggnadsinriktningen. 
130 Beslutet gäller inför läsåret 07/08. Lärarna är lite upprörda över beslutet som de fick 
höra på de lokala radionyheterna, varken skolledare, lärare eller branschföreträdare hade 
tillfrågats om deras syn på saken. Lärarna menar att det är ett beslut som inte stöds av fack-
et och Byggmästarföreningen, som menar att det är för många elever som kommer att utbil-
das för staden vid en eventuell konjunkturnedgång (enligt samtal med yrkeslärare, april 
2007, dagen efter att skolnämnden tagit beslutet). 



 127 

På Västerskolan väljer eleverna inriktning inom byggprogrammet redan 
i grundskolan131, och därför är betyget från åk 9 avgörande för antagningen. 
Läsåret 2006/07 var det tre sökande på varje plats till byggprogrammet, 
och husbyggnad är den populäraste inriktningen. Till den antas 16-18 ele-
ver varje år, vilket innebär att cirka 50 elever går inriktningen. till måleri-
inriktningen antar 5-6 elever varje år, och det innebär att det är 15-18 ele-
ver som går inriktningen.  

Gemensamt för uppläggningen av undervisningen på båda inriktningar-
na är att det sker en successiv förskjutning, från huvudsakligen skolförlagd 
yrkesteknik i årskurs ett till företrädesvis arbetsplatsförlagd utbildning i 
årskurs 2 och 3. Antalet timmar i kärnämnen är störst det första året för att 
sedan minska mot slutet av utbildningen.  

Arbetsplatsförlagd utbildning 
På husbyggnad finns det dels ett av skolan drivet elevbygge för eleverna i 
årskurs 2, som räknas som skolförlagd utbildning, dels arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU) på företag i årskurs 3. En avgörande skillnad är att på 
elevbygget arbetar en hel klass elever med utbildade lärare, och på APU är 
eleverna utspridda ensamma eller i par på olika arbetsplatser och handleds 
av företagets anställda. I båda fallen rör det sig om utbildning som ska 
definieras och bedömas i förhållande till skolsystemets kurser. 

På APU-företagen läggs utbildningen upp på varierande sätt. En skill-
nad finns mellan stora och små byggbolag. Det stora företaget PEAB, som 
har en stor bredd i sin byggproduktion, tar emot fem APU-elever, en tred-
jedel av klassen, och har en egen ansvarig för organiseringen och handled-
ningen för APU. De har också ett eget utbildningssystem som innebär att 
elever som är på företaget får cirkulera mellan olika typer av byggnads-
arbeten. De mindre företagen, som är mer specialiserade inom olika typer 
av byggproduktion, innebär att det i högre grad blir företagets tillgång på 
arbeten under tiden för APU som avgör utbildningens organisation och 
innehåll.  

Företagen ansvarar för handledningen av elevernas APU. Det finns inte 
några uttalade krav från skolans sida på att handledaren ska ha någon sär-
skild utbildning för att handleda elever. Skolan erbjuder handledarutbild-
ning, men de flesta handledare säger sig veta hur skolan arbetar, då de 
själva har varit elever och handledare tidigare. Handledarnas kompetens 
och utbildning varierar, men ingen av de handledare som deltar i studien 
har själva gått i den nu aktuella treåriga gymnasieskolan.  

                                                      
131 Skolorna kan antingen ha val till inriktning vid antagningen till byggprogrammet eller 
låta eleverna välja efter en första gemensam tid (termin eller läsår).  
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Aktörer inom Västerskolans byggutbildning 
De flesta av aktörerna i studien är verksamma i annexet där byggprogram-
met finns, utom handledarna på APU-företagen. I det följande presenteras 
de fyra kategorier av aktörerna som har lämnat uppgifter som underlag för 
resultatpresentationen. En översikt över alla aktörer, deras fingerade namn 
och vilken typ av data som de ingår i finns i bilaga 3.  

Skolledare 
På skolan finns en för höstterminen nytillträdd skolområdeschef, Sixten, 
som vet ganska lite om byggprogrammet, men är engagerad i uppbyggna-
den av det nya teknikprogrammet som finns i samma annex som byggpro-
grammet. Intentionen med placeringen av teknikprogrammet intill bygg-
programmet och industriprogrammet är att skapa underlag för samverkan 
mellan dessa program.  

Rune är rektor för de program som finns i annexet. Han är mycket väl 
insatt i byggprogrammet, är själv målare, och har varit yrkeslärare inom 
måleriutbildningen. Alla yrkeslärare på byggprogrammet har varit kolleger 
till Rune som också känner många inom byggbranschen i staden. Rune 
ansvarar för de administrativa delarna av elevbygget, bland annat gällande 
kontraktsfrågor och ekonomi. Han är engagerad i ämnesintegrering mellan 
kärn- och karaktärsämnen och stöder aktivt en sådan satsning på byggpro-
grammet, som har startats från och med höstterminen läsåret 2006/07. bak-
om satsningen ligger det goda resultatet av en liknande satsning på indu-
striprogrammet. 

Yrkeslärare  
Det finns tre yrkeslärare på husbyggnadsinriktningen och en på måleriin-
riktningen. De har alla fyra utbildat sig på skolan och har arbetat länge som 
lärare. En närmare presentation av dem finns i samband med beskrivningen 
av undervisningen på respektive inriktning. 

Kärnämneslärare  
Det finns flera kärnämneslärare på byggprogrammet, men två av dem är 
särskilt nära knutna till programmet och har sina arbetsplatser intill yrkes-
lärarna. I samband med presentationen av kärnämnesundervisningen kom-
mer de att presenteras lite mer utförligt.  

Elever  
Många elever är delaktiga i de aktiviteter som observerats och dokumen-
terats i studien. I samband med observationerna har samtal förts med 
många elever, varav några av dem har varit mer i fokus och medverkat 
både i samtal och i intervjuer. Dessa elever kommer att presenteras i sam-
band med att deras aktiviteter beskrivs. 
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Handledare  
Handledare presenteras i samband med beskrivning av APU-besök. 

Byggprogrammets gemensamma delar 
Schemat för byggprogrammets första år är gemensamt för både husbygg-
nads- och måleriinriktningen (se figur 17). I schemat finns tider utlagda för 
yrkesteknik, som innehåller ett flertal yrkesämneskurser132 som genomförs 
parallellt133. Kursen Datorkunskap (50 gp)134 skiljer sig genom att den har 
en fast schemaposition trots att det är en yrkesämneskurs. 

De kärnämnen som ligger i årskurs 1 är Svenska A (100 gp), Matematik 
A (100 gp), Engelska A (100 gp), Idrott och hälsa (50 gp av 100 gp). Varje 
kärnämne har huvudsakligen en fast disposition i schemat för varje enskilt 
ämne och kurs, med undantag för en blocktid på torsdagar om två timmar 
då kärnämneslärarna har gemensam tid med yrkeslärarna för att samverka 
och integrera kärn- och yrkesämnen135.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Veckoschema för byggprogrammet årskurs 1. 

Under de första månaderna på byggprogrammet läggs kurser i yrkesteknik 
som är gemensamma för båda inriktningar inom byggprogrammet136. Den 

                                                      
132 Yrkesämneskurser används genomgående istället för den korrekta beteckningen karak-
tärsämneskurser. 
133 På lärarnas schema står kurserna som ska ingå i årskursen uppräknade på alla yrkestek-
nikpass.  
134 Förkortningen gp står för gymnasiepoäng. 
135 Enligt den särskilda satsning på infärgning av kärnämnen mot yrkesämnen som gjorts på 
skolan. 
136 En sådan kurs är Byggteknik, BYT1201, 50 gp (gymnasiepoäng). I kursens mål står att 
”Kursen skall ge grundläggande kunskap om den roll byggandet har i samhället. Kursen 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag  
8.30- 9.50    
Svenska A 
 
10.10- 11.30 
Yrkesteknik  
 

8.30- 9.55 
Matematik A    

8.35- 11.05 
Yrkesteknik  
 

8.30- 9.50    
Individuellt val 
10.20-11.20 
Engelska A 

8.30-9.30 
Idrott och hälsa 
9.40-11.00 
Yrkesteknik 

12.35-14.00 
Datorkunskap 

11.45-14.50 
Infärgning: 
Engelska A 
Svenska A 

11.45-16.00 
Yrkesteknik  

12.00-14.00 
Yrkesteknik 
14.00-16.00 
Blocktid för 
infärgning kärn- 
och yrkesämne: 
Engelska A 
Svenska A med 
Yrkesteknik 
 

11.40-13.10 
Matematik A 



 130 

tiden kallar lärarna för ”det lilla snurret”. Då samverkar yrkeslärarna i 
årskurs 1 för genomförandet och eleverna roterar mellan stationer förlagda 
till både husbyggnads- och målerilokalerna. Därefter utgörs yrkestekniken 
av den valda inriktningen, och därför används fortsättningsvis beteckning-
arna husbyggnadsteknik och måleriteknik, som benämningar för yrkesäm-
neskurserna på de inriktningarna. 

Husbyggnadsteknik 
Yrkeslärarna Kurt, Krister och Kalle ansvarar för utbildningen i husbygg-
nadsteknik. De har arbetat länge på skolan, men har också sin egen utbild-
ning från skolan och sin arbetslivserfarenhet från byggbranschen lokalt. 
Lärarna har delat upp ansvaret för utbildningen på var sin årskurs och arbe-
tar därför till stor del individuellt med den egna årskursen. De arbetar till-
sammans på elevbygget då det krävs två lärare där. Lärarna är klassföre-
ståndare för var sin klass och därför känner lärarna alla eleverna.  

Kurt har arbetat i nästan tjugo år på skolan och han gick själv på Centra-
la verkstadsskolan, Västerskolan ursprung, och utbildade sig till murare. 
Därefter arbetade han i många år som murare innan han utbildade sig till 
yrkeslärare. Som klassföreståndare och lärare, huvudsakligen för årskurs 
ett, är Kurt för det mesta i skolans lokaler och med tiden har hans kontakt-
nät i branschen tunnats ut. Kurt berättar att för tio år sedan kände han var-
enda ”verkare” i staden, men nu har de börjat bytas ut, och även många av 
”gubbarna” som han kände har börjat försvinna.  

Krister är yngst av de tre lärarna och senast anställd, men han har ändå 
arbetat som lärare på skolan mer än tio år. Han utbildade sig på skolans 
byggprogram till snickare och kom in i lärarjobbet genom att först börja 
arbeta på halvtid som instruktör på skolans elevbyggen, därefter tog han 
lärarbehörighet, och fick en tjänst när en lärare gick i pension. Krister är 
klassföreståndare för årskurs två och arbetar huvudsakligen på elevbygget. 
Krister och Kurt håller även en valbar kurs i timring för årskurs tre till-
sammans. 

Kalle har jobbat längst på skolan. Han utbildade sig, liksom Kurt, på 
Centrala verkstadsskolan till byggnadssnickare. Sedan dess har han både 
haft eget företag och utbildat sig till byggnadsingenjör innan han blev yr-

                                                                                                                          
skall även utveckla grundläggande kunskap om olika arbetsområden som utbildningen inom 
byggprogrammet leder fram till och de krav som ställs på arbetsutförande inom dessa om-
råden. Kursen skall också ge grundläggande kunskaper att utföra enkla övningar inom 
byggprogrammets yrkesområden. Dessutom skall kursen utveckla kunskap om material, 
teknik, kvalitet samt ett ekologiskt medvetande av betydelse för byggnation (Skolverkets 
kursinfo 2008). En annan sådan kurs är Måleri och byggplåt, BYT 1204, 100 gp. I kursens 
mål står att ” Kursen ska ge grundläggande kunskap i måleri- och byggnadsplåtarbeten. 
Kursen skall även ge förståelse av ekologiska system och kunskap om planering av arbetet, 
kvalitetskrav, material, ekonomi och regler för byggande. Ett mål för kursen är dessutom att 
ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. (Skolverkets kursinfo 
2008).  
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keslärare. Kalle är ansvarig för årskurs tre och för kontakterna med APU-
företagen och handledarna, samt mot branschen i yrkesrådet. På skolan 
håller han även kursen projekt och företagande137 för alla klasser på bygg-
programmet.  

Skolförlagd husbyggnadsteknik i årskurs 1 
När eleverna börjar på husbyggnad efter ”det lilla snurret”, så följs det av 
det så kallade ”stora snurret”, där yrkesläraren Kurt undervisar i yrkesäm-
net byggteknik138 i bygglokalen. Utbildningen organiseras i fyra stationer 
formbyggnad, murning, stommar och betongarmering. Eleverna arbetar i 
grupper om ca fyra elever, en grupp vid varje station, och arbetet vid varje 
station tar ungefär en månad. Varje station inleds med att eleverna läser 
yrkesteori i ett läromedelshäfte som har samma rubrik som stationen och 
kursen (se vidare resultatbeskrivningen av yrkesteori) och den avslutas 
med ett skriftligt prov utifrån häftena.  

 
 
Ingrid:  Det är ett helt skriftligt prov? 
Kurt:  Ja, det är ett skriftligt prov. Det är allt emellan, jag tror det är 

maximalt 38 till 28 poäng beroende på… sen får eleverna igen det 
där och så fortsätter vi. Då vrider vi bara så att nästa gäng, då blir 
det murning för nästa gäng eller formbyggnad, eller stommar och 
så vidare. Och så jobbar vi så till vi har gått de här fyra kurserna 
klart… Då eleverna har gjort sin armeringsövning, eller vad det 
är, så ska det alltid finnas ett hus att gå till. Så när eleverna har 
gjort den så är de ju inte lediga utan då sätter vi igång med nästa 
beställning. 

Ingrid:  Så det är de här fyra grupperna som gör bodarna också – samma 
grupper hela tiden? 

Kurt:  Jodå. Samma grupper. Då jobbar de tillsammans, och de hjälper 
till där om någon är sjuk 

Ingrid:  Så ni har liksom stationer att gå till 
Kurt:  Jodå. Det ska alltid finnas nånting att gå till. De ska inte känna att 

nu har jag gjort mitt. 

(Ur intervju med läraren Kurt, feb 2007) 
 

                                                      
137 Projekt och företagande 50 gp, är en gemensam karaktärsämneskurs för byggprogram-
met. 
138 Kurt undervisar i kursen Hus- och anläggningsbyggnad 150 gp. Kursen ingår i ämnet 
byggteknik som syftar till att ge kunskap om den samlade byggverksamhetens yrkesområ-
den och deras uppgifter i ett byggprojekt. Ett syfte är också att ge grundläggande kunskap i 
att utföra arbeten inom bygg- och anläggningsverksamheten. Ett ytterligare syfte är att 
skapa intresse för hur utvecklingen inom teknik, kvalitet, ekonomi och säkerhet styr dagens 
byggande. Dessutom syftar utbildningen också till att ge kunskap om ett ökat ekologiskt 
medvetande vid byggandet (Skolverkets kursinfo 2008). 
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På stationerna bygger eleverna exempelvis bodar, skjul, stugor och murspi-
sar till försäljning för materialkostnaden. En elev i årskurs 2 berättar att de 
”gjorde en friggebod, nåt cykelskjul och en stuga åt en kille i klassen”. 

Putsning av murspisar i bygglokalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 6.  På bilden till vänster visar läraren Kurt hur eleverna ska forma kanterna på 
murspisarna. På bilden till höger tränar elever att slänga på puts.  
 
En grupp elever som tillverkar murspisar är i fullt arbete med att slänga på 
den lösa putsen utanpå den murade stommen. Det är svårt att få den att 
fastna på spisen och det stänker puts runt omkring. Läraren Krister berättar 
att man kastar på putsen för att det går mycket snabbare. ”Du ska se Kurt, 
han är ju murare. När han kastar på putsen – då stänker det ingenting!”.  
Efter en stund kommer Kurt fram till en av murspisarna, och alla eleverna 
samlas då i en ring runt honom utan att han har sagt någonting. De står 
tysta och tittar när Kurt visar hur man ska kasta på putsen och hur man 
sedan ska forma kanterna. ”Så försöker ni att få den här kanten ganska rak, 
och så hjälps ni åt och tar likadant på andra sidan”, säger Kurt. Han frågar 
också om någon av eleverna har fått murbruk i ögonen. ”Jag har sån där 
ögonskölj. Ni ska inte hålla på och gnugga i ögonen”. En elev säger att han 
har fått ett korn av murbruket i ögat och följer därför med Kurt för att sköl-
ja ögat.  

 

Det är läraren Kurt som har kontakt med kunderna och som ansvarar för 
beställningarna av de produkter som eleverna tillverkar. Det finns färdiga 
modeller att följa för flera produkter, men de större bodarna är oftast av 
olika utföranden efter beställarens önskemål eftersom det saknas ritningar 
och annan dokumentation. Kurt instruerar och visar eleverna hur de ska 
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göra utifrån att han vet hur beställningen ska se ut och utföras, samt platsen 
var den ska stå139. 

 
Kurt:  Det är ju folk som kommer och vill ha ett förråd och då får man 

måtten ungefär. Så här ska den se ut och så här hög ska den vara, 
och då får vi diskutera de 

Ingrid:  Gör du det med eleverna? 
Kurt:  Joodå. Då tar jag in eleverna och visar att nu kör vi igång med det 

här. Det här ska vara med golv och isolerat. 
Ingrid:  Hur gör eleverna då med beställaren? 
Kurt:  Beställarna har ju samarbete med mig. 
Ingrid:  Hur gör eleverna när de ska bygga upp boden? … Det är inte så 

att de har ritningar att utgå ifrån? 
Kurt:  Nej då… jag känner till vart den ska vara [placeras] och hur hög 

och stor den ska vara. 
Ingrid:  Hur klarar eleverna det? 
Kurt:  Hur bra som helst. 
Ingrid:  Brukar de lösa mycket själva, eller frågar de mycket? 
Kurt:  Njaa, alltså. De frågar bara hur högt ska vi göra väggarna här? Då 

resonerar vi bara tillsammans. Men den här ska stå i ett villakvar-
ter, ni kan inte göra det hur högt som helst. Det får inte vara do-
minerande. Så det funkar hur bra som helst. 

(Ur intervju med läraren Kurt, feb 2007) 

Byggnadsarbete på skolan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Eleverna Bill och Bo diskuterar lösningen av ett byggtekniskt problem. 

Elever i årskurs ett utför även mindre byggnadsarbeten inom skolans loka-
ler. De har bland annat byggt ett loft åt eleverna på Teknikprogrammet, 
och det fattas några slutliga detaljer. Eleverna Bo och Bill arbetar med 

                                                      
139 Lokalkännedomen på orten är stor och Kurt åker ut till beställaren för att se var byggna-
den ska stå. 
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loftet och har fastnat i ett byggnadstekniskt problem, som de har bett lära-
ren K§urt om hjälp med att lösa. Kurt låter eleverna först komma med egna 
förslag och sedan ger han sina synpunkter. Ritningar och skisser saknas, 
men eleverna berättar att ”[Kurt] säger ju vad vi ska göra och sen får vi 
göra det. Och om vi inte vet hur vi ska göra, då går vi och frågar”. De me-
nar att det går bra och att det är särskilt värdefullt att de får lära sig ”små-
knep” av honom som gör att arbetet går lättare. Kurt menar att den här 
typen av arbeten kan liknas vid ett renoveringsarbete, det ”blir lite som när 
de ska vara i en gammal kåk och lappa och laga”. Eleverna tycker också att 
det är bra att ”göra såna här grejer, och inte bara bygga allt från grunden”. 

 

Elevbygge som husbyggnadsteknik i årskurs 2 
Schemat för byggprogrammets andra år innebär att yrkestekniken har ut-
ökats och att kärnämneskurserna har minskat i omfattning i förhållande till 
årskurs 1. Yrkestekniken förfogar nu över två hela dagar i veckan, tisdag 
och onsdag. Dessutom har eleverna yrkesteknik vid ytterligare två tillfäl-
len, som omfattar cirka tre och en halv timme. På lärarens schema för åk 2 
finns fyra kurser i husbyggnadsteknik angivna.140 De båda lektionspassen i 
det individuella valet kan också definieras som yrkesteknik, eftersom 
byggbranschen ”rekommenderar” att eleverna väljer angivna byggteknik-
kurser för att få rätt yrkesspecifik utbildning och därmed möjlighet att få 
ett yrkesbevis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 18. Veckoschema för byggprogrammet årskurs 2. 

                                                      
140 HUS1206 - Byggnadsträ och betong 200 gp, HUS1201 - Armering A 100 gp, HUS1203 
– Beklädnader 150 gp och HUS1214 – Stommar 150 gp. (Skolverket 2008 Kursinfo) 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag  
8.30- 10.30    
Individuellt val 
 

8.30- 11.00 
Yrkesteknik  
 

8.30- 11.00 
Yrkesteknik  
 

8.30- 9.40     
Yrkesteknik  
10.00-11.00 
Blocktid för 
integrering av 
Svenska B  
med Samhälls-
kunskap A 
 

8.30-11.00 
Blocktid för 
infärgning 
Kärn- och 
yrkesämne: 
Svenska B  
med  
Yrkesteknik 
 

11.30-14.00 
Yrkesteknik  
 
14.35-16.00 
Matematik B 
(valbar kurs) 
 

11.40-15.20 
Yrkesteknik  
 

11.40-15.20 
Yrkesteknik  
 

14.00-16.00 
Individuellt val 
 

11.40-13.10 
Idrott och hälsa 
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Eleverna har nu Samhällskunskap A (50 gp), Svenska B (50 gp) och Idrott 
och hälsa (50 av 100 gp) som obligatoriska kärnämnen. Eleverna erbjuds 
även Matematik B (50 gp) som valbar kurs. Det finns två blocktider för 
ämnesintegrering, en på torsdag för integrering mellan samhällskunskap 
och svenska och en på fredag för infärgning mellan kärn- och yrkesämnen.  

Elevbygget  
Skolans elevbygge, ett enfamiljshus som ligger några kilometer från sko-
lan, utgör yrkestekniken under tisdag och onsdag. Krister, som är klassfö-
reståndare för årskurs 2 har det övergripande ansvaret för utbildningen vid 
elevbygget, men även kollegan Kurt är där på tisdagar och Kalle på onsda-
gar.  

På elevbygget finns även elektrikerelever från skolan, men inte måleri-
ets elever, som har APU på företag istället. Därför anlitas externa företag 
istället för måleri och tapetsering, samt VVS-arbeten. Trots att alla arbeten 
inte utförs av yrkeselever, så innebär det ändå att det är många elever och 
lärare som är verksamma på bygget. Vissa dagar finns över tjugo elever 
och tre lärare på bygget. 

Det finns tre arbetsbodar uppställda vid byggarbetsplatsen, två för ele-
verna och en som till hälften är omklädningsrum och till hälften lärarnas 
kontor. Det finns även två bodar, där en används för materialförvaring och 
en som snickarverkstad. I bodarna tillbringar eleverna sina raster. Den ena 
halvan av den tredje byggboden använder lärarna som sitt kontor och fika-
rum. Där finns en anslagstavla med meddelanden från skolan och bredvid 
den sitter husritningen upptejpad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 8. Husritningen, som sitter upptejpad på lärarnas kontor.  
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Intervju med eleverna Bert, Boris och Björn i byggboden 
När eleverna Bert, Boris och Björn141 kom till bygget var redan grunden 
gjuten i slutet av vårterminen av förra årets tvåor. De började därför höst-
terminen med att resa husstommen, och att bygga husets yttre skal. Avgö-
rande för möjligheten att gjuta grunden är att det finns en kund och tomt 
för huset. ”Det är väl tänkt att vi ska göra nästa års grund ifall dom [sko-
lan] har klart om vem som beställer”, säger Boris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 9. Eleverna Bert, Björn och Boris har lunchrast i byggboden vid elevbygget.  

Björn berättar att de började med att bulta fast en syll i betonggrunden ”för 
att få något att sätta fast stolpverket och regelverket i”. Takstolarna be-
ställdes ”eftersom det är vissa säkerhetskrav på dem, de ska klara en viss 
vikt”, säger Bert.  Han tillägger att det också ”är nästan dyrare att göra dem 
själva, än att beställa dem”. Därefter satte de upp utvändig gips och reglar 
för locklistpanelen, som är ytterst på huset. ”När vi hade fått upp gipset, så 
börja vi med taket, eller hur var det?” frågar Boris. Bert instämmer och 
fortsätter ”då började vi lägga rotet [trävirket på takstolarna] och sen pap-
pen och sen la vi upp teglet”. Det är bra att hinna med det innan vintern 
kommer, eftersom de då kan göra arbeten inomhus. Hur lång tid tog det? 
frågar Boris. ”Nu höll vi på lite grann med garaget och det, men vi har väl 
hundra timmar på taket”, svarar Bert.  

Eleverna är noga med att anteckna vad de gör på bygget. ”Man för tid-
kort på skolan, och om man är ute på företag. Man ska ju skriva tidkort för 
att visa vad man har gjort och vilken tid det har tagit”, förklarar Bert. 

 
 

                                                      
141 De tre eleverna har varit särskilt viktiga informanter och deras aktiviteter och utsagor 
gestaltar till stora delar beskrivningen av elevbygget.  
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Eleverna berättar att de i början av höstterminen kände sig pressade av att 
huset måste vara felfritt, och att de därför är lättade över att det har gått 
bra. 
 

Bert:  Jaa, första dan fick man känna på den värsta tiden som finns. 
Ingrid:  Hur gick det? Var ni där allihop och visste vad ni skulle göra då 

eller hur funkar det? 
Boris:  Jamen, Krister [läraren] han satte väl igång arbetet och sa vad vi 

skulle göra och så gjorde vi det. 
Ingrid:  Vad var det som var svårt då? 
Bert:  Det var just det där att man hade den där pressen på att nån ska bo 

i det här. 
Boris:  Jaa! 
Bert:  Då kände man det, nu får man inte göra bort sig helt. Det har ju 

gått väldigt bra. 
Boris:  Jaa! 
 

(Ur intervju med eleverna Bert, Boris och Björn vid elevbygget, feb 2007) 

Yrkeslärandet på elevbygget 
När eleverna ska börja med nya arbetsmoment i huset, så ber de läraren om 
hjälp om de inte kan momentet redan. Bert menar att ”vi har ju även fått 
lära oss en hel del när vi var nere på skolan i ettan om vissa saker, listning 
bland annat. Fast det är lite annorlunda i det här huset …”. Eleverna säger 
att det är många moment som kommer igen. Det beror på att eleverna delas 
in i grupper, som specialiserar sig på olika arbetsuppgifter. Grupperna 
instrueras av läraren i ett arbetsmoment och får sedan utföra det ett flertal 
gånger. Det innebär att eleverna inte gör alla moment i husbygget. Läraren 
Kurt exemplifierar med montering av fönster. 

 
Kurt:  Men samtidigt så måste vi gena. Om vi säger att två killar [elever] 

ska sätta fönster, då försöker vi att de får sätta en fem, sex, sju 
fönster så de vet hur man sätter in ett fönster. Det går inte att bara 
sätta in ett fönster och tro att de kan. Det blir ju som jobbigt för 
oss om vi ska gå och instruera två stycken för varje fönster. Då får 
de sätta en radda fönster. Alla får inte sätta fönster. Vi måste ju 
också lämna ett hyfsat resultat efter oss. Har du instruerat två till 
fyra stycken så gör de fönster i nedervåningen, och så gör fyra 
stycken övervåningen. 

Krister:  De ser också hur de gör. De som inte har hunnit sätta fönster, de 
måste ju kunna sätta fönster, för de har sett hur de gör.  

Kurt:  Det är andra killar som sätter in dörrar. 
Krister:  Principen är densamma. 

 
(Samtal med lärarna Kurt och Krister vid elevbygget, feb 2007) 
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Ett problem som eleverna tar upp är att de inte har fått arbeta utifrån hus-
ritningen. Det innebär att det är svårt att på egen hand veta hur huset ska 
byggas och att de blir beroende av att fråga lärarna. 
 

Ingrid:  Men nu när ni är här på bygget. Är det läraren som visar hur man 
gör eller hur…? 

Boris:  Han säger hur vi ska göra. Sen har vi inte fått se nån ritning än. 
Jag har frågat efter den bland annat… 

Bert:  Jag har sett den. 
Björn:  Jag med… 
Boris:  Har ni fått se den? 

 
(Ur intervju med eleverna Bert, Boris och Björn vid elevbygget, feb 2007) 

 
I slutet av april månad arbetar eleverna två hela veckor, från klockan sju 
till fyra, för att bygget ska hinna bli klart i tid. Alla andra lektioner på sko-
lan får vänta. Läraren Krister är stressad, telefonen ringer ständigt och han 
är i full färd att hjälpa elever och se till att allt fungerar. Krister tycker att 
det är skönt att eleverna är där hela veckor nu, de hinner mycket och att 
”eleverna kommer in i jobbet på ett annat sätt”. De vet ”vart de kommer på 
morgonen och vad de ska göra. Det tar inte en vecka emellan. Då har de ju 
glömt bort vad de ska göra”. Det här är den sista veckan eleverna är på 
bygget, så i stort sett allt måste bli klart. Nu är det skönt för att ”vi är på 
väg mot ytterdörren”. 

Den här sista veckan på elevbygget berättar Bert, Boris och Björn om 
vad som hänt sedan början av februari. ”Massor! Bro, trapp, väggar, golv, 
dörrar fönsterkarmar, foder… finliret helt enkelt”, säger Bert. Björn fyller i 
med att ”det grova har varit färdigt ett tag, nu är det bara finliret kvar.” 

Eleverna Bert, Boris och Björn väntar på att leveranser till köksinred-
ningen ska komma så att de kan börja monteringen. De menar att det är 
”den jobbiga biten”, att behöva vänta på att material ska komma. De är 
beroende av att det sköts av läraren Krister, men även kunden beställer 
varor. ”Det som vi har haft svårast att få är det som kunden har beställt”, 
säger Bert. Kunden vill beställa materialet själv hos de billigaste bygg-
marknaderna, och det blir då svårt för lärarna att planera och koordinera 
arbetet. Att varor inte levereras i tid innebär också för eleverna att de får 
svårt att hinna med sitt projektarbete som består i att montera köket, do-
kumentera arbetet och skriva en rapport. Det är också en ganska stor irrita-
tion bland elever och lärare på bygget över att kunden inte kan bestämma 
sig och vill ha ändringar. 
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Montering av trapp i elevbygget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10. Montering av trapp i elevbygget. 
 
I huset arbetar en grupp elever med att montera en trapp. Hela huset ska 
vara i stort sett klart om några dagar och eleverna som monterar trappen 
hindrar den grupp som ska lägga golvet klart. Trappen har levererats i 
monteringsfärdigt skick utifrån en måttbeställning. Det medföljer både en 
dvd-skiva och en pappersbeskrivning av hur trappen ska monteras, men 
eleverna använder beskrivningen för att identifiera vilka skruvar som ska 
användas och testar sedan på egen hand hur trappen ska monteras.  

De får problem och kallar på läraren Krister, som också försöker lösa 
problemet genom att se på de fysiska detaljerna och lista ut hur de ska 
sammanfogas. Eleverna har svårt att förstå monteringsanvisningen, då 
trappan i beskrivningen endast har en sväng och den som eleverna ska 
montera har två svängar. Men när de bläddrar i anvisningarna visar det sig 
att det finns en beskrivning som stämmer med deras modell. Eleverna be-
rättar då att läraren har sagt att de ska ta med dvd-filmen hem och titta på 
den innan de skulle montera trappen, eftersom det inte finns någon datorut-
rustning vid elevbygget.  Det har de inte gjort, och nu är det också bråttom 
att bli klara.  

 
 

Arbetsplatsförlagd husbyggnadsteknik i årskurs 3 
Yrkesteknikkurserna ökar ytterligare i årskurs 3, men kärnämnena har 
samma omfattning som i årskurs 2. Det finns fyra kurser angivna på sche-
mat som anger vad som ska ingå i yrkesteknik: Projektarbete (100 gp), 
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Reparation och ombyggnad (150 gp), Snickerier och inredning (100 gp), 
Materialkunskap (50 gp).  De obligatoriska kärnämneskurserna utgörs av 
Samhällskunskap (50 gp), Svenska B (50 gp) och Religionskunskap A (50 
gp). Eleverna erbjuds även att ha Engelska B (100 gp) som tilläggsval.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Veckoschema för byggprogrammet årskurs 3.  

Det framgår inte av schemat, men det är praxis att eleverna har schemafria 
måndagar den sista terminen i årskurs 3. Det blir möjligt genom att elever-
na bland annat gör projektarbetet på beting. Avsikten är att eleverna ska 
ges möjlighet att arbeta på APU företaget en dag i veckan. 

Husbyggnadsteknik på APU 
På tisdagar och onsdagar har eleverna arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 
Läraren Kalle berättar att APU:n måste koncentreras till två heldagar efter-
som det kan vara långt mellan skolan och företagen. ”Det går inte att släp-
pa ut eleverna en halv dag och sedan ska de till skolan. En del företag lig-
ger två, tre mil från stan”. 

Under vårterminens schemafria måndag erbjuds eleverna att arbeta på 
APU-företaget och de får då lön. Det innebär också att lärlingstiden förkor-
tas med motsvarande tid. För att det ska vara möjligt så måste eleverna ta 
arbetsgivarintyg som bevisar att de arbetat. 

 
Kalle:  Jag pratar ofta med eleverna att de ska ta arbetsgivarintyg. Att de 

ska vara noga med det. För det är pengar rätt i fickan för dem. 
Bertil:  Det fick vi höra redan i ettan och tvåan. 
Kalle:  … från det eleverna börjar skolan, så tar de arbetsgivarintyg. /…/ 

Jag ser det som så, att när man har dem [eleverna] ute så här då 
slussar man så att säga in dem. Är det så att de vill, så har de of-
tast ett jobb när de slutar skolan. Dessutom så har de mycket enk-
lare att få sitt yrkesbevis. De ska alltså göra sina 6300 timmar och 
ta examen då. Det är ungefär två år efter skolan. Har de sitt yrkes-
bevis då kan de ut och jobba i världen. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Benny och Bertil, april 2007) 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag  
8.30- 10.30    
Engelska B 
(valbar kurs) 
 
10.40-11.50 
Yrkesteknik  
 

8.30- 11.00 
Yrkesteknik  
 

8.30- 11.00 
Yrkesteknik  
 

8.30- 10.30     
Yrkesteknik 
 
11.15-12.40 
Religions-
kunskap 
 

8.30-9.55 
Samhälls-
kunskap 
 
10.05-11.30 
Svenska B  

12.30-13.50 
Yrkesteknik  
 

11.40-15.20 
Yrkesteknik  
 

11.40-16.00 
Yrkesteknik  
 

14.00-16.00 
Yrkesteknik  

12.10-13.30 
Engelska B 
(valbar kurs) 
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APU-besök hos eleven Bror i årskurs 3 
Bror är APU-elev hos det stora byggföretaget PEAB, som placerar ut 
APU-eleverna på olika arbetsplatser. Sedan flyttar eleverna mellan olika 
typer av arbeten, så att de ska få en allsidig utbildning. Under höstterminen 
i årskurs tre var eleven Bror på reparationsavdelningen142. ”Nu har vi snur-
rat runt så att jag och en annan kille har kommit hit då”, säger Bror. Han är 
nu på ett nybygge av en idrottshall och berättar att han är på bygget tre 
dagar i veckan. ”Det blir rätt mycket. Det är ju APU två dagar och så job-
bar jag en dag, då vi egentligen är lediga från skolan. Då fick jag jobba”. 

Bror berättar att han redan som barn visste att han ville bli snickare. 
”Morfar var det. Jag tror att många av dem som välj bygg, som har funde-
rat länge på det. Även om det är någon [i klassen] som har bestämt sig 
senare…”, säger Bror.  Han tycker att ”det roliga är i alla fall att se att man 
skapat nåt … nya saker varje dag”. 

Brors handledare Hilding är i samma ålder som läraren Kalle. Hilding är 
byggnadssnickare och har utbildat sig på Centrala verkstadsskolan. När 
han och Kalle träffas på APU-platsen har de många gemensamma minnen 
och arbetskamrater att samtala om.  

APU-besök hos eleven Bror 
Eleven Bror arbetar med ett stort tak. Det är fint väder, men han berättar att 
det inte går att jobba när det regnar, för ”då kan det hända att fukten sam-
las, så man får inte göra det. Det är mycket det här med fukten och fukt-
mätning”. 

Bror är i full färd med att lägga reglar och sedan ska rotet spikas fast på 
reglarna. ”Vi reglar först och på det så lägger vi bara bräder hela vägen så 
att det blir plant [rotet]”, berättar Bror. Han tycker inte att det är så svårt att 
lägga reglarna ”det är ju bara att skruva, men det är noga att det är rakt”. 
Han använder ett handredskap, en bandad skruvmaskin, där skruvarna 
sitter i rad på ett band och matas in så att det går snabbt. När han sedan ska 
spika fast rotet ”då ser man inte reglarna, och då måste det vara rakt [lägg-
ningen av reglarna] så man inte missar”, säger han. För att vara säker så 
”märker man med ett sprättsnöre, om du vet vad det är?” han förklarar ”ett 
sånt där snöre. Snöret dras ut och spänns mot den linje som ska följas”. 
Sedan går det snabbt att spika när regeln är utmärkt. 

När rotet är lagt kommer golvläggarna och limmar ihop en gummiduk 
som utgör yttertaket. Bror visar på den del av taket som är färdigt och be-
rättar att ”sen kom golvläggarna hit och limmade dit de här, så nu ser det ut 

                                                      
142 Reparatörsjobbet, som är lugnare och mer omväxlande än att jobba på nyproduktion, är 
inte lika attraktivt som nybyggnation. Kanske det beror på att det också betraktas som ett 
lättare jobb, som man kan ta som reträtt efter att ha slitit ut sig på byggen. Handledaren 
Henry berättar att endast 7% av alla byggnadsarbeare stannar i yrket till pensionen. Han 
säger också att ett alternativ är att gå på reparationsarbete för dem som slitit ut sig.  
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som ett helt tak. Det var i bitar, som en byggsats först”. Bitarna lyftes upp 
av en byggkran. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 11. På bilden till vänster står Bror med sin handledare i en liftkorg och skru-
var fast reglar med hjälp av en bandad skruvmaskin. På den högra bilden samtalar 
läraren med handledaren. 

 
 
 
 
 
 
Bild 12. På bilden till vänster visar Bror vad ett sprättsnöre är. Bilden till vänster 
visar när Bror arbetar med en bandad skruvmaskin. 

 

Bror menar att det är ”lite tjatigt” att skruva och spika, det kunde han redan 
innan han kom på APU-platsen, men det är ändå annorlunda jämfört med 
elevbygget.  

 
Ingrid:  Tyckte du att du kunde mycket när du kom ut på företaget i hös-

tas?  
Bror:  Jaa, eller allting här är nästan nytt. Du kan ju skruva och spika och 

göra alla momenten, men när och hur man ska göra det, det lär 
man sig. Det är helt annorlunda än på ett husbygge det här.  

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleven Bror, april 2007) 

 
Det nya och det svåraste han lärt sig är att gipsa. Han har lärt sig flera 

knep av handledarna, som han tycker är bra att kunna och som innebär att 
han kan arbeta snabbt. Han visar hur han med en enkel tumregel kan kapa 
gipsskivor istället för att mäta varje gång. Han har också upptäckt att de 
som gipsar ofta arbetar i par. 
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Bror:  … och sen är det mycket att mäta för det är inte rakt mot väggen. 

Då mäter du från sidan och oftast står en och lyfter, och så står en 
och kapar och då ropar man mått. Då står man helst och pratar 
ihop sig om måtten. Var man mäter. 

Ingrid:  Det är ju knepigt att veta var man ska sätta ett hål till exempel? 
Bror:  Joo, det är ju därför många som gipsar har jobbat med varandra 

väldigt länge, så dom kan liksom varann och då går det fort. 
Ingrid:  Så man jobbar oftast två då man gipsar. 
Bror:  Man jobbar alltid två, för då går det tre gånger så snabbt. 
Ingrid:  Då är väl risken att man får gipsa mycket? 
Bror:  Japp. 
Ingrid:  Blir det så att man blir specialist i sitt jobb? 
Bror:  Jo, nästan. Man måste nästan vara två, för här inne är det så högt i 

tak, då använd man nästan alltid liftar. När man kör upp och ner 
med en sån, det tar ju timmar, så då har man en kille som bara 
räcker upp skivorna. Det är mycket bättre. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleven Bror, april 2007) 

APU-besök hos eleverna Bertil och Benny i årskurs 3 
Eleverna Bertil och Benny kommer från samma by fem mil från staden. De 
bor inackorderade i staden, eftersom det är för långt att åka hem till byn 
varje dag. Bertil och Benny visste tidigt att de ville bli snickare för att de 
tyckte så mycket om att bygga kojor när de var små.  

Bertil och Benny har APU på ett mindre byggföretag143. På företaget 
finns en till elev från klassen, men Bertil och Benny brukar få arbeta till-
sammans. Företaget har mindre byggprojekt och läraren Kalle menar att 
”de elever som väljer att vara på såna här företag är seviceinriktade”. Han 
fortsätter förklara att arbeta på ett mindre byggföretag handlar mer om att 
ha kontakt direkt med kunden, ”att kunna ge förslag till kunder”. Exempel-
vis om kunden önskar en ny entré, så ska man ” kunna skissa upp lite på ett 
papper och visa”. Då är det viktigt att man kan föreställa sig hur det kan se 
ut och att man kan lite grann om bygghistoria, ”så att man kan harmonisera 
med hustypen”, säger Kalle. 

Hans, som är handledare för Bertil och Benny utbildade sig till bygg-
nadssnickare på Västerskolan. Han menar att det är viktigt som handledare 
att ”verkligen känna för det”, och att ”det ska vara frivilligt för de som ska 
göra det” om det ska bli bra. Hans menar att det svåra med lärlingar är i 
relation till kunden, då det tar längre tid att göra jobben, och att risken är 
större att det sker misstag och fel. Kunden kan inte betala för det, ”vi har ju 
ett ansvar gentemot våra kunder också”, betonar Hans.  

Bertil säger att det ”alltid är full fart” på jobbet och det tycker både han 
och Benny är bra. De jobbar på företaget under de schemafria måndagarna 

                                                      
143 Bilddokumentation saknas på grund av att eleverna arbetade på ett säkerhetsföretag vid 
APU-besöket och det var inte tillåtet att ta bilder på företaget. 
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och det händer ganska ofta att chefen frågar om de dessutom vill jobba 
extra några timmar på kvällen. Benny och Bertil berättar om hur en vecka 
kan se ut för dem. 

 
Bertil:  Över helgen då är jag hemma hos mamma och pappa i en by utan-

för stan. Då kör jag bil upp [till stan] söndag kväll och så går jag 
och lägger mig klockan elva, kanske. Så stiger jag upp, halv sex 
kanske, och så sitter jag och ser TV på morgon. Sedan åker jag 
och hämta den här killen [Benny], som fått stå ute ett tag. 

Ingrid:  Jaha. 
Bertil:  Sedan åker vi och jobbar till fyra. Och så brukar chefen fråga vil-

ka som vill jobba kväll. Det brukar vi ta på oss. Så jobbar vi kan-
ske tre-fyra timmar. Sen hinner man hem, äta och sätta sig framför 
TV:n. Sen går man och lägger sig. Och så tisdag – jobba och så 
har vi fotbollsträning och då är vi hemma… förra gången var vi 
hemma halv elva. Och så är det bara att gå och lägga sig. Och så 
onsdag. Jobba, och då kan det också bli nån kväll. Men jag brukar 
försöka hålla mig till en kväll i veckan, men det är svårt när che-
fen frågar. 

Ingrid:  Vad är det som är svårt? Är det svårt att säga nej? 
Bertil:  Joo. 
Ingrid:  Fastän du skulle vilja? 
Bertil:  Ibland vill man gå hem och sova. Men ... 
Benny:  Det är ju inte så att han direkt tvingar en… 
Bertil:  Han frågar ju, men man vill visa framfötterna så att man kan få ett 

jobb där. 
Ingrid:  Känner du likadant? 
Bror:  Jajemen. 

 
       (Ur intervju med eleverna Bror, Bertil och Benny, april 2007) 

 
Bertil och Benny uppskattar att de lär sig att arbeta mer effektivt genom 
”alla småknep” de får lära sig av de olika handledarna. ”Man kan stå och 
slita med något och så har handledaren ett knep. Gör så här!”, säger Bertil. 
De menar att de nu också bättre förstår sådant som var svårt att förstå då de 
läste i böckerna i skolan.  

Läraren Kalle tar också upp att han tycker att eleverna blir bättre på att 
planera jobbet. 
 

Kalle:  Jag har sett att i ettan så har dom ingen planering. Så nu planerar 
de jobben på ett helt annat sätt. De funderar hur ska vi lägga upp 
jobbet för att vi ska få… det är det som hela tiden växer. 

Ingrid:  Förr gjorde ni bara saker som ni stod inför i stunden? 
Bertil:  Ja, och så frågade vi alltid. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Benny och Bertil, april 2007) 
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Yrkesteori inom husbyggnadsteknik 
Det finns inget ämne på schemat som heter yrkesteori, men i praktiken 
finns det yrkesteoripass. Yrkesteori innebär att ett läromedel som är ut-
vecklat särskilt för byggprogrammet används144. Läromedlet är indelat i 
ämnen och varje ämne består av en mängd häften, som behandlar specifika 
moment145.  
 

Ingrid: När ni har yrkesteori, läser ni alltid i en bok? 
Bo:  Vi läser ju i häften, och så gör vi lite övningar. Vi har lite stenciler 

som vi ska jobba i och så där. Det är väl i stort sett den enda teori 
inom bygg vi har. Jo vi har kört lite ritningsläsning, men det mesta 
lär vi oss i det praktiska. 

  
(Ur samtal med eleverna Bill och Bo i skolan, april 2007) 

Bygghäften som läromedel 
Häftet Murning – Introduktion, som används i samband med murning av 
spisarna, är representativt för hur häftena är utformade. Det finns fyra delar 
i häftet: murverkskonstruktioner, material, genomförande och uppgifter 
(repetitions- och tillämpningsuppgifter). Det vill säga en övergripande del 
där olika användningsområden beskrivs, i det här fallet beskrivs väggar, 
fasadbeklädnader, skorstenar och öppna spisar. Därefter kommer en del 
med beskrivningar av material och användningsområde i korta faktatexter 
med bilder och slutligen faktafrågor.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 13. Exempel på beskrivningar av material och byggtekniska termer ur läro-
medelshäftet Murning – Introduktion (Sveriges Byggindustrier & Liber förlag, 
1994, s. 7 och 15).  

                                                      
144 Läromedlet är helt dominerande inom Byggprogrammet och det har utvecklats av Bygg-
nadsindustrin i samverkan med Liber. 
145 Läromedlet har utformats efter kursinnehållet i byggprogrammet. Det finns totalt 150 
häften/delar som alla har samma upplägg, se beskrivningen.  
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Genomförandedelen innehåller i bild och text exempel på hur murade kon-
struktioner kan se ut på ritningar, praktiska råd om hur man använder bruk 
och hur man genomför murning även med tanke på skyddsteknik. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 14. Exempel på praktiska råd i genomförandedelen ur läromedelshäftet Mur-
ning – Introduktion (Sveriges Byggindustrier & Liber förlag, 1994, s. 22).  
 
Repetitionsfrågorna handlar huvudsakligen om faktaåtergivning av inne-
hållet i häftets text, medan tillämpningsuppgifterna handlar om att hitta 
fakta i andra bygghandböcker och regelverk. När eleverna har läst i häftena 
och besvarat frågorna samt gjort klar murningsövningen så följer ett prov 
som utgår från teorihäftena. 

Kursen Arbetsmiljö och säkerhet (50 gp) är en yrkesämneskurs, som en-
ligt läraren Kurt är ”tungrodd”, men nu har samarbetet med kärnämneslä-
rarna inneburit att upplägget har förändrats. I år tog lärarna tillsammans 
med sig grupper av elever i sina bilar ut till olika byggarbetsplatser och 
eleverna fick undersöka och ”tala om hur det var på den där byggarbets-
platsen jämfört med den andra, och så fick dom skriva lite grann”. Kurt 
upplever det därför som mycket positivt att kärnämneslärarna nu arbetar 
nära yrkeslärarna, och att det gett dem nya infallsvinklar på hur de kan 
genomföra kursen. 

En yrkesämneskurs som också tillhör yrkestekniken, och som har en 
avgränsad position på schemat, är Datorkunskap (50 gp). Den hålls av en 
kärnämneslärare (Eva) och syftet med kursen är att den ska ge eleverna en 
allmän kunskap i användning av datorer. Förutom kursen finns det inget 
som tyder på att eleverna använder datorer i någon större utsträckning i 
undervisningen i yrkesämnena. 

Tidrapporten  
När årskurs 2 har lektion i yrkesteori på torsdag morgon, så inleds den med 
att eleverna fyller i tiden för olika arbetsmoment de gjort under den senaste 
veckan. Tidkorten som ska fyllas i är utformade i ett datorprogram (excel) 
och på dessa finns kurserna angivna (i antal poäng och kurskod) och de är i 
sin tur indelade i moment (se bilaga 2). Exempelvis kursen Formbyggnad 
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(100 gp, med kurskod Hus 1207) har följande moment angivna: vägg, bär-
lag, balkar & pelare, trappform, profiler och lågform. 
 

Ingrid:  Motsvarar det här [ifyllandet av tidkorten] det man gör [när man 
rapporterar tid] när man jobbar ute på bygg? 

Krister:  Joo, det är i stort sett samma. Det finns ju mer, men vi kan ju inte 
börja ha alla små… 

 
(Ur samtal på yrkesteorilektion, feb 2007) 

 
Lärarna skriver sedan in uppgifterna i datorprogrammet varje månad för att 
se hur väl arbetsmomenten och kurstiderna stämmer. När eleverna går ut 
årskurs 3 sammanställs tidräkningen av skolan och eleverna får tillgodo-
räkna sig maximalt 2500 timmar för skolans kurser. Sedan återstår cirka 
4000 timmars lärlingstid innan eleverna kan ta sitt yrkesbevis och bli full-
betalda som yrkesmän. Därför är det viktigt att eleverna även rapporterar 
den tid som de har arbetat på lovdagar inom byggbranschen. Varje arbetad 
timme innebär att eleverna då kan minska lärlingstiden med motsvarande 
antal timmar. 

 
Krister: [Till eleverna] Det lämnar ni in arbetsgivarintyg på. Jo, ni skriver 

upp tiden på det ändå där [på blanketten]. Det är bara det att vi har 
det på papper, arbetsgivarintyget, att ni har de där timmarna under 
lovveckorna då ni har jobbat. Det spelar ingen roll att det är löne-
beskedet. Det ska vara ett arbetsgivarintyg. 

 
(Ur samtal på yrkesteorilektion, feb 2007) 

  
Att elevernas kurser i gymnasiet också räknas in i lärlingstiden innebär att 
närvaron i skolan påverkar lärlingstiden.  
 

Krister:  Närvaron här på skolan ser de [RYK]146 också till. Har du haft 
mycket närvaro kan det gå fortare, men har du haft mycket frånva-
ro så… 

Ingrid:  Så det här [tidssammanräkningen] brukar man visa när man söker 
jobb? 

Krister:  Det här skrivs in i en lärlingsbok [som utfärdas av RYK] och 
skickas ut till företagen sen. 

Ingrid:  När skolan är klar, inte under tiden? 
Krister:  Nej, då skickar vi in, då skriver vi in alla dom här kurserna vad 

dom har gjort här i en [utbildnings]bok. Som då lämnas ut till [lär-
lings]företagen, som håller reda på den. Sen måste ju företaget 
fortsätta [med bokföringen av tid] under tiden dom [eleverna] är 
lärlingar. Så då för de [företagen] in i lärlingsboken sen. 

 
(Ur samtal på yrkesteorilektion, feb 2007) 

                                                      
146 RYK = Regionala Yrkesutbildningskommittén, som granskar elevens utbildning och 
utfärdar en så kallad utbildningsbok för den fortsatta lärlingsutbildningen.  
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Yrkesteori – en lektion i husbyggnad årskurs 2 
Yrkesteorilektionen inleds med att alla elever skriver in tid i en mall. När 
tidrapporteringen är klar plockar eleverna fram bygghäften med rubriken 
Stolpverk och beklädnader och börjar arbeta individuellt i dessa. Häftena 
har ett liknande upplägg som beskrivits tidigare för årskurs 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 15. Yrkesteorilektion.   

När jag sätter mig bredvid eleven Bruno inleder han med att säga: ”det 
kallas yrkesteori, den här lektionen”. Han berättar vidare att ”det är tänkt 
att vi ska läsa igenom det här och sen titta på frågorna. Det finns väl med i 
texten på nåt sätt, om det inte gör det så kanske det syns på bilden varför 
det ska vara så”. När han löst uppgifterna i häftena så blir det ett skriftligt 
prov, fortsätter han. Han menar att det är vad de gör på yrkesteorilektio-
nerna, men menar att han ”lär sig bäst genom att göra grejor istället för att 
läsa sig till det, men man behöver väl lite teori för att veta hur man gör i 
det praktiska utförandet”. Jag undrar vad Bruno lär sig genom att göra 
uppgifterna. Han svarar att ”man lär sig väl lite mer såna här ord”, men han 
menar att ”man lär sig mest när man gör nåt praktiskt än att man bara lä-
ser”. 

När läraren Krister kommer fram till oss, frågar jag honom om eleverna 
brukar koppla svaren i häftena till det de gör på elevbygget. Krister säger 
att det händer att eleverna frågar ”var det så här vi gjorde? Ja, delvis, men 
ibland kan man inte göra som det står i böckerna heller... men det har ett 
samband i alla fall. Det har det ju”. Hur svarar eleverna på frågorna då, 
undrar jag. ”Då skriver de det som står i boken… och vi har ju facit och det 
är efter det som står i boken”, svarar Krister.  

Krister menar att det är bäst att eleverna arbetar själva med häftena än 
att han ska ”stå och babbla om allt sånt där framme”, det är främst för att 
det finns mycket bilder i häftena. Då kan eleverna se på bilderna och för-
stå, vilket är särskilt bra för elever som har läs- och skrivsvårigheter, beto-
nar Krister. 
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Måleriteknik 
Måleriinriktningen har under det första läsåret samma schemadisposition 
som husbyggnadsinriktningen, med skillnaden att yrkesteknik är måleri-
teknik istället.  

Yrkesläraren Malin är ensam ansvarig för alla tre årskurserna. Det går 
totalt femton elever fördelade på de tre årskurserna, sex i ettan, fem i tvåan 
och fyra i trean, Här finns också de enda tjejerna på byggprogrammet, to-
talt fyra stycken.  Malin är klassföreståndare för alla elever på inriktningen 
och undervisar i den yrkesteknik som är skolförlagd. Hon utbildade sig till 
målare på Västerskolan i linjesystemet och arbetade sedan som målare i 
ungefär femton år, innan hon gick lärarutbildningen. Malin började arbeta 
som instruktör på deltid på skolans elevbyggen, och för tio år sedan fick 
hon en lärartjänst på skolan. I årskurs 1 samarbetar hon med Kurt i det så 
kallade ”lilla snurret”, annars samverkar hon mest med handledare i de 
APU-företag som medverkar i utbildningen. Varje onsdag har hon avsatt 
för besök hos elever och kontakt med handledare. Hon är dessutom aktiv i 
flera andra projekt i skolan. 

Skolförlagd måleriteknik i årskurs 1 
Efter att ha provat lite olika moment inom byggyrket börjar målerieleverna 
träna olika grundläggande moment i måleriteknik i små övningsrum i må-
lerilokalen. Varje elev har ett eget rum som de får träna i, och genom val 
av färg och tapeter sätter de sin egen prägel på rummet.  

 
Malin:  Ja, alltså i sina rum får eleverna ju bestämma…. Vi går och letar 

rätt på… Det är lite begränsat vad vi har för tapeter här, men jag 
får ju väldigt mycket tapet från färgaffärer. Så då får eleverna väl-
ja tapet, och utifrån det måla sin färg på väggen. Jag brukar säga 
att de ska tänka sig att det är erat eget rum. Att ni ska kunna vistas 
i rummet. 

Ingrid:  Ja, rummen är ju väldigt personliga, det ser man.  
Malin:  Ja, de kan vara lite djärva… 
Ingrid: Men det ska ändå ingå vissa moment de ska träna på? Man ser att 

de har projicerat upp några figurer. 
Malin:  Ja, men det ska gå igenom min censur först. För det får ju inte stå 

vad som helst, naturligtvis, och inte vara vad som helst. Men det 
är inga problem. 

 
(Ur intervju 2, med läraren Malin, feb. 2007) 
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Grundläggande måleriteknik tränas i skolan 
I målerilokalen har eleverna var sitt litet rum att öva grundläggande mål-
ningsteknik i. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 16. Målerilokalen med elevernas övningsrum till höger. 

Eleverna Mikael och Maja berättar att när de skulle lära sig att spackla, så 
visar Malin först hur hon arbetar. ”Hur man ska hålla”, säger Mikael och 
”man ska styra med fingrarna, med pek- och långfingret. Man utvecklar en 
egen teknik”, fyller Maja i. ”Jo, det är det som vi mest gör i rummen. Ma-
lin visar på sitt sätt, sen får vi utveckla det själva. Hon visar på väggen, sen 
får vi testa. Alla håller verkligen olika. Spacklarna är olika längst ner så 
man kan skifta jättemycket”. Det gäller att utveckla ett sätt att arbeta på 
som ”man själv tycker att det går snabbast på”.  

Målningsarbeten i skolan och i skolans regi 
Redan i början på vårterminen har eleverna i årskurs ett, kommit så långt 
att de är klara med rummen och nästa steg blir att göra målningsarbeten på 
skolan.  

 
Malin:  Vi försöker göra det så likt som möjligt som ute i företag. Själv-

klart är inte det så lätt. Vi har ju det här att röra oss med. Det är 
därför vi försöker att få iväg dem [eleverna] att göra jobb inne på 
skolan också. Att det blir ett färdigt jobb så att säga.  

 
(Ur intervju 2, med läraren Malin, feb. 2007) 

 
Det är enligt Malin huvudsakligen elevernas inställning till skolan som kan 
göra skillnad mellan att göra målningsarbeten i skolans regi och på en ar-
betsplats. 

Malin:  Men de [eleverna] har gått nio år i skola, tio år med förskola, så 
att skola är alltid skola för dem. Hur än man lägger upp det så är 
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det i skolans regi. När de kommer ut till företaget, ja då är det fö-
retag. Det är egentligen det som kan vara emot oss, att det är sko-
lan. Har man inte gillat skolan förut och börjar på gymnasiet, kan 
de få en nytändning när de kommer hit. Och vissa tänker – det är 
ju skola, då är det tråkigt.  Så är ju vissa elever, därför att det är i 
skolans regi. 

 
(Ur intervju 2, med läraren Malin, feb. 2007) 

 
Malin menar att målningsarbeten i skolans regi också gör eleverna bättre 
förberedda för att gå ut på APU-företagen.  
 

Ingrid:  Så det liksom stegras upp, man övar och så gör man målningsar-
beten på skolan? 

Malin:  Här får ni misslyckas hur mycket som helst för att ni ska lära. Och 
så det där ska vara kvar. Så att man försök stegra. Eleverna ska ju 
ut efter påsk, ut i företag på riktiga jobb också. 

 
(Ur intervju 2, med läraren Malin, feb. 2007) 

 
Vilka måleriarbeten som ska utföras på skolan bestäms ytterst av skolen-
hetschefen, efter att han, Malin och vaktmästaren har inventerat behovet. 
Malin ansvarar sedan för målningsarbetets utförande, och samverkar då 
med ”kunden”, som kan vara en annan lärare. Malin berättar, utifrån att de 
skulle måla om ett klassrum, att hon försökte involvera målerieleverna i 
färgsättningen, ”men då var de så tysta så att det var jag till slut som gjorde 
det ändå. Men dekorationerna, det är i samråd med dem som ska ha det 
[klassrummet]”. Malin berättar vidare: ”Ja, alltså, nu sa jag till lärarna. Ta 
upp det med era elever, hur de vill ha det? Och relativt ofta får man tillba-
ka – gör nånting kul, och vad är kul?” Målerieleverna fick ge förslag, och 
då ville de måla eldsflammor. Malin svarade att ” jaa, om vi kan tona ner 
det. Så säger jag det förslaget, och då blir det ju det då. De köper det”. När 
materialet ska beställas, så är målareleverna med, men Malin ringer och 
beställer ”det är ju koder och så…”. 

Måleriteknik på företag – APU i årskurs 1 
Redan i slutet av årskurs 1 är eleverna på APU en dag i veckan under fem 
veckor efter påsklovet. Eleverna får då sin första kontakt med de APU-
företag som de kommer att ha sin utbildning i måleriteknik på under 
årskurs två och tre. 

Eleverna Maja och Mikael, som går i årskurs 1, har varit särskilt viktiga 
informanter för beskrivningen. Maja säger att valet till byggprogrammet 
var en ”impulsgrej”, som hon bestämde sig för när hon satt och bläddrade i 
gymnasiekatalogen. Samtidigt berättar hon att han har varit med sin pappa 
och ”spikat” när han har byggt, och att hon har varit med och tapetserat 
hemma. 
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APU-besök hos eleven Maja 
Maja har sin APU-plats på ett lokalt mindre måleriföretag och hon tycker 
att de har tagit emot henne bra och att de ”hela tiden poängterat att är det 
någonting så fråga” och att hon inte ska ha så höga förväntningar på sig 
själv. ”Ta det lugnt, ta det i din takt”, har de sagt till henne. På APU-
företaget är det arbetsuppgiften som styr vem hon ska vara med, och hon 
byter därför handledare.  

 
Maja:  Jag har olika handledare. De skickar mig på nåt jobb som de tyck-

er är lämpligt. Så att jag får pröva på så mycket olika grejer som 
möjligt. Så då blir det den som är lämpligast som jag får jobba 
med. 

 
(Ur intervju med eleverna Maja och Mikael, april 2007) 

 
Maja tycker att det skulle vara enklare att ha samma handledare, ”Man 
måste ju hela tiden börja om och lära känna en ny, så det är lite jobbigt”. 
Men ”det går ju” och nu menar hon att hon i alla fall känner flera på före-
taget inför APU:n i årskurs 2 och 3.  

 

APU-besök hos eleven Maja 
Maja arbetar med att slipa och bredspackla en stor vägg inne i en lokal. 
Hela arbetet utförs manuellt. Maja säger att ”man måste ju vara så noga för 
allt syns. Underarbetet är jätteviktigt för det syns igenom”. Därför menar 
hon att det är lätt bli pedantisk, och att ”det känns lite fel när man ser att 
dom [handledarna] får det fint på en gång och man står där i tio minuter på 
samma lilla fläck”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 17. Maja och hennes handledare Helmer på APU-platsen 
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Majas handledare Helmer ska visa Maja hur hon ska bredspackla för att 
slippa kanterna som sedan ska slipas bort. Han lånar Majas spackel, men 
det visar sig att han inte kan arbeta med den – resultatet blir inte bra. Majas 
spackel är ny och Helmer förklarar att han har haft sin spackel mycket 
länge, och att träna sig använda ny en spackelspade tar tid. 

Maja har också upptäckt att ”det är jättesvårt att förklara när man ska 
göra nånting. Innan man kommer in i det så är det jättesvårt”. Det gäller att 
träna och öva in sin egen stil. 

 

Eleven Mikael berättar inte valde måleri i första hand, utan hamnade där 
efter att ha förlorat i en lottning om elevplatserna på husbyggnad. Han 
hade samma betyg som sju andra elever, och alla kunde inte få plats på 
husbyggnad, så det blev lottdragning om platserna. Mikael var mycket 
besviken över att inte få sitt förstahandsval.  

 
Ingrid:  Hur tycker du att det är nu då? 
Mikael:  Bättre än jag hade trott. Det har blivit bättre och bättre. Jag visste 

inte att målare tapetserade inne. Jag trodde att de mest stod och 
målade hus. Det hade jag föreställt mig, men det är ju mycket mer 
än det. Tapetsera, spackla och /…/ Jag hade ingen aning om hur 
det skulle vara på måleri. Jag hade ju ställt in mig på husbyggnad. 

 
(Ur intervju med eleverna Maja och Mikael, april 2007) 

 

APU-besök hos eleven Mikael 
Mikael har APU i ett stort, rikstäckande måleriföretag. Han är väldigt nöjd 
med mottagandet på företaget och handledaren Håkan, som kommer att 
vara hans handledare under den första utbildningstiden. Därefter kommer 
han att få vara med olika handledare. Läraren Malin är också nöjd över att 
det fungerar så bra för Mikael på APU-platsen, vilket hon ser som ett skäl 
till att Mikael har ändrat uppfattning om måleriinriktningen. ”Han var väl-
digt bekymrad, men nu tycks han trivas bra. Han fick ju bra handledare”, 
menar Malin. Trots att Mikael nu tycks ha accepterat att bli målare istället 
för byggnadssnickare, så menar att han fortfarande tycker ”att det skulle 
vara roligt att snickra, bygga hus”. 

Handledaren Håkan gick själv sin målarutbildning på 1970-talet på Väs-
terskolan. Han säger att det i regel är någon på företaget som har handle-
darutbildning som blir handledare, men när han tänker efter så var det 
länge sedan han själv gick den – ungefär 20 år sedan. Håkan menar också 
att det är bäst om handledaren att få ha samma elev åtminstone inlednings-
vis. ”Det blir en trygghet om eleven får vara med samma ett tag, och sen 
får man växla”. 
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APU-besök hos eleven Mikael 
Mikael arbetar med målnings- och tapetseringsarbete i en lägenhet. Håkan 
har medvetet sparat på arbetet så att Mikael kan vara med i hela arbetet, 
trots att han bara kommer på APU en dag i veckan. 

Det finns ett stort bord med en tapetmaskin uppställd i vardagsrummet. 
Tapetmaskiner kom i början av 1970-talet, ”det fanns en tidigare som skar 
kanter och allt. Men just den här kom i början av 80 nån gång”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 18. Mikael drar en tapetvåd genom tapetmaskinen och handledaren Håkan 
visar honom hur man viker ihop tapeten. 

Mikael visar och beskriver hur tapetmaskinen fungerar.  Det första man 
gör att ställa in mängden lim. På frågan om hur han vet hur mycket lim det 
ska vara, så svarar han ”det vet man. Det ser man”. Sedan ”klämmer man 
fast tapetrullen och så kommer den ut där. Så sätter man stopp där och skär 
bort det där som inte blev limmat ordentligt”.  Läraren Malin fyller i att 
”det är betydligt enklare än för hand, och så får du limmet jämnt”. Håkan 
fortsätter: ”Sen viker man ihop tapeten och så får den ligga och svälla. För 
att det inte ska bli blåsor. Det är det amatörerna gör fel. De använder för 
lite lim och inte ut på kanterna. Det blir ju torrblåsor. Det är viktigt att 
stryka ihop den i kanterna, så att den inte torkar”. Det är också viktigt, 
påpekar Håkan, ”att det finns tillräckligt med lim i baljan, 5 liter, då täcker 
man tråget så att det inte torkar”. 

Mikael får först pröva att hantera tapetseringsmaskinen, och sedan får 
han träna att hänga tapeterna. Ett vattenpass används för att våderna ska bli 
raka, och det räcker att väga in den första tapetvåden.  Mikael berättar att 
det mesta har gått bra, men en våd kom snett och ”då sa han [Håkan] att 
det är bara att riva ner biten jag hade tapetserat. Så fixade han en ny bit och 
jag fick sätta upp den igen”. 
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Mikael och Maja jämför sina APU-platser med skolan. 
 
Ingrid:  Jag var och hälsade på er på olika ställen igår. Det är första jobben 

ni är ute på nu. Hur känns det? 
Maja:  Det känns bra att komma bort från skolbänken. 
Mikael:  Det känns roligt och annorlunda.  
Maja: Man känner att man får göra något. 
Mikael:  Att man får ta ansvar. På skolan känns det mer som på låtsas. 
Maja:  Ja, man tar det inte på allvar riktigt. När man är ute nu så är det 

nåt som folk ska se. Här gör det inte lika mycket om det blir fel. 
Det är värre när man är ute i en lägenhet eller nånting. Det är ju 
faktiskt folk som ska bo där. Man har mer det här ansvaret då. 

 
(Ur intervju med eleverna Maja och Mikael, april 2007) 

 
Mikael berättar att han redan har fått erbjudande om sommarjobb på före-
taget. Maja säger att hon ska fråga om det, och att hon tror att det ska gå 
bra.  

 

APU-besök hos eleven Melker 
Eleven Melker går också i årskurs 1 och han valde måleri för att han tyckte 
att det verkade roligt. ”Sen hade jag en kompis, som berättade om det och 
då blev jag intresserad, och så sökte jag in”, säger Melker. Han tycker att 
måleriet är kul för att han får ”prova på nya grejer och se resultatet, hur det 
blir”. Nu har han sin APU på ett måleriföretag som har målningsarbeten på 
den idrottshall som byggs i staden (jfr APU-besök hos eleven Bror). Mel-
ker byter också handledare ibland, för närvarande är Henrik hans handleda-
re. 

Henrik har gått på Västerskolan och haft nuvarande rektor Rune som lä-
rare. Han blev klar med sin utbildning 1982. Han har gått en handledarut-
bildning, men ”det är väl 15 år sedan, säger han.  

 

APU-besök hos eleven Melker 
Melker använder en ”giraffmaskin” när han slipar väggar. Giraffen kom 
för fyra, fem år sen och fördelen med den är att det är en dammsugare på 
den ”och sen behöver du inte gnugga på”, berättar Henrik. Den är bra att 
ha vid större jobb, menar Henrik. Men den kan medföra arbetsskador, på-
pekar Malin: ”Det blir så statiskt. Du tar aldrig ner den”. Den är bra att 
använda på väggar, men den fungerar inte för tak. ”Giraffen” är det red-
skap som har förändrat arbetet mest sedan han började som målare, menar 
Henrik. Det har också kommit nya snickerifärger, men i målningen är ar-
betsmomenten desamma. 
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Bild 19. Eleven Melker visar hur han använder giraffmaskinen för att slipa en 
vägg. Läraren och handledaren tittar på och pratar med varandra. 

 

Yrkesutbildningens innehåll ifrågasätts av handledarna 
I samband med APU-besöken kommer läraren Malin och handledarna i 
diskussion om vad som ska ingå i utbildningen. Handledaren Henrik ifrå-
gasätter att det ska ingå så mycket dekorativt målande i utbildningen istäl-
let för sådana yrkeskunskaper som eleverna ska leva på. 
 

Henrik:  Vad jag tycker om skolan är att det är mycket tjoller, de här kur-
serna i ådringsmålning… De ska ju bli yrkesmålare. Vad de ska 
lära sig det är att spackla, måla, hänga tapeter. Det är ungefär det 
de ska leva på. 

Malin:  Det är ju inte vi som bestämmer kurserna. Det är faktiskt 200 po-
äng, 200 timmar för dekorativ målning. 

Henrik:  Det kan läggas på tapeter istället. Det har de igen hela livet. 
Malin:  Men det är svårt. De tycker jag också, men de ska ha betyg i de 

kurserna… det är ju de kurserna Skolverket har bestämt ska ingå i 
samråd med Målarmästarna också. 

 … 
 
Henrik:  Det känns ju som att det är ett sätt att marknadsföra måleri, men 

det tillhör ju inte riktigt måleriet. 
Malin:  Det tycker jag med. Jag sitter nu med det här i treorna och de ska 

ha 200 poäng i dekorativt. Det får bli tills man uppnått målen, det 
blir inte de timmarna. 

Henrik:  Vi kan säga 40 timmar. Det räcker. 
Malin:  Sammanlagt. 
Henrik:  Jag har ju själv gått en ådringskurs, 40 timmar.  
Malin:  Då hinner du prova på. 
Henrik:  Det skulle gå efter eget intresse. 
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Malin:  Det skulle vara valbart. Det här att skära schabloner och så 50 po-
äng, sen skulle det vara valbart. Den här gången håller jag med 
dig. 

Henrik:  Vissa grejer är sånt du aldrig kommer att få göra. Istället skulle 
man lägga mer energi på att lära eleverna täcka ett golv, som en 
del inte har en susning om. 

Malin:  Det kan ju bero på olika saker… 
Henrik:  Det beror på läraren [skratt]. Såna grejer, så att det alltid är rent 

och fräscht. 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleven Melker, april 2007) 

 
Vid APU-besöket hos eleven Mikael kommer också handledaren Håkan i 
samtal med Malin om yrkesinnehållet i utbildningen. Den här gången 
handlar det om färgsättning, ett kunskapsområde som till stor del tycks ha 
övertagits av arkitekter.  
 

Malin:  Färgsättning är bra att kunna, men det är ju ofta redan färgsatt när 
man kommer. 

Håkan:  Tyvärr är det ju det. Men om du har det… men till privatkunder. 
Jag var på en målerifirma och vi gjorde ju färgsättning och hela 
kittet. 

Malin:  Jag skulle tro att om företagen sa att vi kan det här så skulle de få 
mer såna jobb också. 

Håkan:  Jag gick ju kurs till diplomerad färgsättare, samma som arkitek-
terna. 

 … 
Håkan:  Det där är en nisch som arkitekten är ganska rädd om. Dom har ju 

roffat åt sig det, men det är inte alltid de är så jätteduktiga. 
Malin:  Visst, det varierar. 
Håkan:  Dom tar ju oftast såna där säkra kort. 
Malin:  Man ser vem som har färgsatt vad. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleven Mikael, april 2007) 

 
 

Måleriteknik på företag – APU i årskurs 2 och 3 
Årskurs 2 och 3 är eleverna på APU två dagar i veckan, tisdag och onsdag, 
men det gäller inte alltid, ibland kan elever istället få göra arbeten i skolan, 
som exempelvis eleven Maud. Hon är lite osäker på sitt yrkesval och Malin 
låter henne därför måla i skolan istället, så att hon kan följa hennes utveck-
ling.  

Eleverna Mats och Martin, som nu går i årskurs 3, har varit särskilt vik-
tiga informanter och deras aktiviteter och utsagor gestaltar till stora delar 
beskrivningen. Mats har tidvis haft tankar på att hoppa av målarutbildning-
en, men nu har han i alla fall kommit till slutet av årskurs tre. 
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Ingrid:  Varför har ni fastnat för måleriet? 
Mats:  Jag vet faktiskt inte. Man har haft sina perioder då man bara vill 

ligga hemma och inte göra nånting. Bara hoppa av och... men så 
kom den här perioden då man vill och den håller i sig ett bra tag. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 

 
Martin är mycket fåordig om varför han valde måleri, men säger att det var 
för att han ”tyckte att det lät roligt”. Martin har ”en liten diagnos”, enligt 
läraren Malin. Därför har hon valt hans handledare med extra omsorg.  
Mats och Martin brukar få arbeta tillsammans, både i skolan och på APU-
platsen. Mats betonar att ”vi jobbar nästan jämt tillsammans”, och då ”blir 
man less på varann”.  

Deras handledare Harry har inte gått i yrkesskola, utan han började sin 
målarutbildning 1963 i grundskolans årskurs 9. ”Då gick jag en vecka på 
skolan och en vecka hos en arbetsgivare”, berättar han. Efter skolan fick 
han börja som lärling på företaget. Nu är det han som är ansvarig för tre 
APU-elever som finns på företaget.  

Mats och Martin berättar att de inte hade så mycket APU i tvåan. De ar-
betade istället med måleriarbeten på en annan gymnasieskola under höst-
terminen, men nu i trean är de ute på ett företag. 

APU – besök hos eleverna Mats och Martin 
På APU-platsen målar Mats och Martin en källargång. Mats säger att han 
”kommer ihåg förra veckan, då jag hade målat bara en vägg, så såg jag 
resultatet. Det här kommer att bli bra. De var grå, väggarna, av smuts”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 20. Mats och Martin målar källargången. De har ett rum i källaren som de kan 
förvara material och som de kan ta rast i . d et finns en mikrovågsugn i rummet.  

Eleverna arbetar nu mest själva, men det varierar. ”När det är ett litet jobb, 
som det här, då får vi jobba själva utan handledare”, berättar Mats. Han 
tycker att det är ganska skönt. ”Det är ingen press på att man ska jobba 
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snabbt”. När man jobbar med andra målare ”är det en annan press” och ”då 
blir det som mer jobbigt”, säger han. ”Då säger dom ’pröva det där’ och då 
blir man nervös”.  ”Som nu här, då behöver du inte tänka så, då är det bara 
att göra sitt eget jobb. Du tänker att du ska själv och det är mycket lättare 
och mycket skönare”, säger Mats. Martin instämmer i att det ”oftast” är 
skönare att jobba själva utan handledare. Om det är något de behöver ha 
hjälp med, så ringer de handledaren, ”eller så kommer han förbi med en 
burk färg och då ser han hur det går”. 

Handledaren Harry, som plötsligt har dykt upp, säger att enligt Arbetar-
skyddsstyrelsen ska man ha det bättre, ”men det är ju svårt att ta hit en 
barack för två dagar också, men det har funkat ganska bra. Mats inflikar att 
”det finns i alla fall toa”. 
 
 
Harry berättar att i de fall eleverna själva ska genomföra ett helt målnings-
arbete, så tilldelas de arbeten av företaget som inte är tidspressade. I övriga 
fall får de gå bredvid en handledare på företaget. Mats och Martin har tidi-
gare målat två trapphus i samma bostadsområde.  
 

Harry:  De har målat två trapphus, helt själva. Så det har de gjort jättebra. 
Ingrid:  Då har ni hållit på hela hösten, eller? 
Harry:  De har ju hållit på i fjol också. Alltså när de jobbar bara tisdag och 

onsdag. Och det är klart då blir det ju inte så mycket gjort. För att 
det är ju det att det tar längre tid för dem, men det har jag sagt att 
det har ingen betydelse. Det viktigaste är att man gör saker och 
ting i rätt ordning …  Varje målning börjar med att man spacklar 
ut, skrapar upp och gör såna här saker och man täcker ordentligt 
och man lär sig såna saker. Och så ska man också lära sig att göra 
lite dekorationsmålning, tejpa upp och göra sånt. Det har de gjort 
jättebra. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 

 
Harry ger även eleverna uppgifter att jobba med i skolan mellan dagarna 
på företaget. De skulle till exempel ge förslag till färgsättning och skära ut 
schabloner till dekorationerna i ett av trapphusen. ”Det hade de som en 
arbetsuppgift helt enkelt. Det kan ju finnas en håltimme då de kan sätta sig 
tillsammans och titta igenom det här”, menar Harry. 
 

Harry:  Det var ju lite att göra när vi gjorde dekorationsmålningarna. Ni 
hade då i uppdrag i ett trapphus att ni skulle ta fram kulörer. Vi 
säger att vi skulle gå på grönt. Då diskuterade vi. Då hade de till 
uppgift en halv vecka att komma med förslag. Så gick vi igenom 
det tillsammans. Jag tror att de var nån färg som var lite för mörk 
och som vi backade lite på. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 
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För Harrys del så handlar inte handledarskapet endast om att lära eleverna 
hantverket. När det gäller eleven Mats, så har Harry också haft stort fokus 
på att Mats ska ta eget ansvar och komma till jobbet.  
 

Harry: Joodå, jag försöker att de ska få jobba mycket på egen hand. För 
att kunna ta sitt ansvar för det de håller på med. Det tycker jag de 
tar bra. Man ska inte behöva ligga över dem hela tiden och bara 
misstänka att de kanske inte är på jobbet eller så, utan det måste 
de ta det ansvaret. Och det har de… Det har börjat bli bra, det har 
varit lite dåligt med det, men det har blivit mycket bra. 

Mats:  Det är för det förtroende du har gett mig. 
Martin:  Han kommer ju i alla fall. Han stannar ju inte hemma. 
Harry:  Vi har ju haft våra duster. Det är faktiskt bra, det ska man ha, man 

ska tala om för varann hur det är och hur man tycker att det ska 
vara. För att livet är inte en lek. 

Ingrid:  Är det svårt att komma upp på morgonen? 
Mats:  Neej, i morse ringde inte väckarklockan, jag måste ha glömt att 

sätta på den i går kväll. 
 … 
Ingrid:  Händer det att du ringer och väcker? 
Harry:  Joo. 
Mats:  Nu har det inte… som du ser så nu har jag respekt för dig. Om det 

här hade vart i tvåan… 
Harry:   Jag har sagt att det… sanningen kommer alltid ikapp. Det brukar 

vara så. 
Martin:  Det är bara olika hur lång tid det tar. 
Harry:  Det tar bara olika lång tid. Helt rätt. Men det är bättre att alltid 

säga precis som det är. Ljug aldrig utan säg bara det. Antingen är 
jag sjuk, då är jag sjuk. Men försök inte vara sjuk hur länge som 
helst, för då måste man gå till doktorn. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 

 

Uppföljningen av APU – kontakt mellan skola och arbetsplats 
Harry menar att han vet vad eleverna ska göra i sin utbildning, och att det 
de gör på företaget ansvarar han för. ”Det finns ju böcker hur många tim-
mar de ska göra vissa saker”, men det är läraren som följer upp det i sko-
lan. 

 
Harry:  Det är ju Malin som har det. Egentligen kollar jag ju inte så 

mycket sånt där.  Jag vet ju vad de ska göra. Jag brukar säga att 
inom måleriet finns det tråkiga saker och det finns saker som är 
roliga och göra som också blir tråkiga saker att göra. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 
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Yrkesteori inom måleriteknik 
Liksom på husbyggnadsinriktningen så finns det inget särskilt ämne som 
heter yrkesteori, men eleverna har teorilektioner i yrkesämnen. Läraren 
Malin säger att teori ”är mer att man sitter, och att jag berättar mycket, och 
att eleverna går igenom häften”.  Även i måleriinriktningen används läro-
medelshäften, som är utvecklat särskilt för utbildningen av branschen. I 
förhållande till husbyggnadsinriktningen är antalet betydligt färre147. Det 
finns häften för invändig målning, utvändig målning, målning av fönster, 
Rostskyddsmålning, sprutmålning, våtrum, väggbeklädnader samt för färg-
lära. 

Instruktioner  
Det finns exempelvis ett häfte om målning av fönster, som innehåller be-
skrivningar och instruktioner av hur fönstermålning går till. Arbetsproces-
sen beskrivs vid olika typer av fönstermålning, liksom verktyg, material 
och regler för arbetet. Dessutom kopplas arbetets genomförande till målar-
nas kollektivavtal och hur mätningen för ackordssystemet ser ut. En upp-
gift är att beräkna löne- respektive materialkostnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 21.  Arbetsprocessen för målning av fönster. Instruktionen är hämtad ur ut-
bildningshäftet Måleri – Målning av fönster (Målaremästarnas Riksförening och 
Svenska Målareförbundet 1996, s. 18). 

Systemet med häften liknar de på husbyggnad och Malin berättar att de 
först ”går igenom teoretiskt om fönster”, sedan får eleverna öva praktiskt. 
Sedan kommer det en repetition längre fram i utbildningen då ”man går 
igenom det igen och de får måla några fönster”. 

                                                      
147 Läromedlet består av elva häften om olika områden inom måleriteknik och produceras 
av Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet. 
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Färglära  
Ett annat häfte handlar om Färglära och är en genomgång av hur färger 
uppfattas och systematiseras enligt NCS färgsystem, samt om olika färg-
blandningar.  

Häftet beskriver både fysiska och psykologiska betingelser för färgse-
endet, men även experiment med färgblandningar ska utföras. 

 
Malin:  Men det är ju så att färglära… vi pratar ju mycket färg och hur vi 

tänker i färg och det är färglära. Men när du kom ute på ett jobb så 
visst kan kunden där i lägenheten fråga vad jag tycker, men för det 
mesta så är allting redan beställt av kunden eller arkitekt när du 
kommer dit. Jag kan säga att jag tycker att den där tapeten skulle 
passa men för det mesta så har dom ju kanske bestämt redan. 

Ingrid:  Så du hamnar inte så mycket i situationer där du behöver föreslå 
färgval och så..? 

Malin:  Det är inte så mycket. Det kan vara vissa gånger. I vissa företag 
som har utmärkt sig genom att de är duktiga på färgsättning, men i 
vanliga fall är det inte mycket. 

 
(Ur intervju 2, med läraren Malin, feb. 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 22. Färgseendets förlopp. Ur utbildningshäftet Måleri – Färglära. (Målare-
mästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet, 1996, sid. 9). 
 

Måleriarbetets förändring innebär förändrat yrkeskunnande 
Harry berättar att måleriet har förändrats, nu är det mest att måla tak och 
att göra underarbete på väggar, som sedan ska tapetseras. ”Idag ska det 
vara ett stort bygge om man ska vara två”.  
 

Harry:  Förut, när jag började med måleriet, då skulle man göra allt från 
grunden, allting. Fönster skulle målas. Skåpstommar, köksluckor 
skulle målas. Det var ju aldrig färdigt då. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 
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Harry menar att måleritekniken ändå är ganska lika, ”bara det att vissa 
moment i arbetet har det blivit mindre av”.  Han säger att en viktig föränd-
ring är att man är kortare tid på arbetsplatserna idag 
 

Harry:  I regel så är vi inte sist på byggena idag. Det är ju så tight då, pro-
duktionen. Man gör ju tidsplaner för när måleriet ska komma in, 
men då har kanske snickrarna sackat efter och så står man i var-
ann. Förut var det aldrig så, då byggde man ett hus färdigt och sen 
så målade man.  Det fanns ju inte el, då körde man oljebrännaren 
från källaren. Först så körde man värme upp genom alla lägenhe-
terna då var det ju så pass öppet. Större byggen skulle då stå minst 
en månad innan måleriet fick börja.  Så är det inte idag. Idag bör-
jar man nästan att måla innan bygget är påbörjat. 

Ingrid:  Vad innebär det egentligen för kvaliteten? 
Harry:  Det är väl inte kvalitetsmässigt, men lite tråkigt är det ju att man 

ska stå så mycket i varann, snickare, målare, rörmokare, elektri-
ker.  

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 

 
Det är viktigt att eleverna har ”den sociala kompetensen”, tycker Harry 
eftersom målaryrket nu handlar så mycket om kontakt direkt med kunden. 

 
Harry: Du måste ju ha den sociala kompetensen, det handlar ju mycket 

om sånt. Man är ju ofta i direkt kontakt med kunden. Om det är en 
reparation hemma så träffar man alltid kunden. Det handlar då 
mycket om hur man presenterar sig och på det sättet för att kunna 
fortsätta och värva kunder. De ska tycka att den här uppförde sig 
bra. 

 
(Ur samtal vid APU-besök hos eleverna Martin och Mats, april 2007) 

 

 

Litet gesällprov i måleriteknik 
Mats har som slutprov, det som läraren Malin kallar ”lilla gesällprovet”, att 
måla och tapetsera en lägenhet. Malin besöker honom och Mats är förtviv-
lad eftersom tapetseringen mot taket blivit sned. Malin försöker lugna ho-
nom och beskriver hur han ska göra för att korrigera felet. Innan hon läm-
nar honom har han börjat riva bort tapeten som hamnat fel. Malin säger att 
”han måste ju ta ner, nu har jag köpt flera tapetrullar. Men man kan ju inte 
skälla på honom. Han är ju medveten.” 

Malin menar att han måste göra om arbetet till dess det blir korrekt. Det 
måste helt enkelt bli godkänt. Hon menar också att han lär sig av att felen. 
”Ja, det måste ju bli ett G. man kan ju inte lämna ett jobb som är IG. Det 
måste bli ett G”. 
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Bild 23. Läraren Malin på besök hos eleven Mats i en lägenhet där Mats gör ett 
”litet gesällprov”. 

 

Kärnämnen  
Kärnämnesundervisningen är gemensam för båda inriktningarna på bygg-
programmet. Tabell 5 visar hur de obligatoriska kärnämnena fördelar sig 
över årskurserna. I årskurs 2 kan eleverna även läsa Matematik B (50 gp) 
och i årskurs 3 Engelska B (100 gp) som valbara kurser148. 

 

Tabell 5. Fördelning av kärnämnen över årskurs för hela byggprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
148 Skolan är skyldig att erbjuda eleverna dessa kurser. 

Kärnämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
Engelska A (100 gp) 100 gp   
Estetisk verksamhet (50 gp)   50 gp   
Idrott och hälsa A (100 gp)   50 gp   50 gp  
Matematik A (100 gp) 100 gp   
Naturkunskap A (50 gp)     50 gp 
Religionskunskap A (50 gp)     50 gp 
Samhällskunskap A (100 gp)    50 gp   50 gp 
Svenska A (100 gp) 100 gp   
Svenska B (100 gp)  100 gp  
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Kärnämnen och ämnesintegrering 
Som beskrivits tidigare så består stora delar av kärnämnesundervisningen i 
årskurs 1 och 2 av ämnesintegrering med yrkesämnen. I den mån kärnäm-
nesundervisningen har varit föremål för observationer och samtal, så har 
det i huvudsak handlat om de infärgade kärnämnena.  

I schemat för årskurs 1 (se fig.15) finns en blocktid på torsdag eftermid-
dag, för integrering av engelska och svenska med yrkesämnena. Däremot 
är det oklart hur kursen Estetisk verksamhet genomförs, då den inte finns 
specificerad på schemat. I årskurs 2 är en del av svenskkursen blockförlagd 
tillsammans med yrkesämnen i syfte att integrera och samverka i undervis-
ningen. Samhällskunskap A och Svenska B har en schemadisposition till-
sammans, och även den har inslag av infärgning mot yrkesämnena och 
mellan kärnämnena. I årskurs 3 är kärnämnena ”rena”, infärgningen av 
kärnämnen och yrkesämnen berör endast årskurs 1 och 2. 

Kärnämneslärarna Eva och Ernst har merparten av undervisningen på 
byggprogrammet. De har undervisat några år på industriprogrammet och 
varit framgångsrika i att infärga kärnämnen mot yrket. Därför har de från 
och med läsårsstarten 2006/07 även engagerats som kärnämneslärare på 
byggprogrammet för att tillsammans med yrkeslärarna försöka åstadkom-
ma en integrering mellan ämnena. De har också flyttat till annexet från den 
centrala skolbyggnaden, där de andra kärnämneslärarna har sina arbetsplat-
ser.   

Eva är lärare i svenska och engelska men hon har också en bakgrund 
som industriarbetare innan hon utbildade sig till lärare. Ernst är lärare i 
svenska och religion. Han är mera akademisk, menar Eva. För att kunna 
infärga kärnämnen mot yrkesämnena så var det var det mycket nytt att läsa 
in, påpekar Ernst. Först då han började som lärare på industriprogrammet, 
och sedan nu är det också mycket nytt på byggprogrammet. 
 

Ingrid:  Det gäller ju att också kunna yrkesinnehållet i yrket? 
Ernst:  Det här året på bygg har ju varit ett ganska lärorikt år. Men det var 

ju också det vi hade problem med på IP. Vi började nämligen där 
för några år sen, när det här [infärgningsprojektet] kom. Det var ju 
det här att man var tvungen att plugga in ritningar, industri-
produktionsfilosofi och produktionsflöden och… ja, och allt vad 
det nu innebär. Det var ganska kul.  

 
(Ur samtal med läraren Ernst, feb. 2007) 

 
Ernst och Eva berättar att de medvetet har höjt nivån på undervisningen, 

och de menar att eleverna har kortare tid att få en bra grundutbildning så 
att de sedan kan bygga på med andra utbildningar, för en lyckad arbetskar-
riär. Att höja nivån på undervisningen innebär att den blir intressantare, 
menar Ernst. Ämnesinfärgningen medför att kärnämnena också betyder 
något för bedömningen i yrkesämnena, vilket är viktigt för att eleverna ska 
”skärpa sig”, menar Ernst.   
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Ernst:  Vi jobbar systematiskt, jag och Eva att göra det svårare. 
Ingrid:  Vad ligger bakom det tänket? 
Ernst:  Tänket är att, ska man vara riktigt krass. De [eleverna] går här i tre 

år och får sin yrkesutbildning. en samhällselev har kanske sex-sju 
år på sig att skaffa sig sin utbildning. De här har bara tre år på sig. 
De här tre åren går inte att lattja bort. Utan det här kan vara abso-
lut nödvändigt för att de ska ha en lyckad arbetskarriär, med in-
ternutbildning som gör att de får helt andra arbetsuppgifter. Så då 
gäller det att man får en bra grund. Och det intressanta är att det 
som händer… jag har också kolleger som förenklar. Det som hän-
der då det är att det blir för barnsligt. Det blir inte intressant för de 
får inte möjlighet att se storheten, alltså man missar så otroligt 
mycket. Det gör att de blir ännu mindre engagerade. Det första 
som händer när vi gör det, när vi lyfter in industri- och byggämnet 
väldigt mycket, vilket innebär att det de gör här det kommer att 
betyda något för yrkesämnet, för Kurt sätter också betyg i sitt 
ämne utifrån det de skriver här. Givet blir att man måste skärpa 
sig för man vill inte ha dåligt betyg i de ämnena. Det andra är att 
det blir svårare för det ställs högre krav, vilket gör att de känner 
att jaa, det här ska jag klara av. Vilket gör att de faktiskt jobbar 
betydligt bättre. Men man måste ibland vara beredd på att det får 
ta tid. 

 
(Ur samtal med läraren Ernst, feb. 2007) 

 

Kärnämnesinfärgning – exempel i årskurs 1 
Kärnämneslärarna startade höstterminen med ett projekt där eleverna i 
grupper skulle undersöka förutsättningarna för att bygga hus på fem olika 
platser i Sverige149. I svenskan var uppgiften att dokumentera arbetet och i 
engelskan fick eleverna i uppgift att översätta en del av texten och på så 
sätt lära sig tekniska ord på engelska150. Slutligen skulle projektet presente-
ras i skolans aula, och inför det fick eleverna undervisning i presentations-
teknik.  

Yrkesläraren Malin framhåller att ”det blev jättebra. De var riktigt ner-
vösa, men det fixade de”. Mona påpekar också att ”eleverna har sa efteråt 
att det var svårt, men de växte jättemycket då de fixade det”.  

Maja och Mikael, som är elever i årskurs 1, tar också upp att det var 
svårt och jobbigt med uppgiften och presentationen. 
 

Maja:  Vi hade en redovisning i början av ettan. 
Mikael:  Den var jättejobbig. 
Maja:  Innan man kände till. 

                                                      
149 Det gällde för eleverna att utifrån de olika geografiska grundförutsättningarna kunna 
föreslå vilka olika hus och grundkonstruktioner man kan ha i de olika geografiska platserna 
i Sverige. De skulle också söka byggnadslov för byggnaden. 
150 Läraren Eva berättar att hon inte heller kunde de tekniska begreppen utan var tvungen att 
”sitta hemma och plugga”. 
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Mikael:  Man visste ju ingenting. Dom bara gav oss nåt. Ni är den här 
gruppen och ni ska göra det här. Gå ut och leta fakta. Det var lite 
jobbigt och som sagt så kände man ingen så man var lite osäker på 
alla. 

Ingrid:  Vad skulle ni undersöka? 
Mikael:  Det var om hur man bygger ett hus på olika platser. 
Ingrid:  Hur gick det då? 
Mikael:  Alla fick ihop det till slut. 
Maja:  Efter mycket stretande. Sista veckan var det lite panik. 
Mikael:  Vi hade ju ingen aning. Man kan ju ha olika grunder. 
Maja:  Det hade vi aldrig tänkt på. 
Ingrid:  Beroende av hur kallt det är? 
Mikael:  Vad det är för underlag, grus eller sand eller sumpmark. 
Ingrid:  Så ni lärde er mycket på det där? 
Maja:  Man lärde sig att det är mycket mer jobb än man tror att det är. 

Jag har alltid trott att man gjuter en betongfyrkant och så ställer 
man ett hus ovanpå. Men så var det inte direkt. 

 
(Ur intervju med eleverna Maja och Mikael, april 2007) 

 
 
Maja och Mikael berättar att de för närvarande förbereder ett grupparbete 
som ska bli en presentation i aulan av skolan och byggprogrammet för 
föräldrar och företag. ”Då är det både engelska och svenska som dom har 
vävt ihop till ett stort projekt”, berättar Maja. När hon hörde att företagen 
skulle lyssna, säger hon att ”då fick jag lite panik, faktiskt. Ska dom sitta 
där och lyssna”. Mikael tycker också att ”redovisningen känns jättejobbig, 
men resten går bra”. Presentationerna ska göras med PowerPoint och Ma-
jas grupp ska göra en presentation om ”material och utförande och sånt 
där”.  ”Då ska vi först presentera och ta upp alla material. Sen ska vi sätta 
upp en provisorisk vägg och visa hur man tapetserar”, säger hon. Mikaels 
grupp har en presentation om utbildning, företag och framtid. ”Vi har ing-
en grej som vi kan visa, men vi ska ha en massa bilder på det vi gjort under 
året”, berättar Mikael. 

 

Årskurs ett – lektion i instruktionsmetodik 
Svenska, engelska och måleriteknik integreras i ett nytt tema som introdu-
ceras av läraren Eva. Lektionen hålls med endast måleriinriktningens klass 
med sex elever. Malin och Eva ska samverka i ett fyraveckorsprojekt, som 
handlar om hur man tapetserar i samband med att de gör momentet i yrkes-
teknik. Eva inleder lektionen med att förklara att ”idag ska vi ha tre olika 
ämnen, vi ska ha svenska, vi ska ha engelska och så ska vi ha måleri”. Hon 
fortsätter ”eftersom hon [Malin] är på mötet så ska jag börja med att gå 
igenom instruktioner”. Eva anknyter till att eleverna får instruktioner dag-
ligen i undervisningen, ”men sen så i ert yrke så måste ni kunna läsa in-
struktioner och skriva instruktioner”, poängterar Eva för eleverna. 



 168 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 24. Lektion i svenska, engelska och måleriteknik. Genomgång av hur man 
skriver en instruktion. 

Innehållet i ämnesintegreringen beskriver hon vidare: ”Ni ska dels få 
genomgång av Malin kring hur man sätter tapet med mönster, olika typer 
av mönster, vanliga och zigzack mönster”, och till det ska eleverna skriva 
instruktioner. Hon säger att hon ”tänkte bara gå igenom några få grunder 
när det gäller instruktioner”.  Först arbetar de på svenska, och Eva förkla-
rar att ”det är enklast om vi skriver dem först på svenska, sen gör vi dem 
till engelska. Då blir det lättare”. 

 

Kärnämnesinfärgning – exempel i årskurs 2 
Eleverna Bert, Boris och Björn i årskurs 2 berättar om att de nu i årskurs 2 
har börjat med infärgning av kärnämnen mot yrket.  Bert säger att ”just nu 
så har, vad heter det, infärgningen kommit så nu har det blivit ganska skoj 
tycker jag. Svenskan går in mer mot vår utbildning”. Eleverna beskriver att 
de arbetar med ett om projektet husbyggnadsstilar. ”Vi håller på och har 
lite historia, skulle jag vilja säga att det är just nu. Det är ju det här med 
hus – varför de är uppbyggda som de är och varför de ser ut som de gör”, 
förklarar Bert. Boris beskriver att ”det är samma som svenskan, där vi 
skriver en uppsats om hur ett projekt ska genomföras, och sen ska vi tydli-
gen läsa upp det där för ettorna. Var det treorna också?” Tanken med arbe-
tet är att ettorna ”ska få lära sig hur man arbetar utifrån det där, och sedan 
betygssätter de hur det är”. Bert förtydligar att eleverna ska ”betygssätta 
hur bra det har fungerat”. 

 
(Ur intervju med eleverna Bert, Boris och Björn, feb. 2007) 
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Eleverna Bert, Boris och Björn berättar att de har fortsatt med infärgnings-
projekt under vårterminen. De arbetar nu med olika teman i smågrupper 
och konstruerar olika hustyper i kartongmaterial, ”en av dem [grupperna] 
är ekologiskt hållbart”, säger Björn. Att bygga ekologiskt är att ta hänsyn 
till ”hur materialet är framställt... varifrån det är taget och lite sånt där”, 
förklarar Boris och han utvecklar att ”det krävs energi för att framställa 
material. Typ som att framställa tegel och bräderna. Det är ju frakt och sånt 
där”. Bert fyller på med att det också innebär ”att tänka på att ha så stora 
leveranser som möjligt, för att bespara naturen från frakter, och så vida-
re…”.  

Men några direkta kopplingar till elevbygget som de har i yrkestekniken 
görs inte. 
 

Ingrid:  När du säger ekologiskt hållbart. Pratar ni mycket om sånt när det 
gäller bygg? 

Björn:  Inte när vi är här uppe [på elevbygget]. 
Ingrid:  Material och sånt då? 
Bert:  Man diskuterar ju en hel del om att använda material i den grad 

som det går. Vi ska försöka att hålla oss inom den där 10 % grän-
sen för spill som man har. 

 
(Ur intervju med eleverna Bert, Boris och Björn, april 2007) 

 
Eleverna har inte någon klar uppfattning om hur infärgningen fördelar sig 
på respektive ämnen och kurser, men de ser som en fördel med integre-
ringen att de får göra större arbeten. 
 

Ingrid:  Har ni det i samhällskunskap, eller är det inom byggämnet? 
Boris:  Det är inom både och… 
Bert:  … som sagt alla våra ämnen är sammanvävda. 
Ingrid:  Är inte det bra att man knyter ihop det, eller..? 
Björn:  Joo, då slipper man ha flera saker att tänka på samtidigt. Om man 

har olika arbeten i alla ämnen. 
Ingrid:  Är det den stora fördelen? 
Bert:  Ja det, och sen det att man kan lägga ner mer tid på ett bättre arbe-

te. 
Björn:  Som det vart i nian, så var det flera arbeten att lämna in samtidigt. 

 
(Ur intervju med eleverna Bert, Boris och Björn, april 2007) 

 

Dagböcker  
Eleven Bruno, som också går i årskurs 2 menar att ”det är lite bygg i 
svenskan och lite i samhälls”, men han nämner också att de skriver dag-
böcker, där de ska dokumentera vad de gjort under dagen på elevbygget. 
 

Bruno:  Och så skriver vi dagbok, så för vi in det i svenskan. 
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Ingrid:  Är det bra att skriva dagbok? 
Bruno:  Jag vet inte vad man ska skriva om. Man kan ju inte skriva om 

varenda spik man har slagit in, men ungefär vad jag gjort under 
dan. 

Ingrid:  Men ni skriver även tidbok. 
Bruno:  Ja, men där skriver man bara in siffrorna. I dagboken ska vi skriva 

hur vi har gjort det under de timmarna. 
 

(Ur samtal med eleven Bruno på en byggteorilektion, feb 2007) 
 
I samtal med eleverna Bert, Boris och Björn, så berättar även de att de 
skriver dagböcker. ”Dom ska lämnas in till läraren för att han ska se exakt 
vad vi har gjort vilken vecka. Hur vi ligger till”, säger Bert. 

Kärnämnen utan ämnesintegrering 
Eleverna Benny, Bertil och Bror i årskurs 3 har inte haft ämnesintegrering 
mellan kärn- och yrkesämnen. ”Vi hade inga lektioner som gick ihop med 
byggandet. På matten och så satt vi inte och räknade på ritningar, utan vi 
hade vanlig matte”, upplyser Bertil. Han vet lite om ämnesintegreringen 
eftersom hans lillebror nu går i årskurs 1 på husbyggnads, och han jämför 
sin och broderns uppfattning om nivån på kärnämnesundervisningen i 
grund- och gymnasieskolan. Bertil menar att det också beror på lärarna. 

 
Bertil:  Alltså han [min bror] säger att högstadiet var mycket lättare än 

här. Men jag tycker att det var lättare här än på högstadiet. 
Ingrid:  Det är ju intressant. Att han tycker att det är svårare när de sätter 

ihop… 
Bertil:  Och så är det ju nya lärare som är ju lite mer… de har ju orken för 

sånt där. Vi har ju bara haft gamla gubbar, som är skoltrötta. 
Ingrid:  Om jag tolkar det här, så tycker ni att det har varit lite för lätt? 
Bror:  Nej, lagom. 
Ingrid:  På matten också? 
Bertil:  Joo, alltså svårighetsgraden, men det har inte haft nåt med bygg 

och göra. Det har ju varit samma saker som vi gjorde i högstadiet. 
Ingrid:  Jamen, är det inte för lätt då? 
Bertil:  Inte för lätt, men om fel grejer. 

 
(Ur intervju med eleverna Bror, Bertil och Benny, april 2007) 

 
Elevernas syn på kärnämnen varierar. Eleven Bror är inte så intresserad av 
kärnämnena överhuvudtaget och han menar att de är onödiga, i alla fall 
några av dem. 

 
Bror:  Dom [kärnämnena] kan man lika gärna ta bort. Jamen, historia 

och samhälls kunde man i alla fall få välja till. Jag vet inte om det 
känns att man behöver det. 

Ingrid:  Vad tycker du då Benny? 
Benny:  Jomen, det funkar väl. Men som religion, det känns som man har 

ingen nytta av det så här för tillfället, men det funkar väl 
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Ingrid:  Är det inte intressant? Måste man ha nytta av det? 
Benny:  Fast typ som religion. Det är jag totalt ointresserad av egentligen. 

Och då har man ingen motivation heller. 
Ingrid:  Vad har ni fått göra då? 
Benny:  Jag fick göra nåt arbete om satanister. 
Ingrid:  Har ni Ernst då? Jag var med på en av lektionerna. Var det intres-

sant? 
Bertil:  Jo, bland det intressantaste vi har gjort. 

 
(Ur intervju med eleverna Bror, Bertil och Benny, april 2007) 

 
Att få bra betyg för att kunna läsa vidare på högskolan har Benny och Ber-
til med som en plan B, ifall de skulle behöva omskola sig. 

 
Ingrid:  Nu är ni inriktade på att det ska vara bygg. Är det ingen av er som 

tänker att det är bra att ha höga betyg, så kan ni gå vidare sedan 
om ni vill läsa på högskolan? 

Benny:  Jaa, joo. Höga betyg, ifall du skulle skada dig och så måste bli nåt 
annat. 

Ingrid:  Tänker ni så? 
Bertil:  Ja, jag har då tänkt så. Jag har valt till matte B och så. 
Benny:  Man måste ju ha en plan B. 

(Ur intervju med eleverna Bror, Bertil och Benny, april 2007) 

Projektarbete  
Projektarbetet151 på Västerskolan består i att utföra ett byggnads- eller må-
leriarbete, som ska dokumenteras och sedan bearbetas till en rapport som 
lämnas in i årskurs tre. Skolan har också en mässa där eleverna presenterar 
sina projektarbeten. Några av rubrikerna på arbeten som ställs ut läsåret 
2006/2007 är: Farstukvist, Bastubygg, Badrum, Köket, Duschrum, Reno-
vering av hall/trapp, Renovering av sovrum, Omtapetsering av sovrum, 
Renovering och ombyggnad av rum.  

 

Projektarbetet påbörjas i årskurs 2 
Tiden för kursen projektarbete ligger i schemat i årskurs 3, men eleverna 
påbörjar det redan i årskurs 2. För husbyggnadsinriktningen utförs projekt-
arbetet oftast i de grupper som arbetar tillsammans på elevbygget. Projekt-
arbetet startar därför redan i årskurs 2, så att eleverna kan utgå från bygg-
nadsarbetet i husbygget.  

                                                      
151 Kursen Projektarbete 100 p syftar till ”att utveckla förmågan att planera, struk-
turera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projekt-
form. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett 
kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning” (Skolverkets kursin-
formation 2008). 
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Projektarbetet genomförs i samverkan mellan kärnämnesläraren i 
svenska och yrkeslärarna.  I svenskan går läraren igenom hur projektarbe-
tets skriftliga delar ska genomföras. Dokumentationen av yrkesarbetet sker 
genom dagböcker. Eleven Bruno i årskurs 2 berättar att svenskläraren har 
introducerat projektarbetet och att de ska använda sin dagbok på elevbyg-
get till projektarbetet. 

 
Ingrid:  Vad gör ni med dagböckerna? 
Bruno: Jaa, vi som… till exempel jag och en annan kille, vi håller på att 

göra garaget som projektarbete. Vi kan ju använda dagboken sen 
då, när vi ska göra vårt projekt då, renskriva det och använda det. 
Jag vet inte vad de andra har dagboken till. 

Ingrid:  Jag tänker på svenskan. Lär ni er hur projektarbetet ska se ut, hur 
det ska utformas? 

Bruno:  Ja, hur vi ska bygga upp det och vad vi behöver ha med och så 
där. 

Ingrid:  Hur ska ni skriva det?  
Bruno:  Det finns väl ungefär utsatt, men sen får man göra lite hur man 

vill. 
Ingrid:  Vet du vad du vill skriva om? 
Bruno:  Jaa, det blir ju i trean vi ska skriva. Jag har väl inte tänkt så långt 

än. Jag tar det väl när det kommer… vi får se vad det blir. 
 

(Ur samtal med eleven Bruno på en byggteorilektion, feb 2007) 
 

Projektarbetet ”Köket” – årskurs 2 husbyggnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 25. Bilden till vänster visar Bert och Björn som monterar köket. Till höger 
visar Bert sin dagbok där han dokumenterar arbetet.   
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Eleverna Bert, Boris och Björn arbetar tillsammans i en grupp på elevbyg-
get och Bert berättar att ”vårt projektarbete är att sätta upp köket och att 
göra en beskrivning av hur man ska göra ett kök. Beskrivningen ska vara 
så detaljerad att vem som helst klarar av att göra det”. ”Vi har två stycken 
som har gjort garaget som projektarbete. Bron är ett projektarbete, trappen 
är ett…”, fortsätter han. och Björn säger att ”projektarbetet går också bra 
att göra hemma”. Tanken är att det ska ”vävas in i vårt vanliga arbete”, 
säger Bert, och om de passar på att börja med projektarbetet redan i tvåan, 
”då får vi mycket ledigt i trean”, säger Boris. 

Bert visar hur han dokumenterar arbetet i sin dagbok. Han berättar ock-
så att ”även tidigare, då vi inte gjort projektarbete så har vi fört dagbok”. 

Han berättar att ”vi dokumenterar allting, från storlek på skruvar, av-
stånd mellan skruvar, allting…”. Eleverna arbetar tillsammans ”vi brukar 
gå igenom vad vi gjort och så skriver vi utifrån det”, säger Boris.  

I projektrapporten ska eleverna renskriva texten och även lägga in bilder 
av köket. De är lite osäkra på hur projektarbetet ska granskas och bedömas. 
Bert säger att ”det är lärarkåren inom byggnads” som granskar arbetet. Det 
är yrkeslärare men också ”svenska och samhällslärare”, säger Bert. ”Efter-
som vi har en färgad utbildning, så att alla våra ämnen går ihop till ett 
enda. Vi kan göra en kurs, men få betyg i tre olika ämnen”, förklarar han. 
”Jag vet inte riktigt hur det där ska knytas samman just nu, men på nåt sätt 
ska det knytas samman”. Boris säger att ”i svenskan så har vi skrivit upp 
det och det blir som en uppsats som går samman med det här”. Det kan 
vara så ”att vi också får förklara lite historiska aspekter och så där”. 

 

Projektarbetet slutförs i årskurs 3 
Projektarbetet ska färdigställas i årskurs 3 och ställas ut för alla elever på 
en skolmässa. Eleverna Benny, Bertil och Bror berättar om deras projekt-
arbeten, som de nu ska slutföra i årskurs 3. De gör olika arbeten, och de 
har kommit olika långt. Bertils grupp är klar, ”vi ska bara renskriva”, säger 
han. Han menar att det är bra att göra ett projektarbete, men han tycker att 
de har så lite tid för arbetet. Benny har inte kommit så långt, han har rivit 
köket hemma i lägenheten, och ska göra ett arbete om det. Brors projektar-
bete handlar om trappen i elevbygget, han säger – ”jag har inte börjat, fak-
tiskt, men det blir väl klart på en vecka…”. 

De berättar att det inte finns några bestämda riktlinjer för hur projektar-
betet ska vara upplagt. Bror säger att de fick någon bok ”man ska kolla i 
hur man ska göra”. Bertil menar att det bästa är att ”titta på dem som gjor-
de det i fjol, deras arbeten. Men sen är det liksom eget arbete”. Eleverna 
har mycket eget arbete, och de tycker att det är svårt att komma igång. ” 
Bara man vet vad man ska göra så är det lugnt”, säger Bror. Bertil menar 
att han ”har ju hellre en lärare som säger så gör du. Istället för att jag ska ta 
hem och sitta och skriva. Det går inte”. Bedömningen av projektarbetet gör 
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svenskläraren, ” han kollar ju hur vi har skrivit”, … och så Kalle [yrkeslä-
raren] är ju med lite grand i det där också, tror jag”, säger Benny (Ur inter-
vju med eleverna Bror, Bertil och Benny, april 2007). 

Eleverna Mats och Martin, i årskurs 3 på måleri, berättar om sina pro-
jektarbeten. Mats tycker att projektarbetet ”suger”. Både Mats och Martin 
tänker måla om ett rum hemma. Mats har börjat och han berättar att han 
fotograferar arbetet.  
 

Mats:  Ja, jag behöver ju inte fotografera när jag jobbar. Jag fotograferar 
bara det jag gör. Hur det såg ut först, sen när man har rivit, spack-
lat och sånt. 

Ingrid:  Du har det digitalt då, som en presentation? 
Mats:  Nej, sen kör vi upp det på papper som får hänga i en monter. Den 

sitter där i skolmässan. Nu i maj kommer vi och ha… 
Ingrid:  Vad gör du i projektarbete? 
Martin:  Jag ska måla om ett rum hemma. 
Mats:  Det dumma med att måla om ett rum är att jag tar hans projektar-

bete. Då får han göra lite större än vad jag får göra. Det är som om 
han tapetserar ett rum efter mig och jag tar tapeter, så får han ta 
något annat. Man kan inte göra samma sak. 

Ingrid:  Vad ska du skriva om då? 
Martin:  Jag vet inte riktigt. 
Mats:  Du kan väl ta målarfärg eller nåt sånt? 
Martin:  Hur man gjorde färger genom århundradena. 
Mats:  Hur de såg ut för 60 år sedan. Då var det lacknafta i allt. Äckligt 

som fan. Nu är det bara vattenbaserat. 
 

(Ur samtal med eleverna Mats och Martin på APU-besök, feb. 2007) 
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Del 6: Fallstudie – analys och tolkningar 

I den här delen analyseras och tolkas fallstudien av Västerskolans bygg-
program i syfte att finna mål och intentioner som kan leda fram till motiv 
för byggutbildningsverksamheten. Motiven är inte direkt observerbara, 
utan det är en analytisk uppgift att urskilja dem. Verksamhetsteori förutsät-
ter att alla handlingar är målinriktade, och kan endast förstås i relation till 
hela verksamheten och dess motiv. Analysarbetet handlar om att undersöka 
och tolka intentioner bakom observerade handlingar inom olika delar av 
utbildningen.  

Inledningsvis innebär analysarbetet att kartlägga synliga och osynliga 
strukturer som organiserar utbildningen. Västerskolans formella schema 
för byggprogrammet analyseras först, och därefter uppmärksammas det 
som ligger bakom det realiserade schemat, det som faktiskt äger rum i 
skolarbetet. I analysen av det realiserade schemat framträder olika urskilj-
bara grupperingar av aktiviteter, vilka kan betraktas som praktiker med 
skilda överordnade målsättningar.  

I analysen av handlingar i praktikerna framkommer det att samma typ 
av målinriktade handlingar genomförs i alla praktiker, och de benämns 
därför som centrala handlingar. Dessa är riktade mot mål som framstår 
som betydelsefulla för utbildningen. Tre centrala handlingar som tagit 
form ur datamaterialet är: handlingar för kvalificering, handlingar för 
fostran och disciplinering, samt handlingar för värdering och bedömning. 
Dessa tre centrala handlingar, och hur de kommer till uttryck genom kon-
kreta handlingar, intentioner och mål i byggutbildningens olika praktiker, 
blir sedan föremål för den fortsatta analysen. Genom beskrivningarna tyd-
liggörs även ur vilken empiri de centrala handlingarna grundas. 

Avslutningsvis dras slutsatser om vilka motiv som konstituerar Väs-
terskolans byggutbildningsverksamhet.  
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Handlingskluster bildar praktiker i byggutbildningen 
Det formella schemat organiserar skolaktiviteter med utgångspunkt i de 
ämnen och kurser som Västerskolan är skyldig att ge alla elever, enligt 
styrdokumenten. Schemat kan delas i fyra positioner: de som gäller för 
hela Västerskolan, de som gäller för alla yrkesprogram, de som gäller för 
hela byggprogrammet och slutligen de som gäller för husbyggnads- och 
måleriinriktningen.  

En skolövergripande aktivitet är det individuella valet, där avsikten är 
att eleverna utifrån eget intresse ska kunna välja fritt från ett utbud av na-
tionella och lokala kurser som erbjuds i kommunen.  

För alla yrkesprogrammen läggs gemensamma schemapositioner för 
valbara kärnämneskurser. Det är kurserna Matematik B och Engelska B, 
som skolan är skyldig att erbjuda eleverna på yrkesprogrammen. Kurserna 
är främst riktade till elever som vill ha särskild behörighet att söka högsko-
leutbildningar, de går utöver den ordinarie gymnasietiden, och är frivilliga 
att välja.  

För hela byggprogrammet, för både husbyggnads- och måleriinrikt-
ningen, läggs gemensamma schemapositioner för fyra olika kategorier av 
ämnen: ”rena” kärnämnen, integrering av två kärnämnen152, integrering och 
infärgning av kärnämnen och yrkesämnen, samt yrkesämneskurser, som 
kan sägas ha ett ”kärnämnesliknande” innehåll, som exempelvis Datorkun-
skap 50 gp och Projekt och företagande 50 gp.  

För husbyggnads- respektive måleriinriktningen används benämningen 
yrkesteknik för grupper av yrkesämneskurser. Inom blocktiden finns ett 
antal kursbeteckningar uppräknade på schemat, men det framgår inte hur 
dessa fördelas inom blocktiden.  

Det tycks som om blocktiderna på schemat är ett handlingssätt för att ge 
lärarna större flexibilitet i genomförandet av olika kurser. 

Det realiserade schemat konstitueras av olika lärandepraktiker 
Att analysera det som ligger bakom det formella schemat, innebär att be-
skriva aktiviteter som faktiskt genomförs i byggutbildningen på Västersko-
lan och som konstituerar det realiserade schemat. Det låter sig inte göras 
utan att först beakta byggbranschens krav på utbildningen och hur de på-
verkar utformningen av det realiserade schemat. Som framgått föreskriver 
byggbranschen vilka kurser eleverna måste välja för att kunna få yrkesbe-
vis i ett specifikt yrke. Det innebär att byggbranschen styr utbildningens 
utformning och att skolan måste anpassa sig till denna styrning för att ele-
verna ska bli ”anställningsbara”. Byggbranschens krav innebär att såväl 
valet av yrkesämneskurser som det individuella valet bestäms av bygg-

                                                      
152 I årskurs 1 finns ett kärnämnesblock med Svenska A och Engelska A, och i årskurs 2 
med Svenska B och Samhällskunskap A.  
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branschen med utgångspunkt i elevens önskemål om specifik yrkesinrikt-
ning. En schemateknisk lösning för den blandning av kurser, som blir re-
sultatet av byggbranschens krav, tycks från skolans sida vara att lägga 
yrkesämneskurserna i block, vilket ger utrymme för större flexibilitet.  

De valbara kärnämneskurserna Matematik B och Engelska B genomförs 
i blandade grupper för flera yrkesprogram och läggs som sista positioner153 
på schemat. Att valbara kärnämneskurser läggs sist på schemat kan vara en 
schemateknisk fråga, men även en indikation om att de inte betraktas som 
centrala i utbildningen. Förläggningen av kurserna kan påverka elevernas 
vilja att delta på dessa lektioner, särskilt då de kan konkurrera med elever-
nas arbete på APU-företagen.  

Merparten av kärnämnena har lagts i schemablock för att underlätta 
satsningen på infärgning av kärnämnen med yrkesinnehåll. I blocktiden 
med kärn- och yrkesämnen avgörs innehållet i undervisningen i förhållan-
de till olika kursmoment i såväl kärn- som yrkesämnen. Kärnämnes- och 
yrkeslärare integrerar kursmomenten i olika arbetsuppgifter, infärgnings-
projekt, enligt lärarnas gemensamma planering.  

De ”kärnämneslika” yrkesämneskurserna har tillkommit under gymna-
siereformen Lpf 94, och de representerar ett innehåll som överskrider tidi-
gare ämnesgränser mellan kärnämnes- och yrkeslärare. På Västerskolan är 
det en kärnämneslärare som håller i kursen Datorkunskap och en yrkeslära-
re som håller i kursen Projekt och företagande. Ämnet Projektarbete, kan 
även betraktas som ”kärnämnesliknande”, då arbetet handleds av kärnäm-
nes- och yrkeslärare tillsammans, men projektarbetet har ingen separat 
schematid, utan det integreras i yrkestekniken på schemat för årskurs 3.  

På Västerskolan täcker schemablocket Yrkesteknik både skolförlagd 
och arbetsplatsförlagd utbildning, och fungerar som ett samlingsnamn för 
alla yrkesämneskurserna, utom de ovan nämnda ”kärnämnesliknande” 
kurserna. Innehållet i yrkestekniken genomförs genomgående som någon 
form av byggproduktion, antingen i skolans bygglokal eller på skolans 
lokaler, alternativt på arbetsplatser som APU.  

Inom blocket Yrkesteknik finns det även avgränsade yrkesteorilektio-
ner, vilket inte framgår av det formella schemat. Yrkesteorin genomförs i 
teorisalar och innehållet skiljer sig från yrkesteknikens byggproduktion 
främst genom att den hålls på avgränsade tider i teorisalar och utgår från 
ett textbaserat läromedel. 

Slutsatser om konstituerandet av lärandepraktiker utifrån schemat 
Analysen och tolkningen av det realiserade schemat visar att minst fyra 
olika urskiljbara grupperingar av handlingar, praktiker, med skilda över-
ordnade målsättningar framträder. 

I schemablocket yrkesteknik kan två praktiker urskiljas, en vars över-
gripande handlingar innebär att utföra byggproduktion, den genomförs 

                                                      
153 I åk 2 måndag kl 14.35- 16 (Ma B) och i åk 3 fredag 12.10-13.30 (Eng B). 
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både i skolan och i arbetsplatsförlagd utbildning. Den andra praktiken kan 
sägas vara yrkesteori, vars handlingar är att genomföra det som uppfattas 
som byggyrkets teori och huvudsakligen genomförs i skolans teorisalar.  

Två andra avgränsade praktiker inom kärnämnena framträder inom det 
realiserade schemat, varav en kan benämnas ”rena” kärnämnen154, där 
innehållet tycks vara grundat i ämnenas traditioner. Den andra kärnämnes-
praktiken har som övergripande mål att ”infärga” kärnämnen med yrkes-
innehåll. Det är en praktik som nyligen har tagits i bruk och som iscensatts 
av skolans ledning med utgångspunkt i styrdokumentens intentioner och 
goda resultat från Västerskolans industriprogram.  

Byggproduktion som praktik inom yrkesteknik 
Av resultatbeskrivningarna framgår att den övervägande delen av yrkes-
tekniken innebär att utföra produktion i form av varor och tjänster för kun-
ders räkning, såväl inom de skolförlagda som inom de arbetsplatsförlagda 
delarna av utbildningen. Inledningsvis analyseras vilka olika typer av 
byggproduktion som utförs inom byggutbildningen på Västerskolan.  

Därefter analyseras skilda handlingar inom byggproduktionspraktikerna 
i relation till de tre centrala handlingarna: kvalificering, fostran och disci-
plinering samt värdering och bedömning.  

Olika typer av produktionspraktiker inom byggutbildningen 
Inom byggutbildningen äger olika typer av byggproduktion rum, antingen i 
skolans regi eller på APU-företag. Tabell 6 visar hur produktionen fördelar 
sig över de tre läsåren på husbyggnads- och måleriinriktningen. Merparten 
av yrkestekniken i såväl husbyggnads- som måleriinriktningen förläggs 
utanför skolans lokaler, antingen på elevbygget eller på APU. Endast under 
årskurs 1 äger utbildningen huvudsakligen rum inom skolans lokaler. 

Byggproduktionen i skolans regi och inom APU har sina särdrag, som 
gör att det går att urskilja olika produktionspraktiker. Skolans byggproduk-
tion i de inledande gemensamma delarna inom byggprogrammet utgörs av 
tillverkning av olika standardprodukter, anpassade efter kursinnehållet. 
Därefter övergår skolans byggproduktion allt mer till att efterlikna före-
tagsproduktion, genom att den utgår från olika kundbeställningar. Därefter 
tar byggproduktion i APU-företagen i stort sett över byggutbildningen. I 
måleriinriktningen sker det redan i den andra årskursen, medan i husbygg-
nadsinriktningen genomför det sista året som APU. 

                                                      
154 De ”rena” kärnämnena Idrott, Matematik och Religionskunskap ligger på positioner 
utanför blocktiden för infärgning av kärnämnen mot yrkesämnen. Dessa har utelämnats ur 
analysen då datamaterialet inte täcker mer än en lektionsobservation i ämnet Religionskun-
skap och några få utsagor från elever och lärare.    
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Tabell 6. Västerskolans produktionspraktikers fördelning över läsår och inriktning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingar för kvalificering i byggproduktionen 
I det följande analyseras och beskrivs föreställningar och handlingar som 
hör samman med kvalificering av yrkeskunnande som central handling 
inom byggproduktionspraktikerna. Inledningsvis behandlas byggproduk-
tion i skolans regi, därefter inom APU och avslutningsvis beskrivs relatio-
nen mellan skolans och företagens byggproduktion som lärandepraktiker.  

Byggproduktion i skolans regi 

Kvalificering för byggyrket sker genom byggproduktion 
Yrkeslärarna är alla goda yrkesmän och utstrålar en stark självkänsla och 
säkerhet när de arbetar med konkreta byggprojekt och kan visa sitt yrkes-
kunnande för eleverna. Lärarna menar att eleverna väljer byggprogrammet 
för att de vill bygga. Läraren Kalle jämför med sitt eget intresse att redan 
som barn att bygga kojor, och han uppfattar att även dagens elever känner 
samma lust att bygga. Elever berättar också att de själva och de flesta i 
klassen visste sedan länge att de ville bli byggnadsarbetare. En förklaring 
till lärares och elevers likartade inställning kan vara att byggnadsarbetet i 
stor utsträckning går i arv. 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3  
Husbyggnadsinriktningen 

Byggproduktion i 
skolans regi 

Mindre kundarbeten. 
Byggnationer i 
skolans lokaler. 
 

Elevbygge av villa.  

Byggproduktion 
på företag (APU) 

  APU, hela året, 2 
dagar i veckan. 
Dessutom lärling 1 
dag/vecka under vt. 
Deltagande i före-
tagets produktion. 
 

 Måleriinriktningen 
Byggproduktion i 
skolans regi 

Måleriarbeten på 
skolans lokaler. 
Mindre kundarbeten. 

Måleriarbeten på 
skolans lokaler. 
Mindre kundarbeten. 

Mindre kundarbeten. 

Byggproduktion 
på företag (APU) 

APU, 5v/ 1 dag i 
veckan. 
Deltagande i före-
tagets produktion. 

APU, hela året/2 
dagar i veckan. 
Deltagande i före-
tagets produktion. 

APU, hela året, 2 
dagar i veckan. 
Dessutom lärling 1 
dag/vecka under vt. 
Deltagande i före-
tagets produktion. 
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Lärarnas och elevernas önskan att bygga bidrar till hur innehållet i ut-
bildningen utformas. Det är viktigt att eleverna snabbt får komma igång 
och bygga, så att deras intresse kan hållas vid liv. ”De börjar spika ihop en 
bock, det är det första de gör. Sen kör vi, då börjar vi bygga. Det är det de 
har valt”, framhåller läraren Kurt. Elevernas intresse för byggandet, och 
deras beundran av lärarnas yrkeskunnande, bidrar sannolikt även till lärar-
nas övertygelse om att byggproduktion är det bästa sättet att lära sig bygg-
yrket. 

Av de historiska beskrivningarna framgår att det finns en stark lärlings-
tradition i byggbranschen. Generationer av byggnadsarbetare har lärt sig 
yrket genom lärlingssystemet, vilket grundar traditionen att man lär sig 
yrket genom att delta i byggproduktion. Det gäller även yrkeslärarna, som 
huvudsakligen har nått sitt yrkeskunnande genom arbete i byggproduktion.  

Byggproduktionen i skolans ska efterlikna arbetslivets produktion 
Föreställningen att man lär sig byggyrket bäst genom byggproduktion 
medför att produktionen i skolan företrädesvis ska utgöras av produkter 
eller tjänster. Målet med byggproduktionen i skolan blir då att i så stor 
utsträckning som möjligt efterlikna arbetslivets byggproduktion, både in-
nehållsligt och organisatoriskt. Läraren Malin uttrycker att lärarna ”försö-
ker göra det så likt som möjligt som ute i företag. Självklart är inte det så 
lätt. Vi har ju det här att röra oss med. Det är därför vi försöker att få iväg 
dem [eleverna] att göra jobb inne på skolan och så. Att det blir ett färdigt 
jobb så att säga”. Trots att Malin och de andra yrkeslärarna strävar efter att 
uppgifterna i skolan ska vara så lika de i arbetslivet som möjligt, så märker 
hon att elevernas inställning skiljer sig i förhållande till företagens produk-
tionspraktiker. ”Skolan är alltid skola för eleverna”, menar hon och förkla-
rar att det hänger ofta ihop med tidigare dåliga skolerfarenheter.  

Skolans byggproduktion skiljer sig även på flera sätt från företagens, 
bland annat genom att den utförs helt och hållet av jämnåriga elever, och 
att skolans regler gäller, exempelvis skoltider. Under APU gäller företagets 
regler, vilket bland annat innebär längre arbetsdagar. En likhet med ett 
företags produktion finns i att produkterna och tjänsterna ska vara av god-
tagbar kvalitet för kunden. Det vet eleverna, vilket också skärper kraven på 
deras yrkeskunnande, då arbetet måste göras om till dess att det blir god-
tagbart för kunden. Det får till följd att lärarna även får ansvara för produk-
tens eller tjänstens kvalitet i relation till kunden. 

Gruppens kvalificering sätts främst i skolans byggproduktion 
Viljan att efterlikna ”riktig” byggproduktion, liknande den i byggföretag, 
innebär inte enbart att tillverka och sälja produkter och tjänster. Avsikten 
från lärarnas sida är också att organisera arbetet så att det liknar arbetslivet. 
Den intentionen blir tydlig i förhållande till byggbranschens lagarbete. 
Eleverna delas genast in i grupper, och det blir sedan gruppernas kollektiva 
ansvar att genomföra uppgifterna. Eleverna uppmanas exempelvis att lösa 
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andras uppgifter, om någon är sjuk i gruppen. Eleven Bertil menar också 
att de inte får pröva alla moment skolan, på grund av att byggproduktionen 
inte innehåller alla moment. ”På dom här stugorna [bodarna], är det liksom 
bara att spanta upp stolparna, så panel och så är det ett tak. Det finns ju så 
mycket mer”. 

Ett liknande resonemang förs av lärarna när det gäller husbygget. Även 
där arbetar eleverna i grupper, som tillsammans får utföra arbeten, vilket 
bland annat medför att grupperna specialiserar sig på arbetsuppgifter, ex-
empelvis att sätta in fönster. Eleven Benny menar att arbetet med elevbyg-
get var likt ett ”riktigt” arbete, men att de inte fick möjlighet att lära sig 
alla moment. ”Vi är ju så många som ska vara… 16 stycken på ett hus, 
man får inte prova allt inte”. 

Specialiseringen av elevgruppernas arbete visar att byggproduktionen 
prioriteras framför elevernas kvalificering för ett brett yrkeskunnande. 
Produktionsmålen tycks sättas före utbildningsmålen i skolans byggpro-
duktion. Det innebär även att den enskilda elevens kvalificering underord-
nas gruppens gemensamma kvalificering.  

Utbildningen på måleriinriktningen skiljer sig genom att den inleds med 
att eleverna individuellt tränar grundläggande moment i måleri i övnings-
rum. Den produktion som därefter utförs i skolan genomförs ofta individu-
ellt, liksom slutprovet, som kallas ”lilla gesällprovet”. Den individuella 
utformningen av uppgifterna stämmer väl med måleriarbetets karaktär, 
som oftast är ensamarbete.  

Skolans byggproduktion finansieras genom att sälja produkter och 
tjänster 
Målet är att byggproduktionen i skolan ska täcka materialkostnaden, och 
den har därför även blivit en nödvändig inkomstkälla för byggutbildning-
en. Eleverna tycks vara medvetna om det och påpekar att byggprogrammet 
är det enda yrkesprogrammet som ”är självförsörjande”.  

Att det finns en kund, som är köpare av produkten eller tjänsten är av-
görande för de större byggprojekten och särskilt för husbygget. Det fram-
kommer att skolledaren ansvarar för handhavandet av ekonomi och kon-
trakt för villabygget, medan lärarna ansvarar för beställningar den löpande 
kontakten med kunden. Skolledarens och lärarnas uppgifter kan följaktli-
gen jämföras med att driva ett byggföretag.  

I skolans produktionspraktiker agerar lärarna förmän 
I skolans produktion kan lärarnas agerande mest liknas vid en kombination 
av mäster och förmän. Det tar sig bland annat uttryck i att eleverna inte 
görs delaktiga i väsentliga delar av arbetet, som exempelvis planering, 
kundkontakter, utformning av produktionen och beställning av varor. Lä-
rarna sköter dessa uppgifter på egen hand och visar eller talar om för ele-
verna hur de ska utföra arbetet.  
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Eleverna på husbyggnad får exempelvis inte vara med och konstruera 
eller ta del av, ritningar eller skisser till de produkter de tillverkar. Det är 
läraren själv som har en ”bild” av hur de beställda produkterna ska se ut, 
det tycks som om några ritningar överhuvudtaget inte konstrueras. Till och 
med för husbygget, som utgör husbyggnadselevernas produktion under 
hela årskurs 2, har eleverna inte fått ta del av ritningen, utan de får enbart 
utgå från lärarens instruktioner. Ritningen finns uppsatt på lärarnas kontor. 
Eleverna visar också irritation över att de inte har fått ta del av ritningen. 
Bertil, menar att han upplevde att han kunde ”nästan ingenting” när han 
sedan kom ut på APU, och framförallt gällde det ritningsläsning. Han me-
nar att det beror på att han inte fick lära sig att lösa problemen själv i sko-
lan.  

Byggproduktion på företag inom APU 

APU ger yrkeskunnande utifrån handledarnas kvalifikation 
Inom byggbranschen är arbetsplatsen väl etablerat som en plats att kvalifi-
cera sitt yrkeskunnande genom lärlingssystemet. Alla yrkeslärare och 
handledare i avhandlingens studie har en gemensam utbildningsbakgrund, 
då de har utbildat sig på Västerskolan eller i dess föregångare Centrala 
verkstadsskolan. Det framgår av handledarnas utsagor att deras uppfatt-
ningar om vad som ska ingå i utbildningen företrädesvis bygger på deras 
egen utbildning och yrkesverksamhet. Ingen av handledarna eller av lärar-
na har utbildat sig till byggnadsarbetare inom den nu gällande 3-åriga 
gymnasiet, och har således inte själva motsvarande utbildning som de ele-
ver de utbildar ska få. De handledare som ingår i studien har inte heller 
någon nyligen genomförd handledarutbildning. Elever i årskurs 3 anser att 
handledarna på APU-företagen inte vet vad de ska göra i förhållande till 
det som ingår i utbildningens kursplaner.  

Handledningen och det sätt som handledningen organiseras skiljer sig åt 
mellan företagen och tre olika mönster framträder. I det stora byggföreta-
get PEAB finns en kontaktperson som organiserar en varierande utbildning 
där eleverna roterar mellan olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. I de 
mindre byggföretagen tycks det finnas två mönster, dels att eleven följer 
samma handledare, dels att arbetsuppgiften, och där elevers hjälp kan be-
hövas, avgör vem som blir handledare. 

I företagens byggproduktion ses APU som färdigutbildning  
I diskussioner med läraren Malin på APU-besök märks att det finns spän-
ningar mellan henne, som representant för skolsystemet och handledarna 
om innehållet i utbildningen. Handledarna förespråkar att eleverna ska 
träna mer på arbetsmoment som de ska ”leva på”, som exempelvis att 
spackla, måla och hänga tapeter istället för exempelvis dekorationsmål-
ning, som enligt handledaren är ”tjoller”. I måleriutbildningen kommer 
handledarnas synsätt i konflikt med utbildningsmålen, där läraren Malin 
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menar att företagen måste utbilda varierat. På husbyggnadsinriktningen 
förefaller det som om läraren överlämnat åt företagen att sköta innehållet i 
APU. Skillnaden mellan husbyggnads- och måleriinriktningarna i relation 
till utbildningsinnehållet på APU kan vara en följd av att i stort sett hela 
måleriutbildningen är arbetsplatsförlagd, medan husbyggnadsinriktningen 
har APU sent i utbildningen. 

Innehållet i APU skiljer sig mellan företagen, beroende av företagens 
produktion. Endast de större byggföretagen som åtar sig många olika typer 
av byggprojekt kan erbjuda ett varierat innehåll. Elever i årskurs 3 menar 
att de gör vad företaget säger att de ska göra. De beskriver att de mestadels 
får göra enkla, repetitiva moment under ganska lång tid på APU för att 
träna färdighet och snabbhet. Vanliga moment är för husbyggarnas del 
skruva, spika och gipsa och för målarnas del att slipa och spackla. Bertil, i 
årskurs 3, menar att ”ju mer du gör det [gipsar] ju effektivare blir du. Det 
är egentligen inte så komplicerat, men det går ju fortare och fortare”. Ele-
verna uttrycker att de främst uppskattar att det får lära sig ”knep” som för-
enklar arbetet av handledarna. 

Elevernas och handledarna utsagor indikerar att APU och deltagandet i 
byggproduktionen på företagen i första hand ses som färdigutbildning.  
Målet blir då att kvalificera eleverna för den produktion som gäller på det 
specifika företaget, snarare än att eleverna får varierande erfarenheter ge-
nom väl valda uppgifter.  

Relationen mellan skolans och APU-företagens byggproduktion 

Produktionen i skolan förbereder för produktion i arbetslivet 
Västerskolans organisering av utbildningen, visar att det finns en ambition 
att förbereda eleverna för arbetslivet genom att kvalificera dem på det sätt 
som lärarna uppfattar som bäst och mest relevant.  

Det innebär att på måleriinriktningen förbereds eleverna under det första 
läsåret stegvis genom att utföra måleriarbeten på skolan i särskilda öv-
ningsrum och sedan på skolans lokaler. Läraren Malin betonar att skillna-
den är att på skolan får eleverna misslyckas hur mycket som helst, men det 
kan de inte göra på APU. Eleverna får i och för sig inte heller misslyckas i 
den produktion som skolan bedriver, då ett för kunden godtagbart resultat 
måste levereras.  

På husbyggnadsinriktningen förbereds eleverna under två år i skolan. 
Först i årskurs 3 har eleverna APU.  Läraren Kalle menar att han ”ser det 
som så, att när man har dem [eleverna] ute så här [på APU] då slussar man 
så att säga in dem. Är det så att de vill, så har de oftast ett jobb när de slu-
tar skolan”.  

Lagarbetet anses, som tidigare nämnts, vara ett villkor för yrkeskunnan-
det inom husbyggnad, och utgör därför en viktig del av kvalificeringen, där 
gruppens kompetens betraktas som viktigare än individens. Lärarna på 
husbyggnadsinriktningen betonar ofta hur viktig APU:n är för eleverna 
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som en väg in på arbetsmarknaden och de anstränger sig för att förbereda 
eleverna för det. Skolans produktionspraktik och APU inom företagen 
sammankopplas genom lärlingstraditionen.  

Målet med skolans byggproduktionspraktiker är att den ska förbereda 
eleverna inför APU och yrkesverksamhet. Kontakten med företagen och 
den gemensamma förståelsen och lärlingssystemet leder till att utbildning-
en sammanflätas mellan företagen och skolan. 

Handlingar för fostran och disciplinering i byggproduktionen 
I det följande analyseras och beskrivs föreställningar och handlingar som 
hör samman med fostran och disciplinering av eleverna som central hand-
ling inom byggproduktionspraktikerna.  

En byggnadsarbetare förutsätts vara en man 
Byggnadsarbetargemenskapen utgörs av en homogen grupp med nästan 
total manlig dominans. På orten finns ett fåtal yrkesverksamma kvinnor 
inom måleri. Yrkesläraren Malin är en av dem och utgör därför ett undan-
tag från normen, liksom de fyra kvinnliga eleverna på måleriinriktningen. 
Måleri är ett av byggbranschens ”kvinnoyrken”, liksom plattsättare, yrken 
som framställs som mer lämpliga för kvinnor.  

På husbyggnadsinriktningen finns det ingen kvinnlig elev, och de två 
som börjat de senaste åren har hoppat av utbildningen. Läraren Kalle för-
klarar det med att det bara har varit en ensam tjej i klasserna hittills och att 
flickor, till skillnad från pojkar, behöver vara fler än en i klassen.  

Kalle beskriver hur han uppfattar att en byggnadsarbetare ska vara. ”Jag 
brukar säga så här. En byggnadsarbetare är lite speciell. Det är oftast starka 
och kraftiga och trevliga killar. Oftast är de idrottsmän i olika former, is-
hockey eller… Det är de kraftiga killarna, de tuffa killarna.” Kalles upp-
fattning stämmer väl med den bild som finns av byggnadsarbetarkulturen 
som en ”machokultur”. Föreställningen om att en byggnadsarbetare ska 
vara en stark man tycks vara så grundmurad hos läraren att den uttrycks 
utan eftertanke om dess effekter.  

Arbetsdelningen mellan yrkeskategorier bevarar skillnader 
På Västerskolan är Krister och Kalle träarbetare, liksom majoriteten av 
lärarna på byggprogrammet nationellt, medan Kurt är murare. Husbygg-
nadsinriktningen är den populäraste inriktningen, såväl lokalt som natio-
nellt, vilket framhålls som problematiskt av byggbranschen då behovet av 
träarbetare anses uppfyllt.  

I förhållande till söktrycket på Västerskolans byggprogram är det rela-
tivt vanligt att måleriinriktningen blir ett andrahandsval för elever som inte 
kommer in på husbyggnad. Västerskolan har valt att ha val till inriktning 
direkt från grundskolan, vilket innebär att husbyggnadsinriktningen får 
elever med förstahandsval. Alternativt kan skolan låta eleverna välja in-
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riktning efter ett läsår med yrkesövergripande kurser. På Västerskolan har 
tiden för de gemensamma kurserna på byggprogrammet begränsats till ett 
minimum, vilket medför en tidig yrkesuppdelning. 

Arbetsdisciplin och ”social kompetens” prioriteras  
Lärarna betonar vikten av att eleverna får, som de säger ”social kompe-
tens”, men vad de avser med det är oklart. De framhåller att det är viktigt 
att eleverna sköter sina arbetstider och att de är pålitliga och kan samarbeta 
med andra. Särskilt på måleriinriktningen betonas att eleverna ska vara 
serviceinriktade gentemot kunderna.  

Yrkesläraren Kalle menar att det till och med är viktigast att forma ele-
verna så att de blir ”socialt fina”. Samtidigt som han säger ”att riktigt, rik-
tigt vara så där yrkeskunnig är inte det viktigaste, utan det är att man hela 
tiden formas i det företag man är”. 

I formningen till byggnadsarbetare är det också viktigt att eleverna lär 
sig acceptera att göra de arbetsuppgifter de tilldelas, även om de framstår 
som enformiga och inte innebär att eleverna lär sig särskilt mycket nytt. 
Eleven Bertil menar att ”det blir ju så att de [handledarna] sätter oss på de 
mer tråkiga [arbetena], när du ska sätta i alla skruvar här och där. Stå där 
hela dan och skruva. Det ska man ju lära sig också”. Läraren Kalle tycker 
att det är normalt och menar att ”den som har kunskapen gör den svåra 
biten och så får man växlas in allt eftersom”. 

Att stå ut med de enformiga jobben är en del av arbetsdisciplineringen. 
Det finns också en historisk tradition att lärlingar ska göra de mindre kvali-
ficerade arbetena. Eleverna är också medvetna om att det var värre förr, det 
har både lärare och handledare berättat. Då fick lärlingarna kanske städa en 
hel dag. 

Måleriets formning av eleverna handlar i högre utsträckning än hus-
byggnads om att eleverna ska få ”social kompetens” i förhållande till kun-
derna. Ofta sker målningsarbeten i bostäder samtidigt som de boende bor 
kvar, och det ställer särskilda krav i att möta och ta hänsyn till kunden och 
i att planera arbetet så att minsta möjliga störning uppstår för kunden. Re-
dan under den första APU-veckan får exempelvis eleven Mikael lära sig att 
han måste ta av sig skorna innan han har täckt golvet ordentligt. 

Läraren Malin berättar att i samband med att en stor del av utbildningen 
lades på företagen, betonades från företagens sida att skolans uppgift var 
att fostra eleverna inledningsvis, genom ”krav på tidspassning och alla 
sådana sociala bitar”, därefter skulle yrkeskunnandet utvecklas i företagen.  

Arbetsdelning mellan yrkeslärarna för enkultureringen av eleverna 
Det finns en väldefinierad uppdelning på husbyggnadsinriktningen när det 
gäller uppgifter och ansvarsområden mellan yrkeslärarna. Avgränsningarna 
har funnits länge, i nuvarande form sedan mitten av 1990-talet. Produk-
tionspraktikerna har också varit relativt beständiga sedan dess. ”Det är 
ganska lättarbetat” för oss lärare, menar Kurt. Arbetsdelningen innebär 
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också att lärarna har olika funktioner i målsättningen att fostra och forma 
eleverna för inträdet i byggbranschen.  

Läraren Kurt, klassföreståndare för årskurs 1, är den lärare som inled-
ningsvis formar eleverna och klassen till det som han och de andra bygglä-
rarna uppfattar som grundläggande för en byggnadsarbetare. Kurt har ge-
nom sitt arbete utvecklat en särskilt god förmåga att ta ungdomarna. Ele-
verna i klassen visar stor respekt för honom och hans yrkeskunnande. Kurt 
betonar också att han ställer krav på eleverna att de måste vara ärliga och 
berätta för sanningen för honom, till exempel om frånvaro. Pålitlighet och 
ärlighet räknas som viktiga egenskaper inom byggyrkena. 

Formningen inleds genom att dela in klassen i grupper om fyra, som 
eleverna sedan arbetar i under hela året. Det kan jämföras med att byggyr-
ket historiskt har organiserats som lagarbete, som i sin tur delas upp i 
mindre grupper, ofta i par.  

Kurt betonar att eleverna ska lära sig att hjälpa sina lagkamrater med 
arbetsuppgifter, och de ska lära sig att de inte ska sitta och vänta när de är 
klara med en uppgift, utan gå vidare med nästa. ”Det ska alltid finnas nå-
gonting att gå till. De ska inte känna att nu har jag gjort mitt”, säger Kurt. 
Det är lagets prestation som betonas, vilket kan ses som grundat i byggyr-
kets traditioner av lagarbete och ackordssystemet, som beräknas på lagets 
gemensamma prestation och därefter fördelas lika i laget.  

Läraren Krister, klassföreståndare för årskurs 2, fortsätter formningen 
av eleverna på elevbygget. Eleverna fortsätter att arbeta i grupper, men nu 
ökar specialiseraringen på olika arbetsuppgifter. Villabygget, som ligger 
några kilometer från skolan, fungerar som en byggarbetsplats, med ”rikti-
ga” arbetstider mellan klockan sju och fyra, samma som gäller på byggen. 
Den miljön skapar förutsättningar för att eleverna tillägnar sig alltmer av 
en byggnadsarbetets regler. Exempelvis så inskärper läraren Krister vad 
som gäller, genom att genom att gå igenom elevernas bodar ropa ”nu är det 
dags!” när rasterna är slut. Krister agerar mycket likt en arbetsledare och 
det verkar som om Krister har behållit sin instruktörsroll som han en gång 
hade vid de större utbildningsbyggena, som ledde till hans anställning vid 
byggutbildningen. 

Läraren Kalle, klassföreståndare för årskurs 3, avslutar byggutbildning-
ens formning genom att ansvara för kontakterna med APU-företagen och 
för placeringen av elever. Kalle sitter också med som husbyggnadsinrikt-
ningens representant i det lokala yrkesrådet, och han sköter utslussningen 
av eleverna till färdigutbildningen i företagen genom byggbranschens Re-
gionala yrkeskommitté (RYK). Kalle överlåter i stort sett utbildningen, och 
formningen av eleverna, på APU till handledarna, det är sällan han åker ut 
till företagen APU-besök hos eleverna. Han sköter kontakterna huvudsak-
ligen via telefon. Kalle uttrycker att i årskurs 3 ”bygg blir det centrala”. 
Han menar att det viktigaste då är att eleverna kommer in i arbetslivet och 
han märker att eleverna ”kan känna att de börjar vara i företaget”.  
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Lärarnas funktion på husbyggnadsinriktningen har inneburit att de un-
der lång tid har utvecklats till ett slags ”experter” i varje steg i utbildning-
en. Arbetsdelningen visar att det finns en klar ambition i formandet av 
eleverna gentemot byggbranschens villkor.  

På måleriinriktningen sker arbetsdelningen mellan läraren Malin, som är 
klassföreståndare för alla elever och årskurser, och handledarna på APU-
företagen. I årskurs 1 förbereder Malin eleverna med såväl grundläggande 
måleriövningar som att eleverna får träffa sina handledare inför APU, som 
dominerar under årskurs 2 och 3. Malin har en tät kontakt med handledarna 
via telefon. Hon avsätter också regelbundet tid för besök hos eleverna, och 
då prioriterar hon ”de mest behövande” eleverna. Malin sköter kontakterna 
med måleribranschen, som har ett eget lokalt yrkesråd där hon är represen-
tant.  

Elever hamnar på ”rätt plats” i företagen 
Det händer att företagen önskar att få den bästa eleven, men sådana krav 
avvisar läraren Malin bestämt. Däremot berättar Malin att hon frågade 
handledaren Harry, som hon anser vara särskilt omsorgsfull, om han kunde 
ta emot eleven Martin, som ”har en liten diagnos”. Harry är även handleda-
re för Mats, som också anses behöva mycket stöd. Det måleriföretag som 
Harry arbetar i har avtal med kommunens fastighetsbolag, som länge sam-
verkat med skolan, och som upplåter lämpliga ommålningsprojekt för ele-
ver. Mats och Martin har målat om två trapphus och en källare i samma 
fastighet, som ett sådant projekt. Övriga elever är på andra måleriföretag 
som inte har denna typ av avskilda projekt. 

På husbyggnadsinriktningen väljer eleverna i första hand APU-företag 
själva utifrån skolans kontakter med branschen. Kalle brukar kunna ordna 
platser utifrån elevernas önskemål. Benny och Bertil, berättar att de valde 
ett företag och ringde dit själva. Det är ett byggföretag som arbetar med 
mindre arbeten och nära kunder, och läraren Kalle betonar att då behöver 
man vara serviceinriktad, ”som de här killarna”.   

Utifrån dessa exempel, kan man anta att lärarna, som dels är införstådda 
med företagens typ av arbeten på den lokala orten, och som dels känner 
eleverna har ett visst inflytande över matchningen av elev och företag. Det 
finns även skäl att anta att eleven genom den långsiktiga knytningen till 
APU-företaget och lärlingsutbildningen formas i företaget. 

Handlingar för värdering och bedömning av elevers 
yrkeskunnande i byggproduktionen 
I det följande analyseras och beskrivs föreställningar och handlingar som 
hör samman med värdering och bedömning av elevers yrkeskunnande som 
central handling inom byggproduktionspraktikerna.  
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Bedömning av yrkeskunnande utifrån skolans styrdokument 
Enligt läroplanen ska såväl kunskapsinnehållet i produktionspraktikerna i 
skolan som i den arbetsplatsförlagda utbildningen bedömas i relation till 
yrkesämnenas kursplaner av skolans lärare som myndighetsutövare. Det 
innebär att lärarna måste skaffa underlag både för innehållet i det eleverna 
gör på byggarbetsplatsen och det de gör i skolans för bedömningen.  

Byggprogrammets tänkta kunskapsinnehåll finns explicitgjort i ett antal 
kursmål, men även övergripande programmål och andra mål i läroplanen 
ska genomsyra utbildningen. När det gäller program- och kursmål för 
byggprogrammet så har branschföreträdare ett stort inflytande över inne-
hållet i kurserna, utifrån vad de uppfattar som relevant för branschen.  

Lärarna ska bedöma det kunnande som eleverna utvecklar inom 
byggutbildningen, men även se till att utbildningen blir allsidig. I det upp-
draget finns en grundläggande motsättning då APU-företagen har makten 
över de delar av utbildningen som förläggs på företagen, men samtidigt har 
lärarna en skyldighet att se till att utbildningen blir allsidig och lever upp 
till målen i styrdokumenten.  

Dessa officiella förutsättningar ska ligga till grund för lärarnas hand-
lingar som myndighetsutövare i relation till värdering och bedömning av 
elevernas yrkeskunnande. 

Bedömning av yrkeskunnande utifrån byggbranschens lärlingssystem 
För att förstå hur lärarna hanterar uppföljning och bedömning av elevernas 
kunskaper är det avgörande att känna till hur uppföljning och värdering av 
yrkeskunnande fungerar inom byggbranschens lärlingssystem. I ett histo-
riskt perspektiv har byggnadsarbetare rekryterats genom personliga nät-
verk, och skolbetyg är i det sammanhanget en relativt ny företeelse. 

Som framkommit ryms den nuvarande gymnasiala byggutbildningen 
inom ett av byggbranschen beslutat lärlingssystem, där det finns ett antal 
avgränsade yrken som eleven kan specialisera sig mot genom att välja 
kurser enligt branschens krav. Det kan innebära att läraren också har att 
beakta en mängd av individuella kurskombinationer i bedömningsarbetet.  

Hanteringen av situationen, och hänsynen till de krav på tidsbestämd 
kvalifikation som byggbranschens lärlingsutbildning har, innebär att en 
praxis har etablerats, där bedömningen av yrkeskunnandet främst grundas i 
mätning av tid. 

Mallar och utbildningsböcker för samordning av lärlingsutbildningen 
Eleverna bokför noga den tid de använt för olika utbildningsmoment ge-
nom att använda en mall som redskap (se bilaga 2). I mallen finns alla 
kurser som ingår i utbildningen uppdelade i moment. Rikttiden för kurser-
na finns angivna och tiden som eleven arbetat med varje moment förs in. 
Varje elev har en egen mall utformad efter den sammansättning av valbara 
kurser som utgör elevens inriktning mot ett specifikt yrke. Den tid som 
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eleverna bokför i utbildningen, blir sedan underlag för att beräkna hur 
många timmar som eleven har gjort inom ramen för gymnasieutbildningen. 
Gymnasieskolan anses utgöra 2500 timmar av den totala lärlingsutbild-
ningen, men även tid som eleven arbetat inom yrket på ledig tid (lov och 
schemafria dagar) tillgodoräknas utöver dessa timmar. Elevernas frånvaro 
kan också dras av från tiden. 

Den sammanlagda tiden överförs sedan till en så kallad utbildningsbok 
som följer med eleven till det företag där eleven fortsätter sin lärlingsut-
bildning efter gymnasiet. Utbildningsboken har ett liknande tidräkningssy-
stem som eleverna använt i skolan (se bilaga 1). Tiden för varje utbild-
ningsmoment ska kontinuerligt följas upp och bokföras av företaget. Lä-
rarna betonar ofta att det är av största vikt att eleverna för in tiden nog-
grant, eftersom tiden betyder ”pengar i fickan”. Om eleverna uppnår 6300 
timmar kan de ta yrkesbevis och bli fullbetalda, annars kan de maximalt få 
85 % av full lön.  

I utbildningsboken står att lärlingens kunskapsutveckling ska följas upp 
vid utvärderingssamtal med handledaren enligt sex punkter: Kunskapsut-
veckling i sin helhet, Punktlighet, Initiativförmåga och självständighet, 
Socialt/samarbete, Noggrannhet i arbetsprestationer, Ergonomi- och ar-
betsmiljötänkande.  

Läraren Kalle ansvarar för att elevernas tid från gymnasieutbildningen 
och den tid eleverna har arbetat extra åt företagen skrivs in i utbildnings-
boken vid ett möte med Byggbranschens regionala yrkeskommitté (RYK). 
Motsvarande möte har läraren Malin med Måleribranschens yrkesnämnd.  

Godkänt i yrkesämneskurserna räcker för lärlingsanställning 
Branscherna granskar elevernas slutbetyg och enligt husbyggnadslärarna 
krävs godkända betyg i alla yrkesämneskurserna och i tre av kärnämnena: 
svenska, engelska och matematik. I utbildningsboken framkommer det inte 
vilket betygssteg eleven har (G, VG eller MVG). När eleverna väl har fått 
sina utbildningsböcker och den första lärlingsanställningen, så tycks gym-
nasiebetyget ha spelat ut sin roll för byggbranschen fortsättningsvis.  

Eleverna Benny och Bertil berättar att de upptäckte i årskurs två att de 
inte behöver visa sina betyg för att få jobb och att det räcker med godkända 
betyg i yrkesämnena. ”I ettan visste man det då inte. I tvåan började man 
förstå det lite och nu i trean, då har vi frågat folk”. 

Underlag för bedömning av elevernas APU 
Lärarna har, som tidigare nämnts, ansvar för att bedöma elevernas kunska-
per även i de moment och kurser som genomförs på företagen. Betygen 
sätts i regel inte förrän i slutet av årskurs 3, och för ändamålet har läraren 
Kalle utarbetat ett skriftligt underlag för bedömningen av elevernas APU. 
Den ifylls av alla handledare i slutet av årskurs tre och deras omdömen 
vägs sedan in i bedömningen. I underlaget ska elevens insatser på fyra 
områden bedömas: Engagemang, Tidspassning, Säkerhetstänkande och 
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”Yrkesmannaskap” (tempo, skicklighet, metodval, ritningsförståelse, ergo-
nomi osv.)155. Fyra nivåer finns angivna för bedömningen: Ej acceptabelt, 
Bra, Mycket bra och Utomordentligt bra. Till det hela finns det utrymme 
för kommentarer från handledaren. Punkterna liknar de som finns i utbild-
ningsboken, med skillnaden att ”kunskapsutvecklingen i sin helhet” saknas 
i Kalles underlag. 

Läraren Kalle förlitar sig på bedömningsunderlagen från handledarna, 
som kombineras med tidrapporterna som eleverna fyller i varje vecka i 
skolan. Rapporterna blir också en kontroll över vilken typ av arbeten, och 
till vilken omfattning, eleverna har utfört på företagen.  

Läraren Malin har tagit ställning emot att skicka ett liknande bedöm-
ningsunderlag till handledarna. Hon menar att ”ibland är ju mallar farliga”, 
och hon ifrågasätter mallen ”hur mycket ska man inväga det här sociala 
beteendet? Är han jättetyst och blyg men gör otroligt fina jobb, ska han få 
lägre betyg?” Istället för att använda en bedömningsmall gör Malin an-
teckningar från APU-besök och telefonsamtal med handledarna. Dessa 
utgör sedan stöd för bedömningen. Malins kommentar indikerar att mallar-
na kan innebära en bedömning av det ”sociala beteendet” mer än av yrkes-
kunnandet.  

Eleverna har också blivit medvetna om att arbetsgivarna värderar deras 
kunnande på andra sätt än genom skolbetyget. ”När man söker jobb, så 
ringer arbetsgivaren till den förra arbetsgivaren”. Betygen är i då ointres-
santa för arbetsgivaren ”Ja, våran arbetsgivare han bryr sig då inte om vad 
vi har gjort i skolan. Han vill se att vi kan det här och nu”, menar eleverna 
Benny, Bertil och Bror. 

Kompensation för brister i utbildningens allsidighet 
Eleverna kan inte erbjudas en allsidig utbildning på alla företag, därför 
saknas utbildningsmoment i vissa kurser, medan eleverna har arbetat för 
mycket med andra moment och kurser i relation till kursplanerna.  

Eleverna Benny, Bertil och Bror berättar att de har stora luckor i vissa 
kurser. ”På företaget vi är, där är det jättelite gjutning och grejer. Betong-
formbyggnad. Det beror på vilket företag man är. Det företag Bror är på, 
där har de jättemycket”.  

Eleverna tror inte att det är så noga om de har alla moment i kurserna. 
”Det är ju bara att jag kan inte det här”, menar Bertil. De tror inte heller att 
det påverkar betyget, och de förväntar sig överlag minst Väl godkända 
betyg. Hur det kommer sig att de kan få höga betyg i kurser de inte har 
gjort vet de inte. ”Nej, det ska ju vara omöjligt… Men jag vet faktiskt inte. 
Skulle det vara viktigare skulle Kalle ha sagt nånting”, säger Bertil. Det 
indikerar att även lärarna har en liknande inställning till betygssättningen, 
som branschens, att det inte är så noga med betygen då de ändå inte värde-
ras i byggnadsarbetet efter tillträdet. 

                                                      
155 Yrkesmannaskapet bedöms sammantaget med ett omdöme. 
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På måleriinriktningen kompenserar läraren Malin den bristande allsi-
digheten på företagen genom att ge eleverna skoluppgifter. Eleverna gör 
också prov i skolan ”så de får ju veta hur de ligger till och så”. Bedöm-
ningen sker företrädesvis i slutet av utbildningen, eftersom kurserna löper 
parallellt under hela utbildningen. I årskurs tre gör målerieleverna ett av-
slutande prov, ett ”litet gesällprov”, som blir underlag för bedömningen. 
Det kan vara ett jobb för ett APU-företag eller ett jobb som eleverna utför 
på skolan ibland. Bedömningen av det ”lilla gesällprovet” kan inte innebä-
ra underkänt, enligt Malin. Eleven måste arbeta till dess att resultatet är 
godkänt. Det innebär också att alla elever i princip får godkända betyg, 
men inom varierande tid. 

Elevers uppfattning av vad som grundar bedömningen 
Eleverna verkar överlag vara osäkra på utifrån vilket underlag bedömning-
en sker, men de tycks ändå lita på att lärarna sätter rättvisa betyg.  

Eleverna på husbyggnad i årskurs 3 tror att det är deras uppförande på 
arbetsplatsen och intresse för yrket som är mest avgörande för bedömning-
en av APU. De får inte ta del av handledarnas bedömning, men förmodar 
att den har avgörande betydelse för betyget. De verkar övertygande om att 
det inte är yrkeskunnandet som bedöms i första hand, utan vad handledarna 
”tycker om oss”. ”Jag tror inte de går så mycket på kunskap utan hur 
mycket man är engagerad”, menar Bertil. ”Att du visar att du vill jobba” är 
det viktigaste. 

Yrkesteori ligger som en ö i yrkesteknik 
I det realiserade schemat framstår yrkesteori som en särskild lärandeprak-
tik, vars handlingar ligger inbäddade i yrkesteknikens schemadispositioner. 
Yrkesteorin urskiljs inte av att det finns separata yrkesteorikurser utan 
avgränsas av att den är förlagd till fasta tider och företrädesvis genomförs i 
teorisalar i anslutning till bygglokalen. Yrkesteorins redskap utgörs huvud-
sakligen av läromedel som utvecklats av byggbranschen.  

I kapitlet analyseras handlingar inom yrkesteorin med utgångspunkt i de 
tre centrala handlingarna: kvalificering för yrkeskunnande, fostran och 
disciplinering samt värdering och bedömning av elevers yrkeskunnande.  

Handlingar för kvalificering i yrkesteori 
I det följande beskrivs och analyseras föreställningar och handlingar som 
hör samman med kvalificering av yrkeskunnande som central handling 
inom yrkesteoripraktiken.  
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Yrkesteori innebär att sitta i ett klassrum och arbeta i häften 
Yrkesteori innebär, enligt både elever och lärare, att sitta i ett klassrum och 
läsa i de häften som byggbranschen har producerat för ändamålet. Texterna 
i läromedlet består huvudsakligen av beskrivningar av fakta- och instruk-
tionskaraktär kring olika material och metoder. Eleven ska lära sig en 
mängd facktermer och benämningar av byggmaterial genom att läsa texten 
och se på bilderna, och därefter besvara repetitionsuppgifter, av typen fak-
taåtergivning. Eleven Bruno menar att ”man kanske lär sig nu, men om en 
vecka… man kanske inte använder det när man bygger?”  

Yrkesteori förknippas med lärosalar och arbete med text, och dessa fö-
reställningar hos lärare och elever tycks avgränsa handlingarna. 

Läromedlets facit gäller alltid 
Läraren Krister menar att om det uppstår en tvekan om hur en fråga ska 
besvaras, så gäller läromedlets facit. Han beskriver exempelvis att det finns 
lokala benämningar på byggmaterial som skiljer sig från det som nämns i 
häftet, men då är det häftets benämning som gäller. Läromedlets byggme-
toder ses som de rätta i förhållande till yrkesteoriuppgifterna, även om de 
byggmetoder som används i den reella byggproduktionen skiljer sig från 
häftenas och kan ses som mer aktuella byggmetoder än läromedlets.  

Att lärarna betraktar läromedlets facit som det ”rätta” svaret, trots tvek-
samheter visar tecken på ett synsätt som kan ses som en överdriven respekt 
för läromedlets ”text”.  

Lärarnas användning av läromedlet 
Utifrån läromedlet agerar lärarna lite olika i undervisningen. Malin menar 
att hon inledningsvis brukar ”berätta” om innehållet, medan Krister tycker 
att det är bäst att eleverna arbetar självständigt. Utifrån datamaterialet är 
det inte möjligt att mer ingående analysera vilket kompletterande stöd lä-
rarna ger i arbetet med läromedlet. Det verkar som om läromedlet främst 
används i de gemensamma och inledande skolförlagda delarna av utbild-
ningen. På måleriinriktningen kopplas läromedlet till övningar i elevernas 
rum och i husbyggnad används häftena i förhållande till uppgifterna i det 
lilla och stora ”snurret”. Den yrkesteori som genomförs i årskurs 2 tycks 
vara repetition. 

Gemensamt för båda inriktningarna är att yrkesteorin är individuellt ut-
formad, vilket gör att den skiljer sig från den vanliga grupporganiseringen 
av arbetet på husbyggnadsinriktningen. 

Kopplingar mellan yrkesteori och byggproduktion 
Frågan är hur innehållet i yrkesteoripraktiken relateras till byggproduktio-
nen? Det förefaller som om det inte finns något material (instruktioner, 
skisser och ritningar) som är utformade i relation till den specifika produk-
tionen som beställs. Genomförandet av produktionen vilar på lärarnas di-
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rekta instruktioner. ”Han [läraren Kurt] säger ju vad vi ska göra och sen får 
vi göra det. Och om vi inte vet hur vi ska göra, då går vi och frågar”. Även 
i förhållande till husbygget så blir det tydligt att yrkesteorin uppfattas och 
hanteras som en separat praktik.  

Elever överväger överhuvudtaget inte heller möjligheten att ta upp frå-
gor från byggproduktionen för att få dem belysta under yrkesteoripassen. 
Det förefaller inte som om lärarna använder sig av möjligheten att koppla 
innehållet i det eleverna gör i produktionspraktikerna till yrkesteorin.  

Ritningsläsning och färglära  
Att kunna läsa och konstruera ritningar, att kunna arbeta utifrån instruktio-
ner samt att kunna färglära kan betraktas som centrala kompetenser i hus-
byggnads- respektive måleriyrket. Frågan är hur eleverna kan utveckla sitt 
kunnande inom dessa områden i Västerskolans lärandepraktiker?  

Ritningsläsning övas inom ramen för yrkesteorin, med utgångspunkt i 
läromedlet, men kopplingen mellan ritningsläsning och konstruktion av 
ritningar till den faktiska produktionen ser ut att saknas. Eleverna har ex-
empelvis inte tillgång till ritningar eller producerar ritningar i förhållande 
till produktionen av bodar i årskurs 1 eller till villan i årskurs 2. Någon 
datorbaserad ritningskonstruktion (CAD) får eleverna inte heller lära sig. 
När eleverna i årskurs 3 ställs inför att använda ritningar under APU, så 
uttrycker de att de känner sig osäkra. 

Att kunna läsa och arbeta utifrån instruktioner är viktigt, betonar lärar-
na, men samtidigt finns exempel som visar att instruktioner inte används. 
Ett exempel som visats är arbetet med trappmonteringen i elevbygget, där 
eleverna börjar direkt montera trappen utifrån delarna och frågar läraren, 
medan monteringsanvisningen ligger bredvid utan att studeras närmare.  

Inom Måleriinriktningen är färglära ett centralt kunskapsområde, men 
eleverna deltar inte i färgsättningen av produktionen. Läraren Malin berät-
tar att just färglära är komplicerat, och säger samtidigt att det är ett område 
som målare sällan behöver engagera sig i. Färgsättningen utförs oftast av 
arkitekter och hennes uttalande kan tolkas som att färglära därför inte är 
något de arbetar med så ingående i yrkesteorin. 

Lärarnas handlingar visar att de främst är inriktade mot att lära eleverna 
metodiska färdigheter, ”hur man gör”, även i yrkesteorin.  

Handlingar för fostran och disciplinering genom yrkesteori 
I det följande beskrivs och analyseras föreställningar och handlingar som 
medverkar till elevernas fostran och disciplinering utifrån yrkesteoriprakti-
ken. Vilken slags fostran och disciplinering sker genom yrkesteorin? 

Yrkesteori – ansett som tråkigt men nödvändigt 
Det framgår att både elever och lärare närmast betraktar yrkesteori (grun-
dade i deras uppfattningar om ”teori”) som nödvändig kunskap i relation 
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till yrket, men som framgår av handlingarna anser både lärare och elever 
att man lär sig bättre genom att byggproduktion, än genom ”teori”. Lärarna 
instruerar hellre personligen än de använder egna, eller hänvisar till läro-
medlets, skriftliga metodinstruktioner.  

Eleverna får lära sig att lita till andras kunnande 
I Västerskolans byggutbildning blir därför eleverna hänvisade till att förlita 
sig på lärarnas instruktioner och anvisningar över hur produktionsarbetet 
ska utföras. Eleverna ges inte möjlighet att lära sig konceptuell kunskap 
som de rimligen behöver i yrkesutövandet, så att de kan ta eget ansvar för 
arbetsuppgifter. Handlingarna innebär också att eleverna fostras att under-
ordna sig till att bli beroende av andras, företrädesvis arbetsledares, kun-
nande.  

Handlingar för värdering och bedömning i yrkesteori 
I det följande beskrivs och analyseras föreställningar och handlingar för 
värdering och bedömning av elevers yrkeskunnande med utgångspunkt i 
yrkesteorin.  

Det framgår att yrkesteoripraktiken följs upp genom skriftliga prov, som 
utgår från yrkesteorihäftena och som har samma faktakaraktär som häfte-
nas frågor. Vad som då bedöms som rätta svar relateras till det som står i 
läromedlet, och läromedlets facit gäller även i de fall där genomförandet i 
produktionen inte överensstämmer med läromedlet.  

På vilket sätt proven utgör underlag för bedömningen i olika yrkesäm-
neskurser framgår inte, men det finns en antydan om att de värderas i för-
hållande till de inledande, skolförlagda kurserna. 

På måleriinriktningen görs prov som uppföljning till APU för att Malin 
ska se elevernas utveckling och om de behöver komplettera något. 

Infärgningspraktiker formar ett nytt innehåll 
Kapitlet inleds med en beskrivning av infärgningspraktikens uppkomst och 
en belysning av de spänningar som uppkommit som en konsekvens av att 
arbetsdelningen har förändrats inom och mellan Västerskolans kärnämnes-
lärare och i relation till yrkeslärarna. Därefter analyseras handlingar inom 
infärgningspraktiken med utgångspunkt i de tre centrala handlingarna: 
kvalificering för yrkeskunnande, fostran och disciplinering samt värdering 
och bedömning av elevers kunnande. 

Infärgningspraktiken har dels tillkommit som svar på ett behov att öka 
elevernas intresse för kärnämnen på yrkesprogrammen och dels som en 
anpassning av innehållet till de olika gymnasieprogrammen enligt intentio-
nerna i styrdokumenten. En satsning på Industriprogrammet vid Västersko-
lan har gett goda resultat och motsvarande satsning har därför initierats på 
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byggprogrammet höstterminen 2006. Det innebär att infärgningsprojektet 
har pågått knappt ett läsår när studien genomförs. Utifrån de ämnen som 
ingår i infärgningspraktiken, så sker den fullt ut i årskurs 1 och 2, medan 
årskurs 3 inte berörs av den. Merparten av kärnämnesundervisningen på 
både industri- och byggprogrammet hålls av två kärnämneslärare, Ernst 
och Eva, som tillsammans med yrkeslärarna utgör ett arbetslag på bygg-
programmet. 

Spänningar som åstadkommes av infärgningspraktiken 
När projektet med infärgningen kom igång flyttade Eva och Ernst från 
Västerskolans huvudbyggnad till annexet där både industri- och byggpro-
grammet ligger. Bygglärarna ställde i ordning ett arbetsrum för dem inne 
på byggavdelningen, mitt emot deras eget arbetsrum. Yrkeslärarna betonar 
alla att de verkligen uppskattar att Ernst och Eva nu flyttat ut från huvud-
byggnaden till dem i annexet ”det är jädrigt bra, för de finns alltid här, om 
vi vill börja förändra nånting”, menar yrkesläraren Kurt.  

Flytten har blivit en symbol för en förskjutning av arbetsdelningen mel-
lan kärnämnes- och yrkeslärarna. Krister menar att Eva och Ernst ”har 
flyttat hit och är med oss här nu istället för att vara med sina kolleger där 
borta [i huvudbyggnaden]. Och de [kollegerna] är ju lite sura på de här två. 
Det blir lite för att de är med prackarna [lärare och elever på de yrkespro-
grammen kallas prackare på skolan]”.  

Det råder en stark spänning mellan ämnes- och yrkeslärare på Väs-
terskolan och i det sammanhanget har flytten till annexet ett stort symbo-
liskt värde och betraktas av yrkeslärarna som ett avståndstagande från de 
andra kärnämneslärarna, som har sin verksamhet och sina kontor i den 
centrala skolbyggnaden. Ernst menar att de inte längre är populära bland 
merparten av kärnämneslärarna i huvudbyggnaden, men Eva tonar ned det 
hela och säger att hon fortsätter att hålla kontakten med de andra kärnäm-
neslärarna för att också kunna diskutera det som händer inom hennes äm-
nesområden, svenska och engelska. En anledning till Evas skilda uppfatt-
ning kan vara att hon har klargjort för skolledaren att hon kan tänka sig att 
arbeta med industri- och byggprogrammet på heltid under fyra, fem år, 
”sen måste man ju också för sin egen skull, tror jag, byta program så man 
inte blir så insnöad”.  

Handlingar för kvalificering i infärgningspraktiken 
I det följande analyseras föreställningar och handlingar i infärgningsprak-
tiken som hör samman med kvalificering av kunnande som central hand-
ling.  

Om högre krav ställs blir undervisningen mer stimulerande 
Ernst och Eva berättar att deras ambition är att öka kravnivån på kärnäm-
nesundervisningen på byggprogrammet. I början på höstterminen handlade 
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den första uppgiften om att eleverna skulle undersöka förutsättningarna för 
att bygga hus på olika platser och resultatet skulle sedan presenteras i aulan 
för skolledare och föräldrar. Eleverna berättar att det kändes osäkert att 
genomföra uppgiften med helt nya klasskamrater, men att den största ut-
maningen låg i att de skulle framträda i aulan och presentera arbetet. Yr-
kesläraren Malin säger att hon först tvivlade på att eleverna skulle klara 
uppgiften, men när de gjorde det så växte de verkligen med uppgiften, och 
då insåg hon att eleverna även kan prestera bra resultat i kärnämnen.  

Avsikten var att uppgiften skulle vara svår, och att den skulle lägga rib-
ban högt menar Eva, samtidigt som hon och Ernst var förvissade om att 
eleverna skulle klara uppgiften med deras stöd. De hade gjort liknande 
uppgifter tidigare på Industriprogrammet, som eleverna lyckats genomföra, 
trots deras tvivel. På Industriprogrammet ”började vi göra det stimulerande 
och ställa lite mer krav på eleverna, att höja upp tempot. De ska känna att 
de lär sig mycket”, vilket gav bra resultat. Eva menar att den ökade kravni-
vån har spridit sig bland eleverna, och att det också medverkat till att fler 
elever söker inriktningen. 

Om innehållet färgas av yrket blir det intressantare 
En grundläggande föreställning är att genom att ta innehåll från yrket i 
kärnämnesuppgifterna blir det intressantare för eleverna. Det är kanske 
ingen slump att just Eva har initierat infärgningen av kärnämnen på indu-
striprogrammet, då hon har en bakgrund som industriarbetare innan hon 
utbildade sig till lärare. Det innebär att ”det är ganska självklart” att ankny-
ta till yrket, säger hon.  

Ernst och Eva måste nu läsa om yrkesinnehållet i förhållande till bygg-
programmet, vilket innebär ett extra arbete för dem, men de tycker också 
att det är intressant. Behållningen av ansträngningen, och jobbet med att 
förändra utbildningen, menar de är att det är kul att vara lärare när eleverna 
uppskattar undervisningen. När de har all undervisning i annexbyggnaden 
så lär de känna eleverna och de trivs med den nära kontakten med dem.  

Metodiska redskap och yrkesinnehåll kombineras medvetet  
Det finns ett genomgående mönster i de infärgningsuppgifter som konstru-
erats i samverkan mellan kärn- och yrkeslärarna. Kärnämneslärarna ger 
eleverna metodiska redskap att arbeta med byggrelaterat innehållet. Det rör 
sig främst om olika redskap för textbaserat arbete i förhållande till yrkesin-
nehållet. Exempelvis lär sig eleverna göra en instruktion för hur man tapet-
serar i kombination med att de utför uppgiften. Eleverna för också dag-
böcker över vad de gör på elevbygget, som sedan utgör dokumentation för 
rapporter, bland annat till projektarbetet. Genom infärgningspraktiken får 
eleverna också använda datorer som ett redskap i undervisningen.  

Det kan förmodas att yrkesinnehållet i uppgifterna skapas i samverkan 
med yrkeslärarna, men inte alltid. Eleverna i årskurs 2, berättar om ett an-
nat projekt där två kärnämnen integreras, svenska och samhällskunskap, 
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och där uppgiften handlar om olika byggnadssätt. Eleverna arbetar i grup-
per med olika byggnadsstilar, och de redovisar arbetet genom att göra kar-
tongmodeller av hus i de valda byggnadsstilarna, tillsammans med en 
skriftlig rapport. En grupp elever berättar att de bygger ett ekologiskt hus. 
Men några kopplingar till elevbygget av villan görs inte. 

Infärgningspraktiken har även inneburit att yrkeslärarna har fått nya 
perspektiv på undervisningen. Ibland deltar kärnämneslärarna i under-
visningen i yrkesteknik, och de ställer frågor som lärarna inte vanligtvis får 
av eleverna, vilket yrkeslärarna tycker är intressant.  

Handlingar för fostran och disciplinering genom 
infärgningspraktiken 
I det följande analyseras föreställningar och handlingar i infärgningsprak-
tiken som hör samman med fostran och disciplinering som central hand-
ling.  

Yrkesinnehållet legitimerar kärnämnena för yrkeslärarna och eleverna 
När kärnämnena får ett yrkesinnehåll innebär det att de legitimeras av både 
lärare och elever. Yrkeslärarnas inställning till kärnämnen kan då ses som 
en viktig faktor som i sin tur påverkar elevernas attityd.  

En avgörande handling för en förändrad ståndpunkt tycks kärnämneslä-
rarnas sidbyte till yrkeslärarnas arbetslag och flytten till annexet vara. Den 
har bland annat inneburit att yrkeslärarna får vara med och påverka inne-
hållet i kärnämnena genom samverkan, men också att kärnämneslärarna 
har fått en närmare relation till eleverna.  

Utformningen av uppgifterna disciplinerar eleverna  
Undervisningen i infärgningspraktiken är medvetet utformad för att disci-
plinera eleverna att arbeta hårt för att kunna leverera kvalitativt goda resul-
tat på uppgifterna, som eleverna uppfattar som svåra. Läraren Eva berättar 
att genom att öka kravnivån på Industriprogrammet, så spred sig ryktet 
”och eleverna visste om när de kom att det inte bara var att hänga och 
slappa” på kärnämnesundervisningen. Att ”höja ribban” är ett uttalat mål 
som kärnämneslärarna nu har även på byggprogrammet. Yrkeslärarna har 
genom den ambitionen också insett att eleverna på byggprogrammet klarar 
högt ställda krav i kärnämnesundervisningen. 

Uppgifterna ska efterlikna arbetslivets arbetsformer och krav 
Flertalet av uppgifterna är gruppuppgifter som ska presenteras under hög-
tidliga och professionella former. Att uppgifterna genomförs i grupp kan 
ses som en anpassning till arbetslivet, och modellen är inspirerad av själv-
styrande grupper inom industrin. För eleverna på husbyggnadsinriktningen 
liknar grupparbetet också lagarbetet inom produktionspraktiken.  
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Att uppgifterna ska presenteras inför åhörare grundar sig i att det, åt-
minstone inom industrin, numera allt oftare ställs krav på att anställda ska 
kunna göra presentationer, menar läraren Ernst. Auditoriet väljs bland så-
dana som eleverna har stor respekt för, föräldrar och skolledning, arbetsgi-
vare och andra elever på skolan. Det innebär en extra press på eleverna att 
göra ett seriöst arbete, och är en medveten handling från lärarnas sida att 
åstadkomma disciplinering kring arbetsuppgifterna. 

Handlingar för värdering och bedömning av elevers kunnande i 
infärgningspraktiken 
I det följande beskrivs och analyseras föreställningar och handlingar för 
värdering och bedömning av elevers yrkeskunnande med utgångspunkt i 
infärgningspraktiken.  

Uppgifterna bedöms i relation till olika kursinnehåll och betygskriterier 
Eleverna berättar att de vid start av en ny uppgift inom infärgningsprojek-
tet får veta av läraren vilka kurser och vilka kursmål som innehållet är 
avsett att bedömas i relation till. Principen för bedömningen i infärgnings-
praktiken, som den uttrycks, är att yrkeslärarna bedömer det bygg-
relaterade kunskapsinnehållet och kärnämneslärarna det ”kärnämnesrelate-
rade”, språkliga, innehållet. Läraren Ernst menar att genom att yrkeslärarna 
ska bedöma en del av innehållet så sätter det också större press på eleverna 
att arbeta med kärnämnen. Han jämför med sina erfarenheter av ämnet 
Religionskunskap, som är ett ”rent” kärnämne, där eleverna inte har sam-
ma ambition att bli färdiga med uppgifterna. 

Eleverna är osäkra på bedömningen men uppskattar infärgningen  
Eleverna menar att det är svårt att hålla reda på vilka olika ämnen och kur-
ser vävs samman i uppgifterna. De uppskattar att de kan lägga ner mer tid 
på större uppgifter, och menar att det då blir ett kvalitativt bättre arbete 
jämfört med grundskolan där de skulle lämna in flera arbeten i olika ämnen 
samtidigt. 

Eleverna tar inte heller upp bedömningen som något problem, utan de 
verkar lita på lärarnas bedömning. Det kan ses som tecken på att eleverna 
tycks värdera nyttan med kunskaperna i förhållande till byggyrket högre än 
att veta hur de bedöms. En annan tolkning kan vara att eleverna är vana vid 
den typen av oklarhet, eftersom de inte heller vet grunderna för bedöm-
ningen i yrkesämnena. 
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Analys av motiv för byggutbildningen vid Västerskolan 
Hittills har tre praktiker inom byggutbildningen: byggproduktion, yrkeste-
ori och kärnämnesinfärgning analyserats och tolkats var och en för sig 
utifrån de tre centrala handlingarna: kvalificering, fostran och discipline-
ring samt värdering och bedömning. I det följande kapitlet riktas analysen 
mot att klargöra motiv för byggutbildningen vid Västerskolan. Frågan är 
om praktikerna utgör delar av samma verksamhet, eller om de tillhör olika 
verksamheter? 

För att reda ut om det handlar om en eller flera verksamheter, krävs en 
analys av vilket, eller vilka, motiv som driver handlingarna och utgör 
grunden för målen inom byggutbildningens praktiker. Analysen av verk-
samheters avgränsning innebär att fånga det objekt som handlingarna är 
riktade mot. Objektet i verksamhetsteoretisk bemärkelse kan sägas vara det 
”råmaterial” som aktörerna i verksamheten (i det här fallet lärare, handle-
dare och skolledare vid Västerskolan) vill omforma. Utifrån analysen av 
handlingarna i lärandepraktikerna framgår att ”råmaterialet” utgörs av ele-
verna, som därför blir objekt. Frågan är till vad eleverna, ”råmaterialet”, 
ska formas?  

Motivet kan beskrivas som en gemensam idé som finns bland aktörerna 
om vad objektet ska omformas till. Att analysera vilket motiv en verk-
samhet har innebär att synliggöra och formulera vad det är som driver 
handlingarna riktade mot att forma eleverna 

Inom och mellan verksamhetssystem finns spänningar som är en förut-
sättning för att verksamheten ska utvecklas och för att nya verksamheter 
ska uppstå. Genom dessa spänningar och motsättningar, och de priorite-
ringar som görs, ges vägledning om vad som bedöms vara mer eller mindre 
viktigt, eller oviktigt och ledtrådar till motivet kan då hittas.  

Praktikernas inbördes relation i byggutbildningen 
Analysen av tillgängligt datamaterial visar att det finns minst fyra olika 
avgränsade praktiker inom byggutbildningen på Västerskolan. Den tidigare 
analysen har handlat om hur tre av praktikerna har gestaltats, men hur ser 
deras inbördes förhållande ut?  

I analysen har byggproduktionspraktiken varit den mest framträdande, 
dels till följd av datamaterialets art, dels för att den faktiskt dominerar 
byggutbildningen tidsmässigt i förhållande till både yrkesteori- och kärn-
ämnesintegreringspraktiken. Innebär det att det lärarna vill realisera inom 
byggproduktionspraktiken också utgör motiv för hela byggutbildningen? 
Ledtrådar till motiven kan fås genom att se till deras inbördes relation, 
vilka spänningar och motsättningar finns mellan praktikerna och vilka 
prioriteringar som görs mellan dem.  
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Byggproduktion som dominerande praktik prioriteras 
Det framkommer några exempel på att byggproduktionspraktiken priorite-
ras framför såväl yrkesteori- som kärnämnespraktikerna. Exempelvis när 
elevbygget är i slutfasen främjas det arbetet till följd att andra skolaktivite-
ter ställs in under ett par veckor till förmån för byggproduktionen. Ett an-
nat exempel är när APU-företagen vill att eleverna ska jobba extra på före-
taget under skoltid, så brukar det ges prioritet i förhållande till elevens 
övriga skolarbete.  

Skolpraktiker ses som sekundära 
I förhållande till byggproduktionen och lärlingssystemet ses kärnämnesun-
dervisningen som sekundär i byggutbildningen.  

Det tar sig uttryck bland annat i organiseringen av byggutbildningen vid 
Västerskolan.  Merparten av kärnämnena läggs under de två första åren, för 
att eleverna det sista året ska slussas in i jobb i företagen. Den sista termi-
nen i årskurs 3 friläggs en dag i veckan för att eleverna ska få möjlighet att 
jobba extra, och på så sätt ackumulera fler timmar inom lärlingsutbild-
ningen. För att frigöra tid för arbetet läggs samtidigt ett större eget ansvar 
för uppgifterna i kärnämnen på eleverna. 

  Det resulterar i att eleverna har svårt att prioritera skoluppgifterna i 
förhållande till att arbeta för lön i APU-företagen. Eleverna beskriver att de 
ofta tillfrågas av företaget att arbeta över vilket de har svårt att säga nej till, 
då de också vill visa att de kan jobba, trots att de är rejält trötta. Enligt 
eleverna så innebär det att de har svårt för att få tid och kraft att arbeta med 
olika inlämningsuppgifter som exempelvis projektarbetet. Att intresset för 
skolan avtar beror, enligt eleverna, också på att de upptäcker att de inte 
behöver betygen i kärnämnen för att få fortsatt lärlingsanställning. Yrkes-
lärarna menar lärarna att eleverna tappar intresset för skolan, och slutar att 
anstränga sig för betygen i årskurs 3.  

Skolans prioritering av arbete i APU-företagen, för att eleverna lättare 
ska kunna få en anställning och meritera sig med timmar i lärlingsutbild-
ningen, innebär att skolan medverkar till att elevernas minskade intresse 
för andra delar av sin skolutbildning. 

Exemplen visar att produktionens prioriteras på bekostnad av tiden för 
andra skolaktiviteter, som företrädesvis kan hänföras till skolpraktiker. 
Prioriteringen av byggproduktionen visar vad som bedöms som väsentligt 
och vad som anses som mindre viktigt. 

Byggbranschens och lärlingsutbildningens villkor är avgörande 
Prioriteringarna, till förmån för byggproduktionen, kan också sättas i rela-
tion till lärlingssystemets villkor, som bestäms av byggbranschen, där lär-
lingssystemets värdering av elevers kunnande kan ses som avgörande för 
vad som prioriteras i byggutbildningen. För att kunna fortsätta som lärling 
efter gymnasieutbildningen krävs godkända betyg i alla byggyrkesämnena, 



 201 

men i princip inte i övriga ämnen156. Elevernas uppfattning om vad det är 
som ses som betydelsefullt för att få en lärlingsanställning i byggbranschen 
är att visa att man kan och vill jobba, skolbetygen räknas inte som merite-
rande. 

Prioriteringen av arbete med byggproduktion kan därför betraktas som 
en följd av att byggproduktionspraktiken utgör en del av byggbranschens 
lärlingsutbildning och det värderingssystem som finns inom det. 

Yrkesteori har sin form från skolans undervisning 
Yrkesteoripraktiken har sitt ursprung i de delar av yrkesutbildningen som 
historiskt har varit skolförlagda. Kännetecknande för yrkesteoripraktiken 
är att den genomförs i former som förknippas med skola, innehållet är 
textbaserat och den äger rum i teorisalar.  

Under lång tid har innehållet formats av byggbranschen,och anpassats 
till det som branschen anser att eleverna behöver. Det dominerande läro-
medlet handlar till stora delar om materiallära, ritningsläsning, byggtekni-
ker och metoder, som är tänkta att sedan ”tillämpas” i byggproduktion.  

Trots yrkesteorins långa historia som en del av yrkesutbildningen, så har 
den fortsatt att ha sin egen avgränsning i relation till produktionspraktiken, 
även om innehållet är anpassat till produktionspraktiken. Yrkesteorin på 
Västerskolan, kan också förstås som en historisk kvarlevande praktik, när-
mast från linjesystemets fackteori. 

Kärnämnespraktikerna grundas i skolans allmänbildande ämnen 
Kärnämnespraktikerna på Västerskolan kan delas i ”rena” kärnämnen och 
mot yrket infärgade kärnämnen.  

Infärgningen är en ny lärandepraktik och innehållet är på väg att formas 
utifrån samverkan mellan kärnämnes- och yrkeslärarna. Villkoren för sam-
verkan är generösa genom den särskilda satsning som görs på Västersko-
lan. Lärarna har möjlighet att arbeta tillsammans med elevgrupperna, och 
kan därigenom få en inblick i varandras undervisningssätt och innehållet i 
kurserna. Det ger förutsättningar för att skapa en praktik, där nytt innehåll i 
kärnämnena kan skapas specifikt för byggprogrammet. Samverkan, och 
kärnämneslärarna flytt till byggannexet, har inneburit att de tidigare mot-
sättningarna mellan kärnämnes- och yrkeslärarna inom byggutbildningen 
har luckrats, men istället har nya spänningar uppstått mellan kärnämneslä-
rarna i samband med infärgningen. De kärnämneslärare som nu föresprå-
kar infärgning möts av motstånd från flera av de andra kärnämneslärarna, 
som anser att de förfuskar ämnena genom att ge dem yrkesinnehåll.  

Eleverna i årskurs 3, som inte haft kärnämnesintegrering överhuvudta-
get, uttrycker en bild av att de ”bara har haft gamla gubbar som är skoltröt-
ta” som lärare, och att innehållet har mest varit repetition från högstadiet. 

                                                      
156 På Västerskolan sägs godkänt betyg i tre av kärnämnena, svenska, engelska och matema-
tik, vara nödvändigt.  
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Det tycks som om infärgningspraktiken ökat såväl elevernas som lärarnas 
intresse för kärnämnesundervisningen i byggutbildningen. Infärgnings-
praktiken uppskattas uttryckligt högre i förhållande till de ”rena” kärnäm-
nena av såväl yrkeslärarna som eleverna.  

Slutsatser om lärandepraktikernas inbördes relationer 
Byggutbildningens praktiker härstammar dels från byggbranschens lär-
lingssystem och dels från skolan. Byggutbildningens långa historiska rötter 
i lärlingssystemet, som integrerat i arbetslivet och byggproduktionen, kan 
förklara den dominans som analysen visar att byggproduktionen fortsatt 
har. Även i dagens gymnasiala byggutbildning är det i stor utsträckning 
lärlingssystemet som styr betingelserna för den gymnasiala byggutbild-
ningen. 

De tre andra, underordnade lärandepraktikerna, har sitt ursprung i skola. 
Yrkesteorin har anpassats för lärlingssystemets villkor, och kan utifrån det 
betraktas som en legitim del av byggproduktionen. Kärnämnena värde kan 
ses i förhållande till den betydelse de anses ha för byggutbildningen, av det 
följer att infärgade kärnämnen prioriteras framför ”rena” kärnämnen. 

Byggutbildningens verksamheter 
Vilka slutsatser kan då dras om byggutbildningsverksamheten utifrån ana-
lyserna av de centrala handlingarna och rangordningen mellan lärande-
praktikerna? 

Den ledande praktiken inom byggprogrammet, byggproduktionen, utgör 
en del av byggbranschens lärlingsutbildning och framstår som en för 
byggutbildningen dominerande verksamhet. De handlingar som analyserats 
och beskrivits visar att aktörerna, yrkeslärarna och handledarna, ser som 
sin uppgift att tillsammans forma elever för de villkor som de uppfattar att 
byggbranschen, och lärlingssystemet, kräver för att eleverna ska bli ”an-
ställningsbara”. Yrkesteoripraktiken, som har sina rötter i skolan men som 
under lång tid har formats av byggbranschens behov av kompetens, kan 
innehållsligt också betraktas som en del av det som är byggutbildningens 
huvudverksamhet, byggproduktion.  

Kärnämnespraktikerna utgör en annan verksamhet, som grundas i sko-
lans allmänbildande funktion. Kärnämneslärarnas handlingar riktas mot 
eleverna med avsikten att ge dem bildning för ett fortsatt framgångsrikt 
yrkesliv, de vill främst ge eleverna möjligheter att kompetensutveckla sig 
inom yrket. Därför framstår ett embryo till motiv för kärnämnesintegre-
ringsverksamheten som kan sägas vara att yrkesbilda eleverna.  

Slutsatsen kan dras att det finns minst två skilda verksamheter inom 
byggutbildningen. En dominerande byggproduktionsverksamhet, med star-
ka kopplingar till de traditionella formerna för byggutbildning genom lär-
lingssystemet, och en skolverksamhet som handlar om bildning och arbete 
med textbaserade redskap.  
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Del 7: Övergripande diskussion och slutsatser 

I den här delen diskuteras avhandlingens fallstudie som behandlar en gym-
nasial byggutbildning i relation till dess historiska och kulturella förutsätt-
ningar, dels hur samverkan mellan byggbranschen och byggutbildningen 
påverkar yrkesutbildningens utformning, dels hur eleverna formas till 
byggnadsarbetare. 

Delen inleds med att fallstudiens resultat diskuteras med utgångspunkt i 
avhandlingens övergripande frågeställningar:  

 
− Vad är avgörande för hur innehållet i byggutbildningen utformas? 
− Hur formas elever till byggnadsarbetare genom utbildningen? 
− Vad är möjligt för eleverna att lära sig i byggutbildningen? 
 
 Därefter diskuteras avhandlingens resultat i relation till de inledande 

frågeställningarna. Vilka slutsatser är möjliga att dra om den gymnasiala 
byggutbildningen i relation till frågor om teori, praktik och kvalificering? 

Fallstudien i relation till avhandlingens 
frågeställningar 
I den verksamhetsteoretiska analysen framstår byggutbildningen vid Väs-
terskolan som två skilda verksamheter. Den ena är en byggproduktions-
verksamhet, som är nära sammankopplad med byggbranschens lärlingssy-
stem och den andra en skolverksamhet, som främst företräds av kärnäm-
nen.  

Byggproduktionsverksamheten 
Byggproduktionsverksamheten som är dominerande inom byggutbildning-
en, består av två skilda typer av praktiker – byggproduktion och yrkesteori. 
Yrkesteorin, som har sitt ursprung i de skolförlagda delarna av yrkesut-
bildningen, realiseras inom Västerskolan i arbetsformer som grundas i hur 
yrkeslärarna uppfattar att ”teori” ska genomföras. Innehållet har under lång 
tid utformats av byggbranschen och därigenom utvecklats i förhållande till 
byggproduktion. Yrkesteoripraktiken kan därför betraktas som en del av 



 204 

byggproduktionsverksamheten, även om den genomförs i en form som kan 
relateras till skola.  

Vad är avgörande för hur innehållet i byggproduktionsverksamheten 
utformas? 
En avgörande utgångspunkt för hur innehållet i byggproduktionsverksam-
heten utformas finns att söka i byggbranschens lärlingssystem och i de 
villkor som ställs av byggbranschen för att eleverna ska få en lärlingsan-
ställning efter gymnasieutbildningen, och därmed kunna ta yrkesbevis.  

Yrkeslärarna, som ingår i den lokala byggnadsarbetargemenskapen, ser 
branschens villkor som självklara och vägledande för hur de ska utforma 
innehållet. Samhörigheten och lojaliteten med byggbranschen som, enligt 
yrkeslärarna, ”alltid ställer upp” för dem blir avgörande för det lärarna 
försöker åstadkomma i de skolförlagda delarna av yrkesutbildningen, där 
handlingar drivs av motivet att forma elever för byggbranschens lärlings-
system och lagarbete.  

Fallstudien visar att innehållet i byggproduktionsverksamhet grundas i 
lärarnas och handledarnas kunskaper om och erfarenheter av byggproduk-
tionens innehåll, vilket för yrkeslärarnas del ligger minst 10 år tillbaka i 
tiden, samt deras föreställningar om hur man lär sig byggyrket som baseras 
på byggbranschens lärlingstradition.  

De skolförlagda delarna av byggutbildningen realiseras av yrkeslärarna, 
vilkas mål är att så långt som möjligt efterlikna företagens byggproduktion. 
Utöver lärarnas övertygelse om att det är det bästa sättet att lära sig bygg-
yrket finns det även ett ekonomiskt villkor för produktionen i skolan, då 
kostnaderna för byggmaterialet i största möjliga mån ska täckas av intäkter 
från försäljning av produkter och tjänster. Detta bidrar till att den skolför-
lagda byggproduktionen kan anses ha företagsliknande drag.  

Innehållet i byggproduktionen på APU ska, enligt intentionerna i bygg-
programmets styrdokument, relateras kunskapsmässigt till innehållet i 
olika kursplaner. Det kan uppfattas som att företagen i en officiell mening 
är tänkta att fungera som skolor i yrkes- och lärlingsutbildningar157.  

Med utgångspunkt i dessa förhållanden formulerades frågan om vad 
som händer med innehållet i yrkesutbildningen, och med yrkeslärandet, när 
skolan strävar mot att efterlikna ett företag och APU-företagen samtidigt 
förutsätts fungera som skolor? Frågeställningen blev avgörande för formu-
leringen av avhandlingens titel: Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan 
som byggarbetsplats? 

                                                      
157 Diskussionen relateras här till analysen av det femte utvecklingsskedet, se vidare fig. 14 
i del 4. 
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Hur formas elever till byggnadsarbetare genom byggproduktionen? 
Det framgår att yrkeslärarna på Västerskolan formar, enkulturerar, elever-
na målinriktat mot byggbranschens specifika, kulturellt och historiskt be-
tingade, villkor: lagarbetet, ackordsarbetet och manlighetsnormen.  

Att byggproduktionsverksamheten i skolan utgår från, och riktas mot, 
dessa betingelser kan grundas i att byggnadsarbetarnas förtrogenhet med, 
och anpassning till, lagarbetets specifika villkor inom byggnadsarbetet har 
varit avgörande för såväl deras arbetsvillkor som förtjänster (Jägbeck 
1995; Kronlund 1984; Landin & Andersson 1989).  

Lagarbetet framställs av lärarna som viktigt för samarbete, kamratskap 
och sammanhållning, men det innebär även att visa lojalitet och underord-
ning (Härdig 1995; Jägbeck 1995; Kronlund 1984). I lagarbetet betonas 
lagets prestationer. Enligt Sandkull & Johansson (2000), hör den typen av 
lagarbete ihop med manuellt arbete. Ackordsystemet är historiskt samman-
länkat med lagarbetet och lagets förtjänst har delats lika mellan dess med-
lemmar, vilket enligt Jägbeck (1995) är ett avgörande villkor för lagarbe-
tets existens och beredskapen att underordna sig lagets arbetsdelning.  

Lagarbetets starka ställning tycks vara på väg att uppluckras, sedan fast 
anställning för byggnadsarbetare infördes 1988 (Byggnads 2007; Jägbeck 
1995). Det skulle i så fall innebära att eleverna enkultureras i ett slags 
lagarbete, som håller på att ersättas av nya former för arbetsorganisation 
och arbetsdelning (jfr även Mikaelson & Swensson 2005). 

Manlighetsnormen och monokulturen inom byggyrkena tycks ha för-
stärkts genom den utslagning och sortering som historiskt skett inom och 
mellan olika arbetslag, när lagen sinsemellan konkurrerat om de bästa ar-
betena och arbetsvillkoren (Härdig 1995). Även inom byggutbildningen 
finns problematik som kan relateras till monokulturen. Ett sådant är att de 
kvinnliga eleverna vid husbyggnadsinriktningen på Västerskolan tycks 
hoppa av utbildningen, och ett annat är att elever med utländsk härkomst är 
starkt underrepresenterade inom byggprogrammet. Olofsson (2003) menar 
att problematiken som har fokuserats mot kvinnor och ”individer med ut-
ländsk härkomst” (Olofsson 2003, s. 11) snarare kan tolkas som ett gene-
rellt branschproblem. Homogeniteten och branschkulturen förstärks ytter-
ligare, enligt Hoffrén-Larsson och Gustafsson (2003) av de stora avhopp 
som sker i övergången mellan gymnasieutbildningen och lärlingsutbild-
ningen efter byggprogrammet.  

I fallstudien skiljer sig måleriinriktningens enkulturering av eleverna då 
de kvalificeras individuellt och inte i lag som i husbyggnadsinriktningen. 
Det kan förklaras av att måleriarbete i huvudsak har blivit ett ensamarbete, 
bland annat på grund av den ökade användningen av färdigmålat material i 
byggproduktionen. Det tycks även ha påverkat monokulturen och manlig-
hetsnormen inom måleriyrket, då det är byggbranschens yrke med flest 
kvinnor. Olofsson (2000, 2003) visar också att de få kvinnor som finns i 
byggyrken företrädesvis hamnar i byggbranschens ensamarbeten, då de i 
regel inte accepteras i arbetslagen. 
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Vad är möjligt att lära sig genom byggproduktionen? 
Gemensamt för kvalificeringen av yrkeskunnande i byggproduktionsverk-
samheten, såväl i skolan som i APU, är att utvecklandet av manuella fär-
digheter framhålls som viktigast. Det yrkeskunnande som utvecklas i de 
skolförlagda delarna av utbildningen, ses som grundläggande för APU och 
tycks framförallt innebära att eleverna kvalificeras genom att utöva hant-
verksmässig byggproduktion. Nästa steg innebär att eleverna kvalificeras 
på arbetsplatserna, där innehållet blir varierande i relation till företagets 
produktion och handledning. Det förefaller som om eleverna oftast får 
utföra repetitiva arbetsmoment under längre tid. Det här sättet att kvalifice-
ra sammanhänger med lärlingssystemet och innebär att lärlingen avlastar 
de mer kunniga yrkesarbetarna med de enkla kringjobben, samtidigt som 
de lär känna arbetsmiljön (Berner 1989; Jägbeck 1995). 

Inom husbyggnadsinriktningen ses den bristande variationen och bred-
den i utbildningens innehåll inte som något stort problem. När eleverna går 
ut i företagen det tredje läsåret, betraktas det närmast som en eftergymna-
sial färdigutbildning i det specifika företaget. Inom måleriinriktningen 
företräder yrkesläraren däremot ett annat synsätt, där en allsidig utbildning, 
enligt skolans styrdokument förespråkas. Denna strukturella motsättning 
leder till spänningar i förhållande till APU-handledares synsätt. Handle-
darna menar att eleverna företrädesvis ska träna på arbetsmoment som ”de 
ska leva på”, slipa, spackla och tapetsera, istället för att exempelvis göra 
dekorationsmålning, som kursplanerna föreskriver. Brister i allsidighet 
inom APU-företagens utbildning kompenseras med skolförlagd utbildning 
på måleriinriktningen. Skillnaden mellan inriktningarna uppmärksamma-
des även i Skolverkets utvärdering (1999, 2000a). En möjlig förklaring till 
skillnaderna kan vara att lagarbetet inte är så dominerande inom måleri, 
och att den enskildes allsidiga kvalifikationer då blir viktigare. En annan 
förklaring kan vara att en större andel av måleriutbildningen är arbetsplats-
förlagd och att det då blir viktigare att skolan ger kompletterande utbild-
ning för ett allsidigt yrkeskunnande. Ytterligare en förklaring kan vara att 
yrkesläraren på måleriinriktningen tycks ha en större förankring i skolverk-
samheten vid Västerskolan, flera aktiviteter indikerar det. 

Den företagsliknande produktionen som genomförs i den skolförlagda 
utbildningen tycks även medföra att en arbetsdelning från arbetslivet blir 
gällande. Som framgått kan yrkeslärarnas agerande jämföras med förmäns. 
Lärarna håller själva i viktiga delar av arbetet, som kundkontakter, beställ-
ningar och utformning av produkten (exempelvis ritningar). Med en sådan 
arbetsdelning framstår det som om eleverna främst betraktas som arbets-
kraft. Det tycks som om viljan att efterlikna arbetslivets villkor medför att 
lärarna agerar utifrån sina egna föreställningar om, och erfarenhet av, ar-
betsdelning från arbetslivet.  

Yrkeskunnandet verkar överhuvudtaget betraktas som underordnat i den 
skolförlagda byggproduktionen. Yrkeslärarna uppfattar som sitt främsta 
uppdrag att se till att eleverna, som en av lärarna uttrycker det, blir ”socialt 
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fina”, att de har rätt inställning till arbetet, sköter sig och visar att de vill 
arbeta. Yrkeskunnandet ses av lärarna som något som främst bör utvecklas 
i företagen. Disciplinering och arbetsfostran har också historiskt sett haft 
en central funktion, i relation till yrkesutbildningen, och har på olika sätt 
genomsyrat såväl utformningen av utbildningen som innehållet i den 
(Hedman 2001; Larsson 2001; Lindell 1992).  

Yrkesteori som lärandepraktik inom byggproduktionsverksamheten 
I Västerskolan tycks målet med yrkesteorin vara att eleverna ska lära sig, 
samt återge, innehållet i läromedlet. Det verkar som om yrkeslärarna be-
traktar yrkesteorin som skild från byggproduktionen, trots att den som 
framkommit är specifikt utformad för byggproduktion. Yrkeslärarnas före-
ställning kan vara grundad i att de håller fast vid en gammal invand teori-
praktik från linjesystemet, som de själva är enkulturerade i och kan be-
mästra. En förändring av den invanda praktiken ställer också krav på att 
utveckla nya redskap, nytt material och nya uppgifter, som kan mediera 
mellan yrkesteorin och byggproduktionen. Det framkommer inte varför 
lärarna på fallstudieskolan fortsätter att hålla fast vid en yrkesteoripraktik 
från linjesystemet. Ett sätt att förstå agerandet är att det beror på bristande 
yrkesteoretisk kompetens som skulle krävas för en utveckling av innehållet 
i relation till byggproduktionen. I avhandlingens fallstudie framkommer att 
varken yrkeslärarna eller handledarna har en utbildning i allmänna ämnen 
som motsvarar byggprogrammets nuvarande treåriga utbildning. Skolver-
kets utvärdering (Skolverket 1999, 2000a) visade också att merparten av 
lärarna och handledarna inte hade en utbildning i allmänna ämnen som 
motsvarade den som eleverna skulle få i gymnasieskolan.  

Problemet med yrkeslärares bristande kompetens i relation till de kvali-
fikationer läraryrket ställer är inte nytt. I och med gymnasiereformen 1991 
ställdes ökade krav på såväl pedagogisk som ämneskvalificerade lärare. 
Det uppmärksammades särskilt att yrkeslärarnas utbildningsnivå var låg 
och att deras yrkeserfarenhet var bristfällig och låg långt tillbaka i tiden (jfr 
Lundahl & Sander 1998). Lärarkompetensen för yrkesutbildning utreddes 
också i samband med gymnasiereformen (SOU 1994:101), som föreslog 
avsevärt höjda kompetenskrav för yrkeslärare, utifrån en analys av arbets-
livets och gymnasieskolans utveckling.  

Skolverksamheten  
Skolverksamheten utgörs av kärnämnen och består av två skilda praktiker, 
dels en ”ren” kärnämnespraktik, som kan sägas ha sin grund i ett mer tradi-
tionellt innehåll från gymnasieskolans allmänna ämnen, dels en praktik, 
som är under uppbyggnad, där kärnämnen ”infärgas” mot byggyrket.  
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Vad är avgörande för hur innehållet i skolverksamheten utformas? 
En särskild satsning på infärgning mot yrket avseende innehållet i kärnäm-
nena har gjorts på fallstudieskolan, utifrån intentionerna i styrdokumenten 
och den gymnasiereform (GY07) som var tänkt att genomföras 2007.  

Av fallstudien framkommer att infärgningen av kärnämnen med yrkes-
innehåll initierar ett nytt slags kärnämnesinnehåll, som främst syftar till att 
ge eleverna goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling inom yrkes-
livet. Innehållet anknyts till yrkesämneskurserna, enligt de skoluppgifter 
som utgör exempel i fallstudien, och tycks vara av en ”yrkesbildande” 
karaktär i förhållande till såväl ”rena” kärnämnen som yrkesteori. Exem-
pelvis betonas både etiska och miljöaspekter i relation till innehåll från 
yrkesämneskurser.  

Den nya lärandepraktiken utformas utifrån yrkes- och kärnämneslärar-
nas gemensamma kunnande. På så sätt grundas den i flera synsätt på vad 
som kan utgöra innehåll än enskilda lärares. Det innebär att ett slags hy-
bridpraktik (Lindberg 2003a) eller en gränszon (Konkola et al 2007; Tuo-
mi-Gröhn & Engeström 2003) uppstår mellan gymnasieskolans högskole- 
respektive yrkesförberedande funktion (jfr även det femte utvecklingsske-
det i yrkesutbildningens historiska analys i del 4, fig.14).  

Hur formas elever genom skolverksamheten? 
På fallstudieskolan sägs kärnämnenas infärgning ha tillkommit för att göra 
dem innehållsligt mer intressanta för eleverna (jfr även Prop. 
2003/04:140). Kärnämneslärarnas synsätt, som grundas i tidigare erfaren-
het av liknande undervisning på industriprogrammet på Västerskolan, är att 
undervisningen blir intressantare om uppgifternas svårighetsgrad höjs så de 
blir utmanande för att eleverna. Även hur eleverna ska arbeta med uppgif-
terna styrs medvetet av lärarna. Eleverna ska arbeta med moderna, dator-
baserade, arbetsredskap, men sättet att utforma arbetet används även för att 
disciplinera eleverna i arbetet, framförallt genom de åhörare som bestäms 
av lärarna för presentationerna. Genom detta upplägg av uppgifterna en-
kultureras eleverna mot arbetslivets arbetsformer och krav, som kärnäm-
neslärarna uppfattar dem. Lärarna säger sig också medvetet arbeta utifrån 
industriella organisationsprinciper. 

En viktig del i enkultureringen av de infärgade kärnämnena kan legiti-
meringen av dem från såväl yrkeslärarna som eleverna. Som ett viktigt skäl 
för det anges att kärnämneslärarna befinner sig nära både elever och yrkes-
lärarna i byggannexet på Västerskolan, och de ses då av yrkeslärarna som 
deltagare i deras gemenskap. Kärnämneslärarna uttrycker också att det är 
roligare att undervisa om eleverna tycker att innehållet är intressant, och 
när de får bättre kontakt med eleverna. 
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Vad är möjligt att lära sig genom skolverksamheten? 
Infärgningen har som beskrivits inneburit att ett särskilt slags kärnämnes-
innehåll utformas. Det har även inneburit att strukturella spänningar mellan 
en traditionell ”ren” kärnämnespraktik och en infärgningspraktik finns på 
Västerskolan, spänningarna framträder genom att olika ståndpunkter 
kommer till uttryck hos lärarna. Kärnämnesinfärgning uppfattas av en del 
av kärnämneslärarna som att förfuska kärnämnena. Yrkeslärarna däremot 
uppskattar infärgningen och menar att samverkan med kärnämneslärarna 
har gett dem nya infallsvinklar på olika sätt att genomföra yrkesämnena, 
främst i det som kan ses som ”kärnämnesliknande” yrkesämneskurser. 

Kärnämnesinfärgningen och projektarbetet tycks vara lärandepraktiker 
där elever producerar egna, mer omfattande, texter i utbildningen, utöver 
svaren på frågorna i yrkesteorins häften. Exempelvis skriver eleverna dag-
böcker och rapporter och använder datorbaserade redskap för såväl infor-
mationssökning som rapportskrivning och presentationer.  

Avsikten är, enligt arbetsfördelningen mellan lärarna, att kärnämneslä-
rarna ska bedöma det som kan betecknas som kärnämnesrelaterat innehåll i 
uppgifterna, närmast det språkliga innehållet och yrkeslärarna det yrkesre-
laterade innehållet i infärgningspraktiken. Eleverna tycks inte bekymra sig 
över att de inte kan vara säkra på vad som bedöms och på vilka grunder, 
utan är nöjda med att få möjlighet att göra större uppgifter som ger bättre 
resultat. Genom infärgningen kan eleverna lära sig andra aspekter av yr-
keskunnande, än dem i byggproduktionen. Eleverna värderar uppenbarli-
gen uppgifternas innehåll högre av än kännedom om hur de bedöms. 

Vilka slutsatser kan dras om byggutbildningen i 
relation till frågor om teori, praktik och kvalificering? 
Den följande diskussionen anknyter till de frågeställningar som utgör ut-
gångspunkt för avhandlingens inledning och problemformulering.   

Hur påverkar synen på teori och praktik yrkesutbildningen? 
Problematiken kring synen på yrkesutbildningen i relation till dikotomise-
ringen i ”teori” och ”praktik” går som en röd tråd genom avhandlingen.  
Avsikten med valet av verksamhetsteori som analysredskap är att kunna 
överbrygga dikotomin, då dess utgångspunkt är att praktiker och verksam-
heter konstitueras av mål- och motivstyrda handlingar.  Det synsättet inne-
bär att även det som vanligen benämns och förknippas med ”teori” istället 
kan betraktas utifrån handlingar som en form av praktik, en teoripraktik.  
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Lärares kompetens och synsätt avgör innehållet i teoripraktikerna  
Två skilda teoripraktiker har beskrivits och analyserats, yrkesteori och 
kärnämnesinfärgning. Det framkommer att innehållet i och utformningen 
av praktikerna skiljer sig även om de båda har en gemensam utgångspunkt 
i intentionen att de innehållsligt ska utgå från yrkesämnet.  

Yrkesteorin riskerar att trivialiseras, om den av yrkeslärarna betraktas 
och hanteras, som en från byggproduktionen skild praktik, trots att den har 
ett starkt innehållsligt samband. Det innebär att yrkesteorins potential att 
användas som redskap i relation till produktionspraktiken inte tillvaratas, 
som exemplet att eleverna inte får tillgång till ritningar visar.  

Infärgningspraktiken erbjuder ett annat synsätt, där lärarna använder de 
”teoretiska” kärnämnena som redskap i syfte att kvalificera eleverna både 
för yrkeskunnande och framtida kompetensutveckling och studier. Detta 
kan jämföras med Lindbergs studier (2001, 2003c, 2007, 2008) av infärg-
ning av kärnämnen och av ämnesöverskridande praktiker i specialutforma-
de program där det också framkommer att innehållet i yrkesämnena bred-
das genom infärgningen.  

Lindberg (2003a) menar också att arbete med infärgning handlar om ett 
möte mellan skriftspråkliga och talspråkliga kulturer. Yrkeslärarnas 
bristande erfarenhet av egen utbildning inom de allmänbildande områdena 
har uppmärksammats som problematisk, men det framgår även av Lind-
bergs studier att infärgningen blir mer framgångsrik när kärnämneslärare 
har erfarenheter från arbetslivet (jfr även Berglund 2007).  

Fallstudien visar att ett nytt innehåll i kärnämnena kan skapas ur de 
goda förutsättningar för samverkan mellan yrkes- och kärnämneslärarna 
som Västerskolan erbjuder. Resultatet väcker i sin tur frågor om behovet 
av att initiera samverkan mellan olika lärarkategorier redan i lärarutbild-
ningen för att underlätta för fortsatt samverkan i gymnasieskolan. I rak 
motsats till det behovet föreslås i en kommande lärarutbildningsreform 
(SOU 2008:109, SOU 2008:112) att yrkeslärarutbildningen separeras från 
den allmänna lärarutbildningen, något som rimligen kommer att innebära 
minskade samverkansmöjligheter. 

Schablonbilder om elevers synsätt återkommer och sprids 
I denna studie av yrkesutbildning i allmänhet och byggprogrammet i syn-
nerhet har bristen på forskning utgjort ett stort problem. Inledningsvis ut-
trycktes också farhågor om att etablerade föreställningar om ”teori” och 
”praktik” riskerar att ta över i brist på forskning om innehållet i yrkesut-
bildningen.  

Flertalet utsagor om elever på yrkesprogrammen visar också exempel på 
att en schablonbild av yrkeselevers inställning till ”teori” finns. I Skolver-
kets beskrivningar (Skolverket 1999, 2000a, 2000b) av yrkeselevers syn på 
”teori” ges en i stort sett samstämmig bild av att byggprogrammets elever 
har inställningen att ”boklig kunskap har inte något större värde” (Skolver-
ket 2000a, s. 83). I beskrivningarna framhålls det att eleverna betraktar 
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matematik, svenska och engelska liksom yrkesteori som ”nyttiga” ämnen 
och att de därför kan”stå ut” med dem. Klassificeringen av ”nyttiga” äm-
nen är något som återkommer, bland annat i Ginsburgs (2003) intervjuer 
av elever och branschföreträdare. Det samstämmiga synsättet tyder på att 
elevernas inställning till ”teori” kan ses som frambringad ur enkulturering-
en mot byggbranschens synsätt på vilka ”teoriämnen” som kan betraktas 
som nyttiga.   

Schablonbilden motsägs i utvärderingen av byggprogrammet (Skolver-
ket 1999, 2000a), där det framkommer att elevernas inställning till kärn-
ämnen kan vara beroende av innehållet och av hur det anknyter till yrkes-
inriktningen. En sådan skillnad framkommer också i avhandlingens fall-
studie, liksom i de fåtal studier som gjorts av infärgningspraktiker, som 
refererats till i inledningen. Det finns, som framhållits, ännu alltför få 
klassrumsstudier av yrkesutbildningen för att allsidigt belysa elevers in-
ställning till teoripraktikerna, men utifrån det vi hittills vet torde det vara 
rimligt att anta att elevernas intresse kan relateras till innehållet i och ut-
formningen av teoripraktikerna. Om teoripraktiken anknyter till yrkesin-
riktningen och om eleverna ges möjlighet att utveckla tillräcklig skrift-
språklig kompetens förefaller som viktiga faktorer för att gynna yrkeslä-
randet. I fallstudien framkommer också att förenklingar och trivialiseringar 
av innehållet i teoripraktikerna tycks bli kontraproduktiva i relation till 
elevernas intresse. En slutsats blir att ”teoriproblematiken” främst borde 
ses som ett didaktiskt problem, och inte som ett elevproblem. Det finns 
därför anledning att granska spridandet av återkommande myter om yrkes-
elever som ”praktiska” och ointresserade av ”teori”.  

Som framgått i inledningen framställs det ofta som oproblematiskt för 
elever som betraktas som ”praktiska” att utbilda sig i arbetslivet. Det syn-
sättet kan betraktas som en motsvarande schablonbild av förhållanden som 
inte har studerats tillräckligt. Flera indikatorer visar att det istället tycks 
finnas problem i elevernas kontakter med arbetslivet, både under och efter 
den gymnasiala yrkesutbildningen. Bland annat visar statistiken att avhop-
pen i gymnasieskolan sker sent i utbildningen då vanligtvis den största 
delen av APU förläggs (Murray 2007; Skolverket 2008), och en annan 
studie visar att det finns stora problem med avhopp i färdigutbildningen 
inom byggbranschen (Hoffrén-Larsson & Gustafsson 2003).  

Vilket slags yrkeskunnande premieras i byggutbildningen? 
Byggproduktionens och lärlingssystemets dominans innebär som framgått 
att det manuella hantverket premieras. Det viktigaste, framförallt på hus-
byggnadsinriktningen, tycks inte vara att eleverna individuellt utvecklar ett 
varierat och brett yrkeskunnande utan att de enkultureras till byggnadsar-
betets regler och normer framförallt de som gäller för lagsystemet.  



 212 

Kvalificering för yrkeskunnande mäts i tidmallar som utgör gränsobjekt 
I byggproduktionspraktikerna i skolan och på APU mäts kvalificeringen av 
yrkeskunnandet kvantitativt. Tidräkning används och dokumenteras i sär-
skilt utarbetade mallar, utifrån gymnasieskolans normerade kurstider i 
kursplanerna (se även bilaga 2). Mallarna kan ur ett verksamhetsteoretiskt 
perspektiv betraktas som ett gränsobjekt för att samordna aktiviteter mellan 
skolverksamheten och byggproduktionsverksamheten i byggutbildningen 
(Bowker & Star 1999). De utbildningsböcker (se bilaga 1) som sedan an-
vänds i övergången mellan gymnasieutbildningen och den fortsatta lär-
lingsanställningen kan även ses som medierande redskap inom byggbran-
schens lärlingsutbildning, som gymnasieskolans byggproduktionspraktiker 
utgör en del av.  

Att tid anses vara avgörande för kvalificeringen kan grunda sig i bygg-
yrkenas hantverkstradition, med stort inslag av manuell bearbetning, och 
där lång träning kan antas ge mer färdighet. Tidräkningen kan även kopp-
las till ackordsystemet inom byggbranschen, där noteringar om tidsåtgång-
en för varje arbetsmoment är viktig som grund för lönen (jfr även Jägbeck 
1995). 

Olika system för värdering av kunskap skapar strukturella spänningar  
De olika värderingssystemen i byggproduktionsverksamheten och i bygg-
branschens lärlingssystem, där värderingen som framgått sker kvantitativt, 
samt i skolverksamheten, där intentionen finns att kvalitativa värderingar 
ska gälla, skapar ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv spänningar mellan 
verksamheterna. Utifrån fallstudien kan slutsatsen dras att det är byggbran-
schens lärlingssystem som blir styrande värderingssystemet i byggutbild-
ningen och att skolans blir det underordnade. 

Byggbranschens kvalificering gäller inte i skolsystemet  
Det framgår också att spänningarna mellan verksamheterna kan innebära 
begränsningar av den enskilde elevens framtida möjligheter till både fort-
satta studier och kompetensutveckling när byggbranschens värderingssy-
stem får göra sig gällande. Skolbetyg gäller inte i någon större utsträckning 
som kvalificering inom byggbranschen, samtidigt som byggbranschens 
värdering av kvalifikationer knappast gäller för konkurrens om utbild-
ningsplatser i fortsatta och kompletterande studier. Det framkommer i fall-
studien att elever, som väljer att satsa på en breddning av sin utbildning 
med fler kärnämnen, gör det för att de inser att de kanske kommer att läm-
na byggnadsyrket, och då behövs en bredare utbildning för bättre fram-
tidsmöjligheter.  

Tsagalidis (2008) visar också att bedömning på hotell- och restaurang-
programmet sker i relation till arbetslivets synsätt på kvalifikation och inte 
till skolans tänkta bedömningsgrunder i yrkesämneskurserna. Tsagalidis 
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menar att betygen sätts för lågt, vilket kan få som konsekvens att elevernas 
möjligheter till framtida kompletterande studier minskar.  

Det kan även vara av intresse att göra en jämförelse med elprogrammet, 
ett annat gymnasieprogram som har ett lärlingssystem motsvarande bygg-
branschens.  Det visar sig att en betydligt högre andel av eleverna från 
elprogrammet går vidare till högskolestudier, jämfört med byggprogram-
mets elever. I Skolverkets statistik framkommer att av de elever som gick 
ut elprogrammet läsåret 2004/05 gick 18,6 % av eleverna i högskola senast 
våren 2008. Motsvarande andel av byggprogrammets elever i högskola var 
1,6 %. En orsak till skillnaden kan finnas i branschernas skilda krav i lär-
lingssystemen. Elbranschen kräver, till skillnad från byggbranschen, en 
fullständig gymnasieutbildning med godkänt i alla kärnämnen som grund 
för fortsatt lärlingsanställning (enligt elbranschens krav från 2007). 

Vilken framtida kompetens behövs i byggbranschen? 
Av byggproduktionens historiska utveckling framgår, som beskrivits, att 
de specifika yrkesgränserna mellan olika yrkesgrupper successivt har luck-
rats upp eller helt försvunnit, och den utvecklingen förutspås fortsätta. Nu 
ställs krav på ett breddat yrkeskunnande som både överskrider dagens yr-
kesgränser inom byggprogrammet och gränserna till andra yrkesgrupper 
som exempelvis VVS och eltekniker.  

Även skriftanvändningen och datoriseringen ökar inom arbetslivet och 
byggbranschen Lindberg (2006). I studier av textbruk i byggyrket (Karls-
son 2003, 2006) synliggörs byggnadsarbetares skriftanvändning genom att 
bruket av text i det vardagliga arbetslivet dokumenterats. Det framkommer 
att tidrapporter, men även kvalitetssäkringssystem med skriftliga blanketter 
som ska fyllas i, är vanligast. Textbruket kan även relateras till hur själv-
ständigt arbetarna får planera och genomföra arbetet, och det tycks som om 
de byggnadsarbetare som planerar arbetet mest självständigt också arbetar 
mest med text.  

Är byggbranschens lärlingsutbildning förebildlig för framtidens 
yrkesutbildning? 
För närvarande förs en diskussion bland några forskare och skolpolitiker 
om att lärlingsutbildning ska ges som en alternativ utbildningsväg. Så sent 
som sommaren 2009 har införandet av en lärlingslag åter aktualiserats, och 
en arbetsgrupp har tillsatts för att utreda frågan. Byggbranschens kollektiv-
avtalsreglerade lärlingssystem har i det sammanhanget framställts som 
förebildlig. I relation till det kan avhandlingens studie utgöra ett exempel 
på vilket slags innehåll en byggutbildning som byggbranschens lärlingssy-
stem erbjuder.  
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Byggutbildning följer byggproduktionens historiska utveckling 
Vid en jämförelse av de historiska analyserna (i del 3 och 4) framkommer 
att byggutbildningen har följt byggproduktionens historiska utveckling 
snarare än yrkesutbildningens allmänna historiska utveckling, där indu-
strins utveckling har varit ledande. Byggbranschen framställs ofta som 
traditionell och anses närmast motverka den förnyelse av byggproduktio-
nen som anses nödvändig.  

Ett exempel de historiskt betingade villkoren som ställs för att få att ut-
öva yrket, där den historiska utvecklingen har gått från skråväsendets jakt 
på bönhasar, via införandet av gesällprov till dagens yrkesbevis som inför-
des så sent som 2006 för att ”värna yrkeskompetensen i branschen” 
(Byggnads 2007, s.77). Yrkesbevisen används också av byggbranschen för 
att ställa specifika krav på innehållet i utbildningen för ett stort antal yrken, 
vilket rimligen innebär att behovet av breda utbildningar över yrkesgrän-
serna motverkas. Exemplet visar, att det kan vara relevant att se byggbran-
schens lärlingssystem som konserverande, i dess historiskt betingade strä-
van att skydda yrkesgränser. 

Lärlingsutbildningen inom byggbranschen har problem med stora 
avhopp 
I inledningen uppmärksammades, och ifrågasattes, föreställningen att ”teo-
retiseringen” av yrkesutbildningen betraktas som huvudorsak till elevers 
avhopp. Ofullbordade gymnasiestudier anses i sin tur av flera forskare 
(Olofsson 2003, 2005, 2007, 2008; Pettersson 2006) vara det största pro-
blemet för elevers etablering på arbetsmarknaden. Byggbranschens lär-
lingsutbildning och yrkesbevisen framhålls av forskarna som positiva för 
att öka genomströmningen och etableringen på arbetsmarknaden, men en 
studie (Hoffrén-Larsson & Gustafsson 2003) indikerar även att det finns 
stora problem med avhopp inom byggbranschens lärlingsutbildning. Studi-
en genomfördes med anledning av att en betydande andel av eleverna som 
gått byggprogrammet inte fullföljde sin färdigutbildning (lärlingsperioden). 
Orsakerna till avhoppen undersöktes och totalt 155 elever, som gått BP 
1997-2000 ingick i studien. Av dessa elever hade 36 % hoppat av, hälften 
av dem tog aldrig någon lärlingsanställning direkt efter gymnasiet. Studien 
visade också att många av dem som var kvar i byggbranschen återkom-
mande tankar om att sluta som byggnadsarbetare. Tillsammans med av-
hopparna utgjorde de 57 % av dem som intervjuades i undersökningen. 
Den i byggbranschen utbredda föreställningen att det skulle vara de för 
branschen olämpliga och ointresserade som lämnar den motsägs av resulta-
tet. ”Det verkar snarare vara så att unga ambitiösa yrkesarbetare med krav 
på utveckling och medinflytande m.m. tappar intresset för yrket och bran-
schen” (Hoffrén-Larsson & Michael Gustafsson 2003, s 53). Orsaken till 
avhoppen är företrädesvis den återkommande risken att bli arbetslös, häl-
soproblem och tidspress. Men det framkommer även att en stor del av av-
hoppen kunde bero på att många företag i byggbranschen inte lever upp till 



 215 

de krav eleverna ställer på att få ta egna initiativ och eget ansvar, att få 
delta i arbetsplanering, att ha varierande arbetsuppgifter och få personlig 
kompetensutveckling, och redan lärlingstiden innebar alltför mycket av 
enkla och enformiga jobb (Hoffrén-Larsson och Gustafsson 2003). 

Byggbranschens lärlingssystem kan hämma kunskapsutvecklingen 
Lindberg (2003a), som analyserar yrkesutbildningens utveckling i relation 
till samhällsutvecklingen, menar att lärlingsutbildningen hör samman med 
förmoderna samhällen. Vårt nuvarande samhälle definieras som senmo-
dernt och karaktäriseras av en snabb förändringstakt och kraftiga struktur-
omvandlingar. De framtida arbetsuppgifterna antas bli allt mer komplexa 
och kunskapsintensiva och de enkla, repetitiva minskar. I ett senmodernt 
samhälle förväntas yrkesutbildningen ge generella kunskaper, samt utveck-
la problemlösningsförmåga och förmåga till abstrakt tänkande. 

Avhandlingens studie pekar mot att den gymnasiala byggutbildningens 
nära koppling till byggbranschens lärlingsutbildning kan innebära dels att 
en behövlig kunskapsutveckling inom hela byggbranschen kan hämmas, 
dels att även elevernas framtida möjligheter till fortsatta studier och kom-
petensutveckling hämmas. Utifrån föreliggande studie kan det ifrågasättas 
hur väl rustade elever som går byggprogrammet blir för att möta ett fram-
tida yrkesliv inom såväl byggbranschen som andra yrkesområden, med den 
styrning som byggbranschens lärlingssystem innebär för utformning och 
innehåll. 
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Summary 

This dissertation, consisting of seven sections, is organised around three 
issues that highlight the relationship between Swedish Vocational Educa-
tion and Training (VET) in general and vocational construction education 
in particular, as well as the implications of the fact that Vocational Educa-
tion and Training is carried out on two arenas: in school and in working 
life. 
 

Part 1  

Introduction and Presentation of Problem Issue 
Dichotomy between ”Theory” and ”Practice” has its historical and cultural 
roots in our conceptions of human activities and their relative status within 
a mutual hierarchy. After the termination of the guild system, Swedish 
VET was partly carried out at school and partly in the trade respectively. 
“Theory” was mainly related to school and ”practice” to the vocational 
trade. Thus, each of the two education sites (school and working life) 
themselves became persistently connected with conceptions of the specific 
forms of knowledge (content) each of them contributed with. However, 
research on the content in Swedish VET is, scarce. This is the fundamental 
issue of this dissertation. The consequences of this conception of theory 
and practice for Swedish VET are reflected with starting point in the Con-
struction Programme as well as in the construction industry's apprentice-
ship system. 

The Swedish decision from 1918 to finance VET by public means was 
taken mainly in order to maintain three different societal functions: (1) to 
bring up and discipline working class youth, (2) to provide them with gen-
eral civil knowledge, and (3) to provide industry with qualified vocational 
competence. During the interwar period, vocational schools with daytime 
instruction were successfully used against juvenile unemployment, which 
gave VET the status of a powerful sociopolitical labourmarket instrument. 
At present, the latter function is subject to ongoing research on Swedish 
VET as well as one of the current topics with regard to the announced (for 
2010) Upper secondary school reform. The current proposal implies that 
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Swedish VET should increase its compliancy to the trades’ specific re-
quirements at the expense of general subjects (introduced in 1994), which 
are to be reduced, along with the preparatory function for higher education 
that is planned to be cut off. One of the purports of the reform is to create a 
closer link to the vocational trades, which is considered favourable, espe-
cially for the students considered more ”practically oriented”. Likewise, 
apprenticeship system is regarded as a possible solution to the problem of 
juvenile unemployment – the construction industry's apprenticeship system 
in particular is being regarded by many as an exemplary instance. 

Aim and Research Questions 
Vocational construction education is carried out in two arenas, starting 
within the scope of the upper secondary Construction Programme. Already 
in upper secondary school, the responsibility for the education is shared 
between school (school based education) and companies within the trade 
(work based education). Immediately after graduation, a two-three year 
period of apprenticeship in the construction industry begins. Thereby the 
upper secondary education is closely integrated with the building trade’s 
apprenticeship system, which is additionally backed up by the widely spre-
ad practice of having many of the upper secondary courses held at the bu-
ilding sites of the construction industry partners who often play the role of 
future employers of apprentices. Thus, already during upper secondary 
VET the students become acquainted with their (potential) future employ-
ers. 

With the upper secondary Construction Programme as an example, the 
issue is to explore the historical and cultural conditions for collaboration 
between construction business and upper secondary construction educa-
tion, firstly in relation to how VET is organized and secondly in relation to 
the enculturation of students to construction workers. An additional issue is 
to explore what is made available for students to learn in school and work 
based education respectively. What conclusions can we draw regarding 
theory, practice and becoming qualified within this particular vocational 
area? 

This dissertation has two aims; firstly, to examine the distinctive essen-
tials of school and work based learning respectively, within the scope of 
the Swedish upper secondary Construction Programme. Secondly, to ex-
plore the relation between current vocational construction education and 
it’s societal, historical and cultural roots as well as its meaning for qualify-
ing students for a future working life. 

On basis of the two above mentioned aims, the dissertation illuminates 
the following three research questions: 

 
− What factors are relevant in determining the content of vocational con-

struction education? 
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− How are students enculturated into construction workers within the voca-
tional construction education? 

− What is made available for students to learn in vocational construction 
education? 

Part 2 

Activity Theory, Analysis and Method 
The choice of Cultural Historical Activity Theory (CHAT) was determined 
by its fundamental principle of regarding the activity system as the small-
est analysis unit in respect of studies of human actions. Thus, CHAT well 
suits analyses and descriptions of VET in that it functions as a tool with 
which bridging between the dichotomous pair of concepts, “theory” and 
“practice”, is made possible. 

Originating from Vygotsky's (c.f. 1978158) mediation theory, Activity 
Theory159 was subsequently developed by Leontiev (1974, 1978). CHAT 
focuses on human activity in relation to personal development. Its frame 
consists of mainly three aspects that interact and develop dialectically: (1) 
production of tools, (2) social interaction between people, and (3) individ-
ual processes. The historical process of development and changes in activ-
ity structures is intertwined with social interaction within and between 
activities. An individual’s thinking and acting is formed by and in relation 
to the activities (s)he is part of, but individuals also contribute to forming 
and reforming these activities – the transformation is therefore mutual. 
This is what characterises enculturation (Roth et al 2005) Our way of act-
ing and thinking is thus, to some degree, historically and culturally deter-
mined. 

According to Leontiev (1978) all activities share a common structure 
that can be examined through a study of actions. Activities are created out 
of human needs and are operated for the purpose of satisfying a societal 
motive. The actions, that are consciously goal-directed, are jointly directed 
towards the transformation of an object (physical or mental) so that the 
realised outcome can satisfy the needs. 

Leontiev's structure of activity system has been subsequently developed 
by Engeström (1987, 1999, 2001), in that he has conceptualised CHAT in 
several new principles and models with special focus on development of 
activities. According to Engeström, the central principle for evolution of 

                                                      
158 N.B. 1978 was the year when the first English version of this book was published. The 
original version of this book, in Russian, was published 1930. 
159 Since the 1990s, CHAT is an inclusive concept used, signaling that although there may 
be disagreement regarding some methodological and/or theoretical issues, there is agree-
ment on main perspective and overarching theoretical interest.  
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any activity system is influenced by historically accumulated internal and 
external structural tensions that also may function as agents of change. 

Engeström’s models of CHAT are employed in this dissertation in order 
to examine and describe the historical development with focus on the en-
culturation of construction workers production in construction industry and 
on Swedish construction VET. Mainly based on Leontiev’s structure of 
activity system, the presented case study centres in particular the observed 
actions and interaction between these in order to identify any possible pat-
terns that contribute to implications of the motive for vocational construc-
tion education. 

Data production and case study 
Data were produced on two occasions, at the beginning and at the end of 
spring semester 2007, in the case study school's Construction Programme. 
During these periods of field work, the ongoing actions that were available 
for observations were followed, in school as well as at the worksites. The 
data material consists of transcribed audio recordings of spontaneous con-
versations and appointed interviews, photographs (used for descriptions of 
different situations) and miscellaneous written documentation. The data 
material was produced within the scope of the EUs EQUAL-Project enti-
tled 'A New VET'. 

Part 3 

Historical Development of Production and Vocational Knowing in the 
Construction Industry Sector 
This part of dissertation deals with the historical development of produc-
tion in construction industry, with special focus on new building technolo-
gies and practices in relation to the subsequent changes in the building 
trade's traditions and in vocational knowing. One might predict that emerg-
ing building technologies will lead to changes in building work practices. 

With CHAT as a basis for analysis it is possible to distinguish between 
three consecutive phases along the historical axis of construction produc-
tion: (1) manual (craftsman-like) production methods (2) mechanised and 
industrialised production methods, and (3) industrial production methods. 

At the first stage, the construction production employed craftsman-like 
and manual building methods, which contributed to distinctive character of 
each building. The subsequent stage was the result of the partition of con-
struction activity into smaller and more specialised (sub)activities that 
became mechanised and industrialised. Standardisation, prefabrication and 
mechanisation in construction industry made it possible to start large-scale 
mass production of buildings. The ongoing third development phase is 
oriented towards an industrial construction production that requires an 
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increased standardisation of building materials and construction plans as 
well as a modification of industrial construction processes. Nowadays, 
building workers at each specific project site are responsible for the foun-
dations of each house, as well as for modular construction work, which to a 
large extent is a matter of assembling prefabricated components that are 
manufactured remotely from the project site. The buildings can be indi-
vidualized in design to a certain extent according to each customer. This 
organisation of each specific construction project is specifically tailored to 
give building workers a greater responsibility for the final assembling 
process at the project site as well as a more thorough comprehension of the 
whole project. 

Part 4  

Historical Development of Trade and Vocational Education and 
Training in the Swedish Construction Industry Sector 
This part of the dissertation provides an overview and analysis of the his-
torical development of Swedish VET in general as well as of vocational 
construction education specifically. Due to identified historical shifts of 
societal motive, five development phases have been distinguished in VET 
in general.  

The first stage was implemented with VET being a part of professional 
practices within a Swedish guild system. The second stage dates from the 
incorporation of VET with the school system, in that content considered as 
”theoretical” was constructed either as vocational school subjects or gen-
eral subjects for vocational students. The third stage can be identified with 
the establishment of VET as full time instruction in the Swedish school 
system, with the phenomenon workshop schools as a model. The fourth 
stage was implemented simultaneously as VET organisationally became an 
integrated part of Swedish upper secondary school. The fifth development 
phase dates from the Upper Secondary School Reform of 1994; this is 
actual situation of today. This particular stage is characterized by and re-
flects a continuous sequence of integration and equity endeavours.  Due to 
the demands of a widened integration of content on the one hand and on 
improved conditions for admission to higher education after a completion 
of any upper secondary programme, a consequence of this reform was a 
greater parity of esteem between general and vocational programmes. The 
status of working life improved as part of VET was relocated to worksites 
(the implementation of work based training). Once VET was allotted two 
parallel preparatory functions, one vocational and preparing for higher 
education, Swedish VET became very complex, it was assumed that dif-
ferent practices could be integrated in each of the vocational upper secon-
dary programmes. 
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Part 5 

Case Study – Presentation 
In this part, the local history of vocational construction education is pre-
sented; its agents, structure and organization as well as content and main 
instruction practices during the three-year programme. Written descrip-
tions, excerpts from dialogues as well as digital photos of various episodes 
– based on documented observations in school and at worksites – contrib-
ute to illustrating vocational content as it appears in vocational construc-
tion education. 

Part 6 

Case Study – Analysis 
The first step of case study analysis is aimed at identifying implicit goals 
and motives underpinning the actions, and at presenting ways of aggregat-
ing separate actions into larger clusters; practices. In the subsequent step, 
an interpretation of these clusters of actions or practices results in conclu-
sions about the object towards which the actions are targeted, and finally a 
motive for the activity is explored and articulated. 

The initial examination of the case study school comprises a compari-
son between the formal schedule and the actually realised schedule. 
Through the analysis of the realised schedule it is possible to identify sepa-
rate groups, or clusters of actions, that might be regarded as three separate 
practices in the Construction Programme: (1) construction production, (2) 
vocational theory, and (3) construction infused core subjects. 

Yet another form of goal-oriented actions takes place in these practices. 
All three of them have the same character – they are recurrent both in 
deeds and in talk – and therefore they have been labeled as central actions: 
(1) actions aimed at qualification of vocational knowing, (2) actions aimed 
at fostering and discipline the students, and (3) actions aimed at evaluation 
and assessment of students’ vocational knowing. The subsequent analysis 
explores how these central actions are manifested in actions, motives and 
goals in each of the above-mentioned three practices. 

The Construction production practice with a close link to the construc-
tion industry's apprenticeship system plays a dominant part in the voca-
tional construction education. The analysed and described actions show 
that the participants, vocational teachers as well as trainers, have a com-
mon idea of what their task is: collaboratively to form students for the an-
ticipated conditions and demands of the construction industry and the ap-
prenticeship system related to it. Initially originating in the school, the 
Vocational theory practice has nonetheless been shaped by and for re-
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quirements of the construction industry. In respect of its factual content, 
this practice can be considered a part of the construction production.  

The Core subjects practice, which originates in the school's liberal edu-
cational function, constitutes yet another activity with two separate prac-
tices: (1) a ”traditional” core subject practice with roots in the traditions of 
upper secondary school. The basic conception here is that the content of 
each core subject should be similar within all upper secondary school pro-
grammes, whereas (2) an “infused” core subject practice is in progress. 
Here an emerging content is developing, core subjects infused by construc-
tion work. The objective here is to give the students good conditions for a 
successful vocational career.  

The conclusion is that vocational construction education consists of two 
activities; the first one being the construction production activity, with 
strong links to the apprenticeship system of construction education, and the 
second one the school activity, concerned with vocational bildung and text-
based tools. 

Part 7 

General Discussion and Conclusions 
As a result of the CHAT-analysis of vocational construction education at 
the actual case study school we can identify two separate activities: (1) the 
construction production practice that is found closely associated with the 
apprenticeship system of the Swedish Construction Industry Training 
Board (BYN) building trade and (2) the school practice, with the main 
focus on Curriculum core subjects.  

The predominant Construction Production Activity is found to be di-
vided into two separate practices – Construction Production and Voca-
tional Theory, respectively. Their distinctiveness can be traced to the ap-
prenticeship system of the building trade. These detailed standards regulate 
what experience is required of a completed upper secondary education in 
order for the student to qualify for an employment as an apprentice. This 
employment, in turn, is a precondition for the final exam – a vocational 
certificate that is the only valid qualification for becoming a fully paid 
construction worker within one of the specialized vocations of the trade.  

Being part of the praxis community of construction workers, vocational 
teachers take the conditions of BYN for granted and consequently regard 
them as mandatory guidelines for how the content of education should be 
designed. Solidarity and loyalty with the construction industry that “is 
always willing to help” are crucial for teachers practice in the school-
situated part of Vocational Education and Training. It seems that their edu-
cational activity is propelled by the motive to accommodate students to the 
building trade’s apprenticeship system and teamwork.  



 223 

The school situated parts of construction education and training are im-
plemented by Vocational Studies Teachers whose urgent goal is to adopt 
building companies' construction production practices into school. At the 
same time, according to the intentions of the Construction Program's pol-
icy document, the work placement training in the construction production 
ought to be related to knowledge required in different course syllabi. From 
the public point of view it might be understood that the building companies 
are assigned to the role of schools in Vocational Education and Training. 
Discussions on the prevailing situation are subsequently focused on the 
current preoccupation of VET syllabus, and work related learning. The 
school strives to imitate a company while the Work Placement Training 
companies are required to function as schools. This central issue thereby 
constitutes the dissertation's title: The Construction Site as School - or 
School as Construction Site? 

What characterizes the enculturation of students to construction workers 
in the construction production? 
In the case study, the students are enculturated into the construction indus-
try's specific, culturally and historically developed conditions: teamwork, 
piecework and masculinity as both an ideal and a norm. The enculturation 
onto competent team workers includes, among other things, that students 
need to learn how to express comradeship and loyalty as well as to accept 
subordinating individual achievements to the collective results of the work 
team. Historically depending on teamwork by means of equal distribution 
of collective earnings among the team members, piecework is a crucial 
factor for the teamwork's existence, as well as the readiness of the individ-
ual worker to subordinate his/her own actions to the team's job distribution 
(Jägbeck, 1995). It seems, however, that the teamwork's sovereign position 
is being slowly dismantled to give more weight to other forms of work 
organisation and distribution (Byggnads, 2007; Jägbeck, 1995), this means 
that the students in the case study are enculturated into an outmoded one-
track model of teamwork that is being replaced by other forms of workor-
ganisation and division of labour. 

Masculinity as an ideal and a norm, as well as monoculture are some of 
the building trade’s salient features that seem to have increased through 
traditional competitive means, such as exclusion and repudiation, which 
have been used within and between work teams on the hunt for the best 
piece of work and the most favourable working conditions (cf Härdig, 
1995). Moreover, there are some fundamental issues found in the voca-
tional construction education with regard to monoculture, in that women 
and non-Swedish students are strongly underrepresented in the Construc-
tion Programme. Olofsson (2003) claims that the problem of uneven gen-
der distribution and ethnic discrimination is specific to the construction 
industry. The further preservation of strong homogeneity and trade culture 
is enhanced by frequent dropouts at transition from the upper secondary 



 224 

Construction Programme to construction apprenticeship (Hoffrén-Larsson 
and Gustafsson, 2003). 

What is made available to learn within the Construction Production 
Practice?  
The development of manual skills seems to be highly prioritised as stu-
dents are often required to carry out repetitive and monotonous tasks under 
a long periods of school related workbased education (APU). This way of 
qualifying someone’s skills is related to the apprenticeship system, which 
means that apprentices relieve competent professional workers of these 
simple tasks while learning about the company’s work environment (Ber-
ner, 1989; Jägbeck, 1995). 

Insufficient diversity and breadth in educational content are not re-
garded as a problem within one of the profiles of the Construction Pro-
gramme (Building Construction), whereas students in another profile 
(Painting), are sought to be compensated for such deficiencies in school 
related work based education by school situated education and training. 
The difference between these two profiles might be explained by the fact 
that the teamwork model is not as dominating among painting companies 
as it is among building construction companies. Consequently the painters’ 
individual all-round qualifications seem to be regarded more important. 
Another explanation might be that a larger part of the courses within the 
Painting Profile are outsourced to the regional companies, which makes it 
even more important that the school provides the students with supplemen-
tary instruction in order to develop their all-round vocational competences. 
Yet a further explanation could be that the vocational teachers within the 
Painting Profile seem to have a stronger relation to the school activity, 
which is indicated in several actions.  

The consequences of the vocational teachers’ wish to imitate conditions 
of working life in school seem to be that these teachers act in relation to 
their personal conceptions as well as experiences of division of labour in 
working life. Data show that teachers themselves take responsibility for 
important operations such as customer contacts, orders and product designs 
(e.g. construction plans). Such a model of work distribution seems to place 
the students in the inferior position of plain labour. 

Vocational teachers consider the Vocational Theory Practice as sepa-
rated from the Construction Production Practice, notwithstanding that vo-
cational theory evidently has been developed specifically to meet all of the 
construction production's requirements. The vocational teachers' concep-
tions about the content of vocational theory may be related to on a deeply-
rooted theory practice that was typical for the former (1970-94) Swedish 
upper secondary school where it was customary to use textbooks teachers 
could master. Hence, a change of how to create learning situations related 
to vocational theory requires a new set of teaching materials and tools as 
well as new assignments.  
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In the case study, current Vocational Theory Practice seemingly trivial-
ises the content with the consequence that the potential for using voca-
tional theory as a tool in the Construction Production Practice (e.g. for 
construction drawings, instructions or chromatology) is not utilised.  

Generally speaking, the development of vocational knowing seems to 
play a subordinated role in the school based Construction Production Ac-
tivity. Instead the teachers rely on the companies associated with school 
related work based education in this matter. What appears to be of main 
concern to the vocational teachers is instead to see that students do well by 
conforming to socially proper behaviour, and that they have correct atti-
tudes towards work by showing their willingness to work. In From a his-
torical perspective there has always been a strong urge to impose learning 
to labour and discipline on students in VET (Hedman, 2001; Larsson, 
2001; Lindell, 1992). 

The School Activity consists of core subjects and comprises of two 
complementary practices: (1) an “exclusive” core subject practice, related 
to traditional content of general upper secondary school programmes, and 
(2) an emerging infused core subject practice where the content is also 
related the building vocation. 

What factors are relevant in determining the content of School Activity?  
On the basis of their experiences, core subjects teachers argue that students 
experience teaching and instruction as more interesting if the assignments 
are difficult enough to be perceived as challenging. The teachers deliber-
ately work with an intention to design content and assignments on the basis 
of what they consider to be relevant for the students' further vocational 
development. This new infused core subject practice is organised on the 
basis of vocational and core subject teachers’ joint knowledge areas. The 
result of collaboration can be regarded as a kind of hybrid practice (Lind-
berg, 2003), or a border zone (Konkola, 2007; Tuomi-Gröhn & Engeström, 
2003) between the two functions of Swedish upper secondary school, pre-
paration for a vocation and preparation for higher education.  

What knowing is made available in the School Activity? 
In the infused core subject practice, the ”theoretical” core subjects serve as 
tools for qualifying the students for vocational knowing, for future compe-
tence development, and for higher education. That phenomena may be 
compared with Lindberg's (2001, 2003c, 2007, 2008) studies of infused 
core subjects on the one hand and subject-exceeding practices in Specially 
Designed160 upper secondary school programmes. On the other vocational 
subjects are  also broadened as a result of the infusion.  

                                                      
160 Since the reforming of Swedish upper secondary school in 1994 local schools or mu-
nicipalities may, besides the 17 national programmes, construct local programmes that 
either combine courses in new ways. Most of these are hybrid programmes, that is they take 
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In the case study, the infused core subject practice and a specific course, 
project work (common for all upper secondary programmes), the students 
also produce many individual texts, such as diaries and reports. For these, 
they use computer-based tools for information retrieval, report production 
and for presentations.  

What conclusions can be drawn about vocational construction education 
in relation to issues related to theory, practice and qualification?  
Initially, there were apprehensions that conceptions of 'Theory' and 'Prac-
tice' may dominate because of the absence of relevant research on the con-
tent of VET. Frequent expressions about construction students and their 
relation to subjects like Swedish, English, mathematics and vocational 
theory show that there is a stereotype image that the students find these 
kind of subjects useful. However, these expressions may as well be inter-
preted as a reproduction of the construction industry's tendency to attach 
specific conceptions of the usefulness to specific subjects and knowledge, 
which students are enculturated to and reproduce.  

Initially, there were apprehensions that conceptions of 'Theory' and 
'Practice' may dominate because of the absence of relevant research on the 
content of VET. Frequent expressions about construction students and their 
relation to subjects like Swedish, English, mathematics and vocational 
theory show that there is a stereotype image that the students find these 
kind of subjects useful. However, these expressions may as well be inter-
preted as a reproduction of the construction industry's tendency to attach 
specific conceptions of the usefulness to specific subjects and knowledge, 
which students are enculturated to and reproduce.  

Several researchers (Olofsson, 2003, 2005, 2007, 2008; Olofsson & 
Wadensjö, 2006, 2007; Pettersson, 2006) have noted that the construction 
industry's apprenticeship system and vocational certificates can have posi-
tive effects on the rate of throughput as well as on establishment in the 
labour market. A study of Hoffrén-Larsson and Gustafsson (2003) indi-
cates however that there, throughout the construction industry's apprentice-
ship system, remains a major problem. Many students avoid apprenticeship 
after having completed the Construction Programme, or even opt out of the 
building trade during apprenticeship. The construction industry's belief that 
only unfit and uninterested students opt out of the trade is opposed by the 
result of the study. ”It seems rather that young professionals who want to 
gain influence and are ambitious about their career direction and profes-
sional development lose their interest in the vocation and the trade” (Hof-
frén-Larsson & Michael Gustafsson 2003, p 53). Beside the constant risk 
of being unemployed, health problems and time pressure, the reason why 
they opt out seems to lie in the fact that many companies in the construc-

                                                                                                                          
their point of departure in either a general or a vocational programme and combine with 
courses from the other type of programme (vocational – general or general – vocational). 
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tion industry can neither meet the students' demands for own initiative and 
responsibility, allow greater participation in work planning, nor offer vary-
ing job responsibilities or continued vocational development. Already dur-
ing the apprenticeship, there seem to have been too many simple and mo-
notonous jobs offered to the students (Hoffrén-Larsson & Gustafsson, 
2003). 

The Construction Industry’s requirements for qualification are not 
enough for school 
To be qualified for vocational work in construction industry does not nec-
essarily imply that school grades are frequently used as indicators of con-
struction qualification levels. Instead, there seems to be consensus in the 
Construction Industry that quantitative measures are far better, the most 
popular measure being the number of hours of training. Verbal personal 
judgements of students' working capacity are also common. This types of 
qualification indicators are certainly improper when it comes to competi-
tion for admission to continuing and supplementary study programs.  

Students who choose to broaden their upper secondary education within 
the Construction Programme with more general subjects than the construc-
tion industry considers necessary, do that because they realise that they, if 
they decide to leave the construction vocation, need a broader education 
platform for more promising future prospects.  

What competencies are needed for the future workforce in the 
construction industry? 
Historical development of construction production shows that vocational 
barriers between different occupational groups have been gradually eroded 
or entirely eliminated, a development that can be surmised to continue. 
Hence, new requirements for a broadened vocational knowing are being 
identified. These exceed the limits of today’s vocations both within the 
contemporary Construction Programme and between vocations from other 
areas, such as specialist education and training within the Construction 
Program as well as involving other professional groups, such as plumbers, 
installers of heating and ventilation, and electricians. Quite likely, these 
emerging requirements seem to be counteracted by the construction indus-
try's strict policy that admits only specific and limited vocations according 
to the respective certificates of education. 

Literacy practices and use of computers are increasing also in the build-
ing trades. Text usage may even be seen in relation to the construction 
workers' ability to operate independently; the more independent the con-
struction workers are in planning their work, the more they have to use 
text-based materials (Karlsson, 2003, 2006). 
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How exemplary is the construction industry's apprenticeship system?   
Recently discussed, the construction industry's collective agreement that 
regulates the apprenticeship system has been brought to the fore as an ex-
emplary model of active labour market intervention. The case study in this 
dissertation may be seen as an example of analysis of the vocational con-
struction education that is offered within the scope of the current construc-
tion industry’s apprenticeship system. 

The case study indicates that the much needed development of voca-
tional competences in all sectors of the construction industry as well as 
students’ possibilities for further studies and for professional development 
may be hampered by the close connection between the upper secondary 
Construction Programme and the Swedish construction industry’s appren-
ticeship. Based on the results of this dissertation, which illuminates the 
impact of the construction industry’s apprenticeship system’s normative 
pressure on a local Construction Programme, the relevance of the content 
of this local Construction Programme can be questioned when it comes to 
preparing students for a future working life.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Byggbranschens utbildningsböcker och 
tidräkning  

I bilagan ges exempel på tidräkning de utbildningsböcker som ska föras 
vid färdigutbildningen inom byggbranschens lärlingssystem.   
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Bilaga 2  Tidräkningsmall för yrkesämneskurser 
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Bilaga 3  Förteckning över deltagare i fallstudien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namn:  Funktion: Typ av data: 
Skolledare  
Sixten  Skolenhetschef  Intervju 
Rune Rektor Byggprogrammet Intervju 
Ämneslärare (kärnämnen byggprogrammet) 
Ernst Ämneslärare i svenska och religion Observation - Samtal  
Eva Ämneslärare i svenska och engelska Observation - Samtal 
Erland Ämneslärare i samhällskunskap Observation - Samtal 
Måleriinriktningen 
Malin Yrkeslärare måleri åk 1-3 Observation – Samtal – Intervju  
Håkan  Handledare måleri åk 1  Observation – Samtal – Intervju 
Helmer  Handledare måleri åk 1  Observation – Samtal – Intervju 
Henrik  Handledare måleri åk 1  Observation – Samtal  
Harry Handledare måleri åk 3  Observation – Samtal  
Mikael  Elev måleri åk 1 Observation – Samtal – Intervju  
Maja Elev måleri åk 1 Observation – Samtal – Intervju  
Melker Elev måleri åk 2 Observation – Samtal  
Maud Elev måleri åk 2 Observation – Samtal  
Martin Elev måleri åk 3 Observation – Samtal  
Mats Elev måleri åk 3 Observation – Samtal  
Husbyggnadsinriktningen 
Kurt  Yrkeslärare husbyggnad åk 1 Observation – Samtal – Intervju  
Krister  Yrkeslärare husbyggnad åk 2 Observation – Samtal – Intervju  
Kalle Yrkeslärare husbyggnad åk 3 Observation – Samtal – Intervju  
Hans Handledare husbyggnad åk 3 Observation – Samtal  
Hilding Handledare husbyggnad åk 3 Observation – Samtal  
Bill  Elev husbyggnad åk 1 Observation – Samtal  
Bo  Elev husbyggnad åk 1 Observation – Samtal  
Bert Elev husbyggnad åk 2 Observation – Samtal – Intervju  
Boris Elev husbyggnad åk 2 Observation – Samtal – Intervju  
Björn  Elev husbyggnad åk 2 Observation – Samtal – Intervju  
Bengt Elev husbyggnad åk 2 Observation – Samtal  
Billy Elev husbyggnad åk 2 Observation – Samtal  
Bruno Elev husbyggnad åk 2 Observation – Samtal  
Bertil Elev husbyggnad åk 3 Observation – Samtal – Intervju  
Bror Elev husbyggnad åk 3 Observation – Samtal – Intervju  
Benny Elev husbyggnad åk 3 Observation – Samtal – Intervju  
Övriga 
Elof Yrkeslärare Elprogrammet Samtal vid husbygget 
Valle Handledare/företagare VVS Samtal vid husbygget 
Olle Kontrollant/ansv. husproduktion Samtal på APU-besök 
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