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                                                                ABSTRAKT 
 
En upplevelse av, elevers negativa attityd till arbete med konkreta praktiska läromedel, samt 
ett behov av kunskap om konkreta praktiska läromedel, var grunden till denna studie. Syftet 
med studien blev att undersöka hur konkreta praktiska läromedel kan utformas för att skapa 
intresse. Undersökningen genomfördes med litteraturstudier av teorier och forskning, samt en 
aktionsforskningsstudie på en gymnasial fordonsutbildning. Resultaten visade att konkreta 
läromedel bör utformas så att det förhindrar enformig imitation och förenar teori och 
praktikkunskaperna. Resultaten visade också att det sociala samspelet var avgörande för ett 
lyckat arbete med konkreta praktiska läromedel. 
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FÖRORD 
 
 
För mig har den här studien inneburit två saker. Jag har kommit närmare den vetenskapliga 
forskningsprocessen, och att jag har genomfört en för mig, kunskapsgivande studie. För hjälp 
med den vetenskapliga skriften tackar jag Maria Larsson, Tatiana Liljeström, Inger Grankvist 
och Kristina Bäck och för handledningen Ingmarie Munkhammar. För hjälp med studien 
tackar jag eleverna och personalen vid skolan där undersökningen genomfördes. 
 
 
Florian Möller 
Luleå, januari, 2006 
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1. INLEDNING 
 
Under läsåret 2004/05 arbetade jag som lärare på ett fordonsprogram med inriktning bil, där 
jag hade förmånen att få många intressanta upplevelser om inlärning. En iakttagelse som dock 
förbryllade mig en hel del, var en generell negativ attityd, av eleverna, till konkreta praktiska 
läromedel. Därför valde jag att undersöka detta fenomen närmare i mitt examensarbete. 
   Man kan tycka vid en första anblick, att för eleverna utgör närvaron av en konkret mekanisk 
detalj en större motivationsfaktor, än den som ges av textböcker eller föreläsningar, särskild 
när det gäller att lära sig förstå ett fenomen i en yrkespraktisk utbildning. Frågorna blir då 
många: Är materialet för abstrakt? Är materialet för elementärt? Är första anblicken av 
materialet avskräckande? Är inte arbetssättet kring materialet stimulerande? Och så vidare. 

 
Det finns ingen konst eller teknik enligt vilken man kan lära alla allt, men genom att 
studera hur de lärande tänker om vissa fenomen kommer vi att vara bättre rustade i vår 
undervisning om dessa fenomen. Jag har velat hävda att den mest grundläggande 
förutsättningen för hur studerande lär sig om vissa fenomen är hur de förstår fenomenen. 
(Marton, 1997, s.114) 

 
Jag har valt att göra en undersökning relaterad till själva utformningarna av konkreta praktiska 
läromedel. Dessa ”studieplatser” skapas och tillverkas ofta av personalen och lärarna på 
skolarna, av konkreta mekaniska komponenter – ”den tekniskt utvecklingsintensiva 
fordonssektorn” (Skolverket, 2005b, s.6) – medför att ständigt nya läromedel tillverkas på 
fordonsprogrammen. Därför kan det finnas ett behov av att ha kunskap i vad som utgör att bra 
läromedel. 
  Den närmaste utvecklingszonen, som är ett nyckelbegrepp i Vygotskijs utvecklingsteori, 
handlar om både utveckling och undervisning, skriver Bråten (1998). Han förklarar vidare att, 
Vygotskij bar en positiv hållning till individers möjlighet till inlärning. Han hävdade att 
kompetens inte uteslutande förstås från den omedelbara utvecklingsnivån, utan bör förstås 
som en konsekvens av kognitiva processer som har ägt rum, och förstås genom vidare 
utveckling i den potentiella utvecklingsnivån.  
   Att detta är individuella egenskaper, utmynnade i att min undersökning om ”studieplatser” 
gjordes med tanke på elevens utveckling, alltså utifrån elevens perspektiv. 
 
 
2. SYFTE  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur konkreta läromedel ska utformas för att skapa 
intresse för att lära hos elever.  
 
2.1. Definition av studieplats 
 
Med en ”studieplats” i denna studie menas en särskild avsedd modul eller arbetsstation som 
används i lärandemiljöer och därför är ett läromedel. Dessa studieplatsmoduler kan vara fast 
monterade eller flyttbara. Studieplatsen består av delar, där en komponent, flera komponenter 
i ett system eller hela produkten visas. Studieplatsernas syfte är att antingen omsätta teoretiska 
koncept till att fysiskt visa funktioner, att nyttjas som en laborationsplats med utförandet av 
olika praktiska arbetsmoment eller till att utföra analyserande felsöknings uppgifter. Beroende 
på studieplatsens utformning, kan en eller flera av dessa syften utföras på en studieplats. En 
studieplats kan vara specifik för en kurs, eller bestå av ett komplicerat system och därför 
omfatta och användas för flera moment eller flera kurser. 
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3. BAKGRUND 
 
3.1 Disposition 
 
I följande bakgrund redovisas pedagogiska teorier, främst utifrån två teoretiker som behandlar 
inlärning med tanke på yrkesutbildning. Vidare i en översikt framförs styrdokument utifrån 
dagens gymnasieskolor och de förslagna kommande styrdokumenten för de frivilliga 
skolformerna. Sist behandlar bakgrunden forskning omkring elevers upplevelse och omkring 
konkreta läromedel i relation till yrkesutbildningar. 
 
3.2. Pedagogiska teorier 
 
3.2.1. Inledning 
 
Dewey (1859-1952) var amerikan och skrev sina teorier på engelska. När han diskuterar om 
lärandets upplevelse använder han det engelska ordet ”experience”, vilket översatt till svenska 
har två definitioner: 1 ”erfarenhet, egen erfarenhet, rön, praktik, vana”. 2 ”upplevelse, 
händelse, äventyr, erfarenhet” (Norstedts, 2000, s.411). Alltså en blandning av upplevelse och 
erfarenhet, vilket jag också syftar till med ordet upplevelse i denna studie. 
   Den svenska skolpolitiken har starkt influerats av amerikanen, John Dewey (1859-1952) 
med hans progressiva pedagogik under 1900-talet, och från 1990-talet av Vitryske, Lev 
Vygotskij (1896-1934) och hans pedagogiska idéer, skriver Lindqvist (1999). Att både Dewey 
och Vygotskij har tankar, enligt Lindqvist, i pedagogiken kring yrkesutbildningen, gör att 
deras teorier blir intressanta för denna studie, som närmar sig arbetet omkring studieplatser i 
en yrkesutbildning. 
   Det aktivitetspedagogiska arbetssätt som, enligt Lindqvist (1999), har präglad den svenska 
grundskolan, var grundad i Deweys läroplans idéer med en demokratisk skola. För Dewey 
blev den naturvetenskapliga undersökningen viktig, skriver Lindqvist, och påpekar att 
Deweys pragmatiska syn, om att överbrygga dualismen mellan teori och praktik har vunnit 
gehör idag, där Dewey kritiserade skilda skolor, en praktisk utbildning för arbetare, och en 
klassisk utbildning för privilegierade. Han förespråkade istället en demokratisk skola.    
   Vygotskij var kritisk till en yrkesutbildning som byggde på manuella repetitioner, han såg 
det som en hyllning till den rådande sociala, ekonomiska och politiska ordningen, och att de 
hämmade att föra tänkandet framåt.  Vygotskij, skriver Lindqvist, ville förena humaniora och 
naturvetenskap med yrkesutbildningen, och för honom var ”arbete” grunden i den 
pedagogiska processen och därmed inte en metod, vilket han i sin polytekniska idé framställer 
med att förena teori och praktik. 
   Både Dewey och Vygotskij hade i sina reformpedagogiska teorier många likheter, enligt 
Lindqvist (1999), med bland annat, menar han, intresse som huvudmotivation istället för plikt 
och tvång, allsidig utveckling istället för ensidig intellektualism, samt en utvecklingsbetonad 
undervisning med betoning på individuella skillnader och aktivitet som ledande metodisk 
princip. 
 
3.2.2. Dewey, det konkreta och abstrakta 
 
Mänsklig verksamhet skapar lärande, enligt Säljö (2000), han skriver vidare, att varje trivial 
handling eller händelse ger möjligheter för individen att ta med sig någonting som denne kan 
använda i framtiden och hänvisar till John Dewey (1859-1952). Säljö säger också att det är 
väsentligt att inse att vardagliga praktiker innehåller en pedagogik, ”och att denna är många 
gånger betydligt mer övertygande än formell undervisning” (s.13). 
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   Dewey (1910/1991), diskuterar det konkreta och abstrakta tänkandet, hur teori och praktik 
måste gå hand i hand och inte ses som en högre och en lägre tankeform. I det praktiskt arbete 
kan inte teorin ses som målet, som en högre kunskap. Konkret tänkande och abstrakt tänkande 
är två definitioner som behandlas som om de inte kan kombineras menar Dewey. Han 
förklarar att alla människor har båda förmågorna, konkret och abstrakt, och att varje individ 
skulle bli effektivare och lyckligare om båda krafterna fick utvecklas i ett naturligt och 
harmoniskt vis. Han inleder sin förklaring med ”to proceed from the concrete to the abstract” 
(s.135), och säger att detta är en term som man känner igen, men som inte är förstådd i sin 
helhet, och att många misstar sig när de jämför detta med lärandet, och tror att undervisningen 
skall avancera från ting till tanke, det underförstådda i den felaktiga tanken är att mekanisk 
rutin eller stimulans ligger på den lägre utbildnings skalan, medan den akademiska och 
teorietiska på den högre. 
   Dewey säger att handling med saker är fördjupad i slutledningen. Saker är klädda med 
suggestioner, som stimulerar till tanke. Om de abstrakta är vårat mål och vägen dit bortser 
från ting, så blir målet formellt och tomt. Men, fortsätter Dewey, i tanken att man avancerar 
om man går från praktiskt till teoretiskt, så markeras det konkreta, som någonting ensamt och 
avskiljt. När vi hör orden bord, stol, spis så behöver vi inte reflektera, men när vi nämner 
meningen av någonting med termer, så förstår vi dem först i sammanhanget med något 
familjärt. En praktisk människa ser på den teoretiska människan med förakt, men detta också 
är fel, menar Dewey, och säger vidare att människan får inte enbart vara praktisk. Det ska 
vara en balans mellan båda delarna, inte en separation. Den sanna praktiska människan menar 
Dewey, är den som är öppen i sina tankar med det subjektiva, utan att se enbart till en vinst, 
och utan att se enbart användning och applikation. Intresse menar han, ska vara, i kunskap för 
kunskapens skull. Då man låter tankarna löpa fritt, först då har man frigjort det praktiska 
konkreta till rikt och framåtsträvande. 
   Dewey jämför sin diskussion med vardagen och säger att den vardagliga arbetande 
människan har sällan tid att reflektera över det hon gör. Utbildnings aktivitet skall arrangeras 
så att dess utgång föder intresse till vidare kunskap, bort från den ursprungliga aktiviteten. 
Han jämför hur snickeri eller mekanik skulle generera intresse i geometri och mekaniska 
problem, matlagning till kemi eller målning till det estetiska. Utbildning, menar Dewey, är 
inte att ersätta en utveckling med en abstrakt reflektion. Teoretiskt tänkande menar han är inte 
en högre tankeform än det praktiska tänkandet. 
 
3.2.3. Dewey, upplevelse 
 
Uttrycket ”tom tavla”, där eleven inte skapar sin egen kunskap, utan får den, hör enligt 
Claesson (1995) till den engelska 1600 talets filosof Locke. När undervisningen däremot 
läggs upp som handlingar där elever ställs inför problem, menar hon att det handlar om John 
Dewey (1859-1952), som brukar förknippas med ”learning by doing”. 
   Dewey (1938/1998) leder en diskussion, om ett behov av en teori om upplevelse, 
inledningsvis förutsätter han antagandet om, att det existerar en länk mellan utbildning och 
personliga upplevelser. Dewey fortsätter förklara att, en övertygelse om att genuin utbildning 
kommer till genom upplevelse, betyder inte att alla upplevelser är bra eller likvärdiga med 
utbildning. Han säger att upplevelse och utbildning inte står i proportion till varandra, på 
grund av att några upplevelser är fel i utbildnings syfte. Alla upplevelser som hindrar eller 
förvränger framtida upplevelser är fel i utbildnings syfte. En upplevelse menar han kan leda 
till felbedömning och sakna känsla, vilket leder till en hämning av framtida upplevelser. En 
upplevelse kanske höjer en persons prestation i en viss riktning, men den riktningen kan bli 
snäv och trångsynt, vilket minskar utbredningsområdet för vidare upplevelser. En upplevelse 
som kan ge glädje och njutning, kan också skapa slarvighet, vilket i sin förlängning leder till 
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försämrad kvalitet av samlade erfarenheter vilket påverkar mötet med nästa upplevelse. 
Dewey menar att slutsatser därmed hämmas vid fortsatta upplevelser. Dewey säger att det inte 
råder någon brist på upplevelser, men att kvaliteten av upplevelserna är nyckeln, och att denna 
kvalitet har två aspekter. Dessa aspekter, menar han, är det första omedelbara intrycket som 
ger en överensstämmelse med de samlade erfarenheterna som individen har, och så är det den 
långsiktiga påverkan som en upplevelse lämnar som influerar och påverkar nästa upplevelse. 
Den första omedelbara aspekten, är lätt för läraren att se och bedöma, medan den andra 
långsiktiga är problematisk för läraren då effekten av den upplevelsen inte är synbar. Det är 
läraren, säger Dewey vidare, som ska ordna så att upplevelserna i första hand inte stöter bort 
eleven, men sedan också ger ett behov av fortsatta upplevelser. Varje upplevelse säger 
Dewey, lever vidare i nästa upplevelse, och däri ligger problemet, att kunna välja den variant 
av upplevelse som kan leva kvalitativt och fruktbärande in i nästa upplevelse. 
 
3.2.4. Dewey, kontinuitet av upplevelser 
 
I fråga om kriterier för upplevelser så frågar sig Dewey (1938/1998) om det finns ett behov av 
en teori om upplevelse, som möjliggör att utbildning genomförs på ett intelligent sätt genom 
upplevelser. För att svara på frågan lägger Dewey fram principer som han anser viktiga i 
utformningen av en teori. Kontinuitet av upplevelse är en av Deweys principer, den 
grundlägger sig i tolkade vanor. En karaktär av vanor är att varje upplevelse som har utspelats 
modifierar den som har upplevt den, och att det påverkar, vare sig vi vill eller inte, kvaliteten 
på följande upplevelser. För det är, menar Dewey, en något annorlunda person som antar dom 
nya upplevelserna. Karaktären av vanor går på så vis djupare än den vanliga uppfattningen om 
vanor som ett beteendemönster, om än den delen också finns med. Principen om kontinuitet 
av upplevelse betyder alltså att varje upplevelse både tar från gamla upplevelser och ger 
kvalitet till kommande upplevelser. Tillväxt som utveckling genom upplevelser förklarar 
Dewey kan tolkas som intellektuell tillväxt, med undantag för att om tillväxten drar åt fel håll. 
Han ger som exempel en tjuv som utvecklas till en erfaren tjuv. Detta menar han visar att 
endast utveckling inte är tillräckligt, utan att utvecklingens riktning i utbildnings frågan är om 
utvecklingen främjar eller hämmar fortsatt utveckling. 
   En lärare, skriver Dewey, är den som avgör om en elev är mogen för en upplevelse på ett 
sätt som den lärande inte kan avgöra, men att ge för många upplevelser på ett sätt som 
”skämmer bort” gör att eleven i förlängningen söker upplevelser som ger eleven möjlighet till 
att göra vad denne vill eller behagar, och däri gör eleven relativt inkompetent att klara 
ansträngningen att överkomma hinder. Om en elev däremot får möta upplevelser som skapar 
nyfikenhet, stärker initiativ och ger mening, så stärks eleven att klara hinder. På detta sätt 
menar han att kontinuitet av upplevelser fungerar olika. 
 
3.2.5. Dewey, erfarenheter och begrepp 
 
Har skolorna och dess undervisning blivit bra på att engagera elevers intresse och 
engagemang, frågar Sjöberg (1997) och undrar om Deweys idéer har lett till en utveckling av 
en mer intresseväckande undervisning. Sjöberg konstaterar att så är knappast fallet och påstår 
att skolan inte fungerar särskilt bra i det västerländska samhället. Den framgång som en elev 
behöver, är den som uppkommer när man ställts inför och klarat av en lagom svår utmaning, 
skriver Sjöberg. 
    En infallsvinkel i motivation beskrivs i bemötandet, av Jenner (2004), där motivation inte 
är en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter individen gör och av bemötande 
individen får. Jenner påstår vidare att bemötanden följs av tolkningar vilket resulterar i olika 
samspel, beroende av påverkan. Hur individen har bemöts påverkar alltså dennes motivation, 
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och om den som bemöter individen är en yrkesverksam pedagog är denne också ansvarig i sin 
profession för motivationen, ansvarig för att inte skapa en känsla av misslyckande hos 
individen, som kan bli en själuppfyllande profetia. 
   Traditionella studier, berättar Dewey (1938/1998), är baserade på subjektiva material, som 
har valts och arrangerats på basis av de vuxnas omdömen, av vad som i framtiden kan vara 
nyttigt för ungdomarna. Materialvalet för inlärning beslutas utanför den nuvarande 
livserfarenheten av den lärande, och har alltså med det förgångna att göra, sånt som anses ha 
varit till nytta en gång i tiden. Den andra ytterligheten är den progressiva skolan, som ofta 
samankopplas med tanken att utbildning ska hämta upplevelser från nuet och på så vis lära 
eleven att handskas med nuvarande och kommande problem. Om, fortsätter Dewey, det vore 
möjligt att klippa bort nuet från det förgångna, så skulle den progressiva samankopplingen 
vara en sund tanke. Men faktum är att erfarenheterna av det förgångna är det enda sättet att 
förstå nuet. Precis som individen måste ta från sina erfarenheter för att tolka den situation 
denne befinner sig i nu. Dewey ser fördelarna i den progressiva skolan, där det subjektiva 
materialet som läraren väljer till undervisningen, gärna kan bestå av det som spontant dyker 
upp. Detta hindrar att utbildningen blir stereotyp och död, men menar han, bas materialet eller 
den röda tråden i utbildningen kan inte väljas på måfå, det finns tillfällen i utbildning med 
friheter att det kommer oförutsedda erfarenheter/upplevelser, och dessa bör nyttjas, men att 
utbildningen som helhet inte kan bestå endast av spontan aktivitet. 
   Att problem kan ge stimulans till tänkandet är sant, men att det är här det finns skillnad i 
den traditionella skolan och den progressiva skolan. Den förstnämnda skolan ger problemen 
utifrån givna erfarenheter, medan den andra använder nya problem som hittas i 
erfarenheter/upplevelser från nuet. Lärarens ansvar, förklarar Dewey, ligger i att se lika på två 
saker: Först, att problemen växer ur förutsättningarna av upplevelsen från nuet, och att det är 
inom elevens begreppsområde, för det andra, att problemet är sådant att det väcker en aktivt 
sökande och produktion av nya tankar hos eleven. På så vis, säger Dewey, skapas en spiral, 
bestående av fakta och nya tankar som utgör grunden i där nya problem presenteras. Dewey 
(1995) tror att frågan om metodiken kan reduceras till i vilken ordning förmåga och intresse 
utvecklas. Han tror att den aktiva sidan kommer före den passiva sidan, och att det slösas 
mycket tid och kraft i skolan, när eleven tvingas i en passiv roll. Undervisningen, menar 
Dewey, underlättas om man använder nio tiondelar av den energi som används för att lära sig 
vissa saker, till att istället bilda sig begrepp. 
 
3.2.6. Vygotskij, utvecklingszonen, språket och det sociala samspelet  
 
Vygotskij (1999) förklarade att undervisningen är bra endast när den kommer före 
utvecklingen, och Vygotskij beskriver hur undervisningen är sammankopplad med 
utvecklingsnivån. Det vill säga att nivån på det som lärs ut måste ligga i nivå med elevens 
kunskap, samtidigt som det måste ligga i nivå med vad eleven kan klara med hjälp. Denna 
sammankoppling är den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (1998) skriver att individen 
alltid har förmågan att prestera mer i ett socialt sammanhang än i ett individuellt 
sammanhang, han konstaterar att lärandet är beroende av utveckling och att hela denna 
process omfattas av zonen för proximal utveckling 
   Tänkandets språkproblem är lika gammalt som den psykologiska vetenskapen, skriver 
Vygotskij (1934/2001). Han inleder sin undersökning om relationen mellan tanke och ord, 
och då menar han inte ord och tanke som enskilda isolerade processer utan istället deras 
inbördes relation. Han konstaterar att ordets betydelse är ett fenomen som hör ihop med 
tänkandet, och när det ljudliga språket förkortas och förenklas i huvudet, så framstår ordets 
betydelse. Vygotskij tes utgick från att språket börjar som byggstenar för tänkandet hos 
barnet, förklarar Imsen (2000), och fortsätter för att utvecklas och bidra till att göra handlingar 
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mer oberoende av konkreta förhållanden. Han såg språket som mer än bara ett redskap mellan 
stimuli och respons, han såg det, enligt Imsen, som nyckeln till psykologiska processer, det 
självständiga tänkandet. Så förutom språket som verktyg, ansåg Vygotskij att inlärning och 
utveckling hos individen var ett resultat av socialt samspel. 
   Säljö (2000) anser att uppfattning om den privata processen av inlärningen är en del av 
undervisningens problem, ”När vi i vår kulturkrets tänker på hur lärandet går till, föreställer vi 
oss detta som en individuell och privat process som äger rum i hjärnan hos en enskild person” 
(s.24). Säljö anser vidare att problemet med denna kulturella syn på lärandet är avgörande för 
hur perspektivet på undervisningen ser ut, hur vi möblerar klassrummet och hur vi organiserar 
undervisningen. Han förklarar också att vi ser på inlärningen som en kommunikation mellan 
den som kan och den som ska lära sig. 
 
3.2.7. Vygotskij, yrkesskolan 
 
En yrkesskola skiljer sig inte från någon annan skola menar Vygotskij (1999). I alla skolor 
strävar undervisningen till de framtida verksamheternas aktioner, oavsett om det handlar om 
en jurist eller en skomakare. Han menar att det finns tre typer av yrkesskolor, en där arbetet är 
undervisningen, en där arbetet är ett medel för att införa ämnen, och en där arbetet är grunden 
för undervisningen. Den sistnämnda yrkesskolan är den som ligger till grund för moderna 
utbildningssystem säger Vygotskij. Han förklarar att hantverkskunskapen har ringa betydelse 
för yrkesutbildningen, den härstammar från en tid då hantverkaren hade samlat erfarenhet 
genom släktleden genom en komplicerad lärprocess, mängden teoretisk kunskap som 
hantverkaren använder är ytterst ringa, så att den största kraften går åt till att lära sig precision 
i rörelser. Vygotskij förklarar (redan under 30-talet, då han skrev sina teorier) att 
hantverkarens tid i samhället är förbi, och att idag är det ett industrisamhälle där arbetet är 
tekniskt mångsidigt och inte snävt specialiserat som för hantverkaren. Han säger att 
yrkesutbildningens didaktiska kärna inte går att förklara med en akromatisk metod där läraren 
förmedlar kunskap, med erotematisk metod där läraren och eleven gemensamt finner kunskap 
eller med en hevristisk metod där eleven själv söker kunskap. Dessa metoder, säger 
Vygotskij, förutsätter att det finns en slutlig mening med utbildningen för läraren och inte för 
eleven. För eleven är meningen med kunskapen att kunna träda in i yrket. 
 
3.2.8. Vygotskij, praktisk undervisning 
 
För elever är nästan varje form av kunskap som är isolerad från praktik en overifierad 
ansträngning, skriver Vygotskij (1999), elever understryker meningslösheten i att lösa 
uppgifter som det redan finns svar till. Pedagogisk erfarenhet, säger Vygotskij, har visat att 
den formella disciplinen i ett ämne visar sig ytterst obetydlig, utom i en snäv krets, och att 
även träning av minnet, genom formella kunskaper visar lite eller ingen förbättring av 
kunskaper, och att det finns all anledning att tro att specialisering på en förmåga sker till 
begränsningar av andra förmågor. Människans förmågor får inte ses som skilda, utan 
förmågorna fungerar i en komplicerad helhet. Vygotskij säger, att en person med svagt minne 
kan visa sig minnas bättre än en med bra minne, därför att minnet inte arbetar isolerat, utan i 
samarbete med andra förmågor.  
   Det är den klassiska dualism, påstår Vygotskij, mellan två särskilda grupper som är ärvt från 
den gamla skolan, de humanistiska och de naturvetenskapliga ämnena, som endast kan 
överbryggas med arbete, byggt på ett system av medvetna reaktioner. Därför, säger Vygotskij, 
att principen om praktisk undervisning bör sättas i det främsta rummet. Han förklarar att all 
kunskap har ju ursprungligen kommit till ur något praktiskt behov, och när man rycker loss 
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teori från praktik, så kommer teorin slutligen att vända sig tillbaka till praktiken för att få sin 
bekräftelse. 
 
3.3. Styrdokument 
 
3.3.1 Styrdokument 
 
Det pedagogiska arbetet i gymnasieskolan baseras på de styrdokument som Skolverket 
utfärdar under uppdrag av Regeringen. Det läromedel som används ska alltså uppfylla elevers 
behov enligt styrdokumenten, därtill ska det pedagogiska arbetet som lärarna använder sig av 
också ligga i linje med styrdokumenten. I läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94 (1994) står 
det bl.a. följande krav på mål och riktlinjer som stödjer ett behov av väl fungerande 
studieplatser: 
 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komvux och SSV samt, så långt 
det är möjligt, i gymnasiesärskolan och särvux 
 • tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram,   
Läraren skall     
 • i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska  kunskaper                                             
    som främjar elevernas lärande, 
Läraren skall 
 • låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer (Lpo94/Lpf94, 1994, s.29,31&33) 

              
3.3.2 Programmets karaktär och uppbyggnad 
 
Programmålen för fordonsprogrammet anger riktlinjerna för undervisningen, där det bland 
annat går att läsa ur programmål från Skolverket: 
 

Området präglas av ökande godsmängder och längre transportsträckor, en snabb teknisk 
utveckling, en omfattande internationalisering och en föränderlig lagstiftning som också 
innebär nya krav på kunnande. Utbildningen präglas av dessa förändringar. (Skolverket, 
2005c) 
 
Den avancerade tekniken ställer stora krav på användarna och på dem som ska utföra 
service och underhåll på fordon och flygplan. Utbildningen kännetecknas därför av stor 
teknisk bredd. (Skolverket, 2005c) 

 
3.3.3 Kursmål 
 
Följande är några mål ur en av kurserna från fordonsprogrammet, med inriktning bil. Kursen 
heter PBTE1206 och är en 200 poängs kurs. I dessa mål förekommer flera punkter där eleven 
ska ha en förståelse för ett system eller en uppbyggnad, och inte enbart kunskap i utförande av 
arbetet, i målen för kursen står det bland annat att: 
 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om ottomotorns uppbyggnad och funktion samt 
grundläggande förståelse för moderna tänd- och bränslesystems uppbyggnad och 
funktion... (Skolverket, 2005a) 

 
Mål som elever skall ha uppnått efter avslutat kurs. Där står bland annat att: 

 
Eleverna skall förstå ottomotorns uppbyggnad och funktion. 
Förstå tändsystemets uppbyggnad och funktion.... 
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Förstå bränsle systemets grundläggande uppbyggnad.... 
Förstå olika drivlinors uppbyggnad och funktion.... 
Förstå energiomvandlingen i ottomotor och drivlinor (Skolverket, 2005a) 

         
3.3.4 Förslag till styrdokument 
 
Den nya gymnasie-reformen som är planerad till hösten 2007 ligger i remiss stadiet. Den har 
fått sin preliminära utformning med elva nya punkter som Regeringen överlämnade i en 
proposition Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan, prop. 
2003/04:140 till riksdagen. Två punkter som antyder vikten av väl fungerande studieplatser i 
framtiden är: 
 
          8. En modern lärlingsutbildning förnyar 
           9. Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan  
               (Utbildningsdepartementet, 2004)   
                        
I en redovisning av regeringsuppdraget om förslaget till programmål redovisar Skolverket 
(2005e) förslag till nya programmål: 

 
De styrande faktorerna i Fordonsprogrammet är den snabba tekniska utvecklingen inom 
fordonsbranschen och behovet av ökad miljö- och kundanpassning. Inbyggda datasystem 
ställer krav på kompetens både hos förare och hos dem som skall utföra service och 
underhåll på fordon. (Skolverket, 2005d, s.35) 

 
Med kunskaper i ny avancerad teknik följer även nya problemställningar, arbetssätt och 
ständig kompetensutveckling. Eleven skall därför ha kunskaper för att kunna utveckla 
initiativförmåga, uppfinningsrikedom och företagsamhet. Eleven skall vidare kunna 
initiera och genomföra olika aktiviteter och projekt så att de överensstämmer med 
perspektivet hållbar utveckling. (Skolverket, 2005d, s.35) 

 
Även kunskapssynen kan komma att definieras tydligare. I ett PM från Skolverket inför den 
kommande gymnasierevideringen 2007 finns ett förslag för fordonsprogrammet: 
 

Forskare som tittat på vilken kunskapssyn som präglar dagens kursplaner, visar att det 
finns en stor variation i kunskapssynen inom och mellan programmen. Här bör det göras 
en genomlysning utifrån dessa forskarperspektiv vilken kunskapssyn som idag 
genomsyrar fordonsprogrammet och vilken kunskapssyn som bör prägla framtidens 
fordonsprogram. Denna genomlysning får sedan bli vägledande när programmålet och 
ämnesmålen ska utarbetas. (Skolverket, 2005b, s.17) 

 
Den föregående kunskapssynen är ett samarbete med bransch organisationer och Skolverket, i 
samma PM finns en definition på ett önskat mål med utbildningen. 

 
Att arbeta på en fordonsverkstad/flygteknisk verkstad idag är ett arbete som kräver ett 
”självgående” samtidigt som det bygger på ”teamwork”. Som mekaniker förut sätts man 
vara kapabel att hantera och lösa tekniska problem men även hantera och utveckla 
relationer oavsett om dessa berör arbetskamrater eller kunder. (Skolverket, 2005b, s.20) 
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3.4. Forskning 
 
3.4.1. Elevens intresse 
 
I en analys av studieintresse och studiemotivation beskriver Sjöberg (1997), professor i 
ekonomisk psykologi, hur viktigt individens egenkontroll är. Att ha kontroll över sin situation 
leder till ett utvecklat intresse och kreativitet, och möjliggör ett större behov av egenkontroll. 
”Att arbeta med egna idéer är mycket mera motiverande än att behöva ta över någon annans 
idéer och uppslag, hur goda de senare än må vara” (s.25). 
   En form av aktiverande pedagogik kallas ”learning by doing”, men aktiverande pedagogik 
är inte detsamma som ”learning by doing”, förklarar Sjöberg. Han beskriver ett vardagligt 
exempel, om hur en bilförare är aktiv när denne försöker hitta till en okänd adress, och att vid 
nästa tillfälle då föraren ska till samma adress, så kan denne hitta mycket bättre, medan 
passageraren förblir inaktiv och får svårt att hitta vid ett återbesök. Denna intresseskapande 
faktorn är viktig, säger Sjöberg (1997), och beskriver en egen mindre undersökning om 
intressets vikt. Undersökningen gjordes i en klass med 30 ekonomi studerande elever, under 
nio lektioner, och resulterade i tre aspekter som väckte stimulansen hos eleverna. Det resultat 
som han fick fram visar att den största faktorn för stimulans var intresset för ämnet, sen kom 
nyttan av ämnet och sist läraren i ämnet. När Sjöberg diskuterade resultaten av 
undersökningen med eleverna, konstaterade de att det fanns svårigheter med att bedöma det 
praktiska värdet och innehållet av lektionerna, alltså nyttan med ämnet. Sjöberg jämför med 
hur media kan fånga uppmärksamhet och intresse utan att det är till någon nytta som ämne. 
Han avslutar med att återknyta till egenkontrollen, och hur verklighetsorienterade och 
praktiska inslag i en utbildning kan skapa intresse, vilket är en bra strategi där intresset är 
svagt. 
   En undersökning som utfördes av Schmidt & Moust (1995) på 1452 studenter vid 
University of Limburgs Health and Science Curriculum under åren 1992 – 1993, visade att; 
tillsammans inverkar lärarens sociala överensstämmelse och kunskapsexpertis på den 
kognitiva kongruensen (överensstämmelsen), med att de ökade egenintresset och prestationen, 
vilket också var det resultat som deras utgångsteori förutspådde. Resultaten enligt Schmidt & 
Moust visade också en sidoeffekt av lärarens ämneskunskaper, där desto mer läraren använder 
sina egna erfarenheter om ämnet i diskussioner, desto mindre tid använder eleverna till eget 
självskapande lärande. 
 
3.4.2. Skolans utformande av uppgifter 
 
Elevers begreppsliga förståelse har tagit upp större delen av forskningen när det gäller elevers 
lärande i skolan, men mycket av forskningen har grundats på att kunskapen kan hanteras 
dekontextualiserat och alltså inte påverkas av dess sammanhang där den används, skriver 
Carlgren (1999). Hon beskriver också hur samtalet i skolan skiljer sig från samtalen i ”riktiga” 
verksamheter. I skolan är samtalsmönstret ett fenomen där läraren frågar saker som denne 
redan vet svaren till, men detta arbetssätt kan medföra att elevens aktivitet blir koncentrerad 
på att lista ut vad läraren vill att eleven ska veta. Lärandet menar hon blir konstlad eller 
konstgjord. Mycket av skolans praktik handlar fortfarande om att eleven ska tillägna sig 
kunskap, som eleverna inte är särskilt motiverade för, det förblir en uppgift för läraren, 
materialet och arbetet, att ge eleverna lusten. Carlgren säger att det finns två markanta drag 
hos uppgifter i skolan som fungerar som drivkrafter till lust, där eleverna inte behöver någon 
yttre motivation. Den ena är lekfullhet i lärandet och den andra är en konkret användning av 
symboler, så som siffror. Dessa arbetsuppgifter, säger Carlgren, behöver inte anknytas till en 
”verklig” verklighet, eftersom arbetsuppgifterna inte ska åstadkomma en produkt, och det 
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kanske är med detta arbetssätt som eleverna då lättast kan lägga en grund för reflexivitet och 
andra grunder för livet. 
 
3.4.3. Lärlingar 
 
Mäster–lärlingssystemet som Säljö (2000) förklarar, uppkom på medeltiden och innebar en 
reglering av lärandet, där en invecklad produktion krävde att man lärde sig ett yrke separerad 
från det dagliga familjelivet, där man var tvungen att lära sig hantera verktyg, material och 
intellektuella kunskaper i en specialiserad miljö och där målet med kunskapen var den färdiga 
produkten. 
   I en praktisk utbildning är inte imitation den enda metoden för inlärning, förklarar Jernström 
(2000), i sin doktorsavhandling om lärandesituationen i en hantverksutbildning med lärling 
och mästare. Hennes resultat visar att lärandeprocessen för lärlingen är så komplicerad och 
mångfacetterad, att observation, imitation och en rad andra strategier som utforskande och 
experimenterande medverkar, för att tillsammans skapa en bild, ett sätt att handla, och genom 
det en teoretisk konstruktion. Om en lärling enbart skulle använda sig av imitation, menar 
Jernström, så skulle denne, för att lyckas, behöva ha en näst intill sällsynt begåvning för att 
bemästra alla variabler samtidigt. Det räcker inte med imitation och observation för en 
fullständig teoretisk konstruktion, hon menar att lärlingen måste bygga in den teoretiska 
konstruktionen bit för bit, så som i ett av hennes exempel då lärlingen observerade ett 
arbetsmoment i tillverkningen som skulle utföras hastigt, men det var först då lärlingen själv 
fick pröva arbetsmomentet som det blev klart med vilken hastighet arbetsmomentet skulle 
utföras. Den första observationen hade enbart gett en del av den teoretiska konstruktionen, 
som först blev tydlig då lärlingen fick pröva själv. Först imiterade lärlingen, för att sedan 
utveckla ett eget sätt, imitationen och observationen gav bara grunden, sedan utvecklade 
lärlingen sin individuella teoretiska konstruktion. En annan process som stödjer hennes teori 
är när lärlingen omvandlar mästarens ord till sina egna och omvandlar mästaren sätt att handla 
till sina egna. Sammanfattningsvis menar Jernström att lärlingen inte lär sig genom en 
underkastelse och övertagande av mästarens tysta kunskap, men att det istället rör sig om en 
process. 
   Denna process, menar Jernström (2000) är dubbel riktad, mellan lärling och mästare, men 
även mellan lärling och omgivning, och ett samspel uppstår mellan alla variabler, istället för 
att de är imiterade. Denna helhet betecknar Jernström som mêtis, en form av intelligens som 
kan kombinera alla variabler som till exempel känsla, smidighet och omdöme. I och med att 
denna intelligens infinner sig har eleven fått rutin och skapat en teoretisk konstruktion, som 
med fortsatt arbete och erfarenhet blir reviderad och bättre. Denna teoretiska konstruktion är 
unik och dynamisk för individen, menar Jernström, och säger att lärandet fortgår ständigt. 
Skickligheten i ett yrke ligger i att kunna revidera den teoretiska konstruktionen. Likaså gäller 
skickligheten för mästaren, som gör en teoretisk konstruktion av hur lärlingen agerar, och med 
hänseende kunna revidera sin teoretiska konstruktion. En praktisk yrkesinlärning, menar 
Jernström, kan inte följas av givna ramar, det måste finnas en flexibilitet. 
 
3.4.4. Elevens tolkning av inlärning 
 
En studie om elever, som beskriver deras koncept av lärandet, deras ansatser till lärandet och 
deras slutsatser om lärandet, är gjord av Eklund-Myrskog (1996) från Finlands utbildnings 
Akademi. Hon har utfört en studie av bilmekaniker och sjuksköterska utbildningen i Åbo. 
Hennes studie undersökte elevers koncept av lärandet, genom att undersöka hur eleverna 
själva uppfattade lärandet. Eleverna som undersöktes bestod av en grupp som hade påbörjat 
utbildningen och en grupp som avslutade utbildningen. Gemensamt för många av eleverna var 
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att de i början av utbildningen uppfattade att inlärning handlade om memorering av texter, 
medan de avslutande eleverna hade börjat uppfatta inlärningen som ett sätt att få nya 
perspektiv och forma egna koncept. För de elever på det fordonstekniska programmet som var 
i slutskedet av sin utbildning, ansågs ofta inlärningen bero på förekomsten av praktiska 
övningar, och flera av eleverna poängterade vikten av att få ut både teoretisk och praktisk 
kunskap. Samtidig var deras tolkning av inlärning inte sammankopplad till texter och teori, 
utan de relaterade inlärning till vad de praktiskt kunde utföra, deras närmande till ämnet var 
praktiska övningar och följa instruktioner i praktiska övningar. 
 
3.4.5. Kunskap och artefakter 
 
Det finns ingen ändpunkt eller gräns för den mänskliga utvecklingen, eftersom det 
psykologiska, språkliga och fysiska redskapen som människan använder, hela tiden förändras 
och utvecklas påstår Säljö (2000) professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs Universitet, 
han förklarar att förutsättningarna förändras hela tiden genom införandet av nya kunskaper 
och tekniker. Mänskliga kunskaper, menar Säljö, har byggts in i apparater och är något som 
människan samspelar med, vi måste se och förstå hur människor tänker och agerar med hjälp 
av artefakter (ting) som är en del av våra sociokulturella resurser. Som exempel på dagens 
komplexitet använder Säljö hävstången, dess princip på stenåldern förklarades då med att 
fysiskt visa dess användande, idag levereras det som en formel i en textbok, med kraft, 
avstånd och vridmoment. När vi använder fysiska redskap så ligger det en lång utveckling 
bakom dem, och därför menar Säljö, är lärandet en central aktivitet i ett komplext samhälle. 
Kunskap och teknologi fördjupas i rasande fart, vilket har resulterat i att vi lever våra dagliga 
liv präglade av föremål. Dessa föremål är en del av vår kommunikation, vår intellektuella 
kommunikation är inbyggd i artefakter. Det finns mekanismer i läroprocesser, fortsätter Säljö, 
där den som stöttar en nybörjare i en praktisk färdighet reducerar komplexiteten, den lärande 
lånar av den kunnige tills den lärande klarar av att hantera uppgiften själv. För en deltagare i 
lärandet tilltar bekantskapen med operationer och handlingar gradvis, först som åskådare, sen 
ökar ansvaret ända tills det utvecklas till en självständig roll, som att spela schack eller 
reparera motorer.   
   Att människan har byggt in sina kunskaper i artefakter, enligt Säljö, Schoultz & Wyndhamn 
(ur: Carlgren 1999), som miniräknare, kompass eller mikroskop, är alltså saker som förlänger 
vår kunskap. I ett sociokulturellt perspektiv används artefakter, men i undervisnings 
sammanhang förväntas den lärande visa sin kunskap utan bruket av artefakter när deras 
kunskap testas. Säljö et al. (ur: Carlgren, 1999) genomförde en undersökning där elevers 
begrepp jämfördes, mellan en grupp utan artefakter och en grupp som med artefakter, fick 
lösa problem och visa sina kunskaper. Säljö et al. menar att studien visade en klart större 
förmåga för elever att visa sina kunskaper fanns när de fick använda artefakter. Men det finns, 
menar Schultz (ur: Carlgren, 1999), svårigheter i att ställa rätta frågor, och så finns det 
svårigheter med att använda rätta artefakter, när man ska bedöma vidden av elevernas 
kunskaper. Han hänvisar till en utredning, Nationell Utvärdering Naturkunskap, som använde 
sig av ett frågeformulär med bilder, och sin egen undersökning som använde samtalet som 
metod med en verklig artefakt. Metoderna skiljer sig markant säger han, och ger eleverna 
olika perspektiv. Men den viktiga skillnaden är att den Nationella utredningen stödjer sig på 
en kunskapsmätning där man antar att det räcker med lämpliga frågor för att förstå elevernas 
begreppsuppfattning. 
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3.4.6. Läromedel 
 
Läromedel är en viktig och nödvändig del av varje undervisning, skriver Imsen (1999), Och 
säger vidare att det är svårt för läraren att genomföra undervisning med endast två tomma 
händer och ett karismatiskt framförande. Imsen fortsätter med att förklara vikten av det 
skrivna läromedlet, och att läromedel kan förekomma i olika former som 
demonstrationsutrustning, konkretiseringsmaterial, råmaterial eller instrument som ibland 
faller utanför ramarna för läromedel. Vidare säger Imsen att om än definitionerna av vad ett 
läromedel är kan variera, så har forskning kring läromedel varit begränsat, där forskningen har 
fokuserats på läroböcker.  
   Imsen resonerar också om lärobokens styrning i klassrummet, där en lärare antingen håller 
tillbaka sina egna kunskaper till fördel för läroboken, eller att läraren inte utnyttjar de 
förträffliga bidrag och upplevelser för både elev och lärare, som läroboken innehåller. Hon 
säger också att läraren bör ha ett aktivt och kritiskt förhållande till böckerna.  
 
3.4.7. Modeller 
 
Modeller, är som tredimensionella representationer av verkliga föremål eller abstrakta system, 
skriver Ellington (1993) i en bok om konstruktion av läromedel. Han säger att modeller kan 
spela en viktig roll i ett brett område av instruktions situationer. Men han påpekar att dom är 
särskilt användbara i tre situationer; som ett visuellt stöd i en undervisningssituation för 
flertalet elever, som studie eller manipulations objekt i fall med individuella elever, och som 
konstruktions projekt för en eller flera elever. I det första fallet där modellen är ett visuellt 
stöd, råder Ellington, att det inte hålls för långt bort från eleverna, för då kommer det att 
betraktas som en två dimensionell bild, och att man i sådana fall låter eleverna komma 
närmare inpå modellen. Han går vidare och säger att det ultimatum modellen är den som 
består av själva artikeln, alltså en riktig detalj ur verkligheten. Det finns flera fördelar menar 
han med att låta eleverna se eller handskas med realiteten jämfört med en representation av 
verkligheten. Han tror att det många gånger säkert finns praktiska hinder till att införskaffa 
verkliga objekt, men om inte, så bör man ta i beaktning fördelarna med användning av riktiga 
saker och använda dom där det är möjligt. De verkliga materialen utgör ett ypperligt tillfälle 
att låta elever, enskilt eller i grupp, få en direkt upplevelse som inte kan ges genom något 
media, hur väl det än kan vara förberett. 
 
3.4.8. Konkreta studieplatser 
 
Österrikaren, Melezinek (1977), universitetsprofessor för undervisningsteknologi vid 
universitetet för bildningsvetenskap i Klagenfurt, förklarar om användandet av fysiska objekt 
i lärandet. Han säger att för människans medvetande är det direkta mötet med realiteten 
viktig, och att i lärandesammanhang ska man så långt som det är möjligt, använda konkreta 
objekt. Begränsningar måste göras, säger han, givetvis då objekten fysiskt är för stora eller för 
små, men även om de är för komplicerade för att deras innehåll ska förstås, och att själva 
framställandet då kan upplevas som för abstrakt. Då menar han att möjligen är modeller eller 
avbildningar är lämpligare, vilka då ska handla om principer och inte försöka härma hela 
ursprungssituationen, och därmed uppfattas som didaktiskt överflödiga. Dock är det viktigt att 
länken mellan princip och verklighet inte går förlorad. Melezinek illustrerar ett exempel ur en 
fordonsutbildning, där en uppgift för eleverna lyder: Att med befintlig kunskap söka och 
reparera ett felande elektriska relä på tre fordon med olika motorer. Han förklarar att denna 
uppgift går att arrangera på olika sätt med olika studieplatser, givetvis är felet i uppgiften på 
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förhand arrangerat i studieplatsen av läraren. De olika resulterande metoderna med 
förklaringar är följande: 
 

- ge lärlingen felen så som det uppträder i motorerna på tre kundbilar 
- skapa felet på tre av skolans befintliga fordon. 
- använda tre motorer som finns som studieplatser (utan hela fordonet). Därvid har man 

klargjort att felet inte har med fordonet att göra. 
- skapa felet på en studieplats motor där enbart de elektriska komponenterna är 

huvudfunktionen. Då har man klargjort att felet inte har med olika motorer eller 
fordonet att göra. 

- använda en studieplats med de grundläggande elektriska funktioner. Därvid förbiser 
man elevens övning i diagnostik och ersätter den med en specifik uppgift 
(Melezinek, 1977, s.73, egen översättning)  

 
Från olika håll erbjuds komplicerade och påkostade studieplatser, men ofta går det att finna 
enklare studieplatser som fyller samma funktion. Melezinek skriver att, de ultimata sättet för 
eleverna att få ökad förståelse beträffande uppbyggnad och konstruktion, är att låta eleverna 
själva bygga studieplatserna. Det är av ett stort pedagogiskt värde då eleverna själva får 
konstruera och medverka i utbildningen. Han säger att vid tekniska utbildningarna idag, så 
finns det en större övergång från undervisningsteknik med studieplatser som demonstrerar ett 
fenomen i en undervisningssituation, mot ”riktig teknik” alltså med studieplatser som är 
speciellt utformade för laboration där eleverna får att öva konstruktion och studera fenomen. 
 
 
4. METOD 
 
I följande avsnitt redovisas mitt val av undersökningsmetod. Vägen dit baserades på vad jag 
ville undersöka, och därefter så valdes ett lämpligt arbetssätt. Viktigast av allt är att 
metoderna är överens med syftet, enligt Kvale (1997) så leder olika syften till olika konkreta 
avgöranden om undersöknings uppläggningar. Sedan måste studiemetoden också kunna ge ett 
resultat med validitet. Metoden i undersökningen redovisas i följande ordning: 
Undersökningsmetod, undersökningens personer, genomförandet och analysmetod  
 
4.1. Undersökningsmetod 
 
Innan jag nu redogör min metod så kan det var intressant att nämna vad Kvale (1997) skriver 
om kvalitativa intervjuer, nämligen att: ”det finns ingen standardteknik, inga regler för en 
intervjuundersökning”. Kvale fortsätter med att: ”det förekommer dock standardval av 
metoder vid de olika stadierna av en intervjuundersökning” (s.82). 
   Valet av informationsinsamlande metod för min undersökning är en kvalitativ metod, syftet 
med studien är inte att pröva en hypotes utan att undersöka flertalet beskrivningar och 
värderingar av ett fenomen. Det insamlade materialet, som kommer från en kvalitativ 
undersökning kan bestå av tankar, upplevelser, medvetenhet, tolkningar, beskrivningar m.m. 
alltså subjektiva värderingar. Kvale (1997) beskriver de kvalitativa samtalens mål, ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld”.  (s.36) vilket överensstämmer med syftet i 
min undersökning. 
   En kvantitativ enkät undersökning kunde ha givit en frusen bild av elevernas tankar i ett 
visst stadium, men genom processen av utvecklingen av studieplatsen så gav det insamlade 
datamaterialet en levande bild då eleverna själva utvecklade sina uppfattningar. Kvale (1997) 
anger det som en av aspekterna i den kvalitativa forskningsintervjun: ”En intervju kan leda till 
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nya insikter, och den intervjuade kan under intervjuns lopp komma att förändra sin 
beskrivning av eller uppfattning om ett visst tema.” (s.35) 
   Jag har valt att använda en variant av fallstudie. En variant av en fallstudie (jfr. eng. Case 
study) som är lämplig för en teorigenererande forskning är Action research.  
 

Action research is often confused with case study research, but whereas case study 
research examines phenomena in its natural setting with the researcher as independant 
outsider, in action research the researcher is participant. Grounded research might 
proceed through a series of interviews or observations to hypothesis formation. No 
hypothesis is assumed before the interviews in this case, thus attempting to avoid 
prejudging the issue – it generates rather than tests theory. (Avison, 1997, s.91) 
 

Action research är alltså en metod som lämpar sig för analysmetoden Grounded Theory, och 
undersökningen blir därmed inte en hypotesprövande analys, utan hypotes sökande. Action 
research skiljer sig i från det förstnämnda, fallstudie, i och med att observatören är delaktig 
och inte enbart genomför observationer. Men det är viktigt att påpeka att i min undersökning 
får observatören i sin delaktighet inte leda arbetet och därmed påverka utgången av olika 
tankar, vilket action research ofta tenderar att göra. Avison (1997) säger att ”Action research 
is notable for the deliberate intervention of the researcher.” (s.91). Svenning (2003) beskriver 
också att ett för stort deltagande av observatören är en av fallgroparna i denna form av 
deltagarorienterad observations forskning, aktionsforskning. Men säger vidare att ”Om man är 
aktsam med och känner tillräckligt respekt för människors erfarenheter och har en god 
förankring kan annars deltagarobservationerna ge mycket. Insikten i en problematik blir god.” 
(s.88). Action Research är enligt Macintyre (2000) en forskning, som är resultatet av ett 
rigoröst och självvärderande arbete, där forskaren fokuserar på ett ”problem” (ett ämne eller 
händelse som behöver förklaras), och på basen av informationen (kunskap om ämnet, det 
involverade personerna och kontexten), planerar, implementerar och evaluerar en aktion och 
sedan drar slutsatser på basen av upptäckterna. 
    
4.2. Undersökningens personer 
 
Undersökningen gjordes i två samtalsmoment på ett fordonstekniskt gymnasieprogram, i en 
klass bestående av sexton elever som var på sitt avslutande tredje år i sin utbildning.  
   En statistisk undersökning säger Svenning (2003) måste rimligtvis baseras på att urvalet av 
intervjupersoner görs slumpvis, medan en kvalitativ undersökning är att välja selektivt. 
Svenning, fortsätter med ”I t.ex. en intervjuundersökning kan därför urvalet ske på många 
olika sätt. Några speciella regler för urvalet finns inte. Däremot kan det vara meningsfullt att 
titta på hur urvalen ser ut.” (s.110) 
   Respondenterna (eleverna) i min undersöknings grupp, är valda selektivt, i och med att jag 
samtalar med elever som i deras undervisning normalt arbetar med det studerade fenomenet, 
konkreta studieplatser. I det första samtalsmomentet valde jag hela klassen, men i den andra, 
deltagarobserverade delen, valde jag eleverna genom att fråga vilka som var villiga att 
medverka i undersökningen, men även att de också skulle vara villiga att genomföra arbetet. 
På detta sätt ville jag få lite bredd på urvalet, alltså inte nödvändigtvis de ”duktigaste” 
eleverna. Kvale (1997) specificerar förutsättningsmedvetandet i den kvalitativa 
forskningsintervjuns förståelseform där han påpekar att: ”Den kvalitativa intervjun försöker 
samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av relevanta teman i den 
intervjuades livsvärld.” (s.37) En annan anledning för att de medverkande eleverna valdes 
med tanke på att de kunde tänka sig att arbeta med projektet, men inte nödvändigtvis var 
intresserade av ämnet, var för att garantera att arbetet med studieplatsen inte stagnerade. 
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4.3. Genomförandet 
 
4.3.1. Förklaring 
 
Det material jag får fram är ur de två samtalsmomenten, en klassrumssituation med samtal 
och ett deltagarobserverande arbete. Resultatet blev många tankar men från olika aspekter; en 
framtidssyn, en nutids syn och en tillbakablickande syn, där jag använder klassrums 
diskussion (hur ska vi göra och vad tyckte ni då ni började utbildningen), frågor under 
observationsarbetet (hur gör vi nu) och resonemang mellan eleverna efter observationsarbetet 
(hur blev det). Jag har samlat data från klassrumssamtalen och från samtalen under 
arbetsprocessen. Ett arbetssätt som enligt Svenning (2003) innebär att man inom en och 
samma metod skall utveckla så många olika mått som möjligt, är triangulering inom metoder. 
Han fortsätter ”flera olika infallsvinklar på en frågeställning i en djupintervju etc. ökar 
tillförlitligheten” (s.93). 
 
4.3.2. Klassrumsamtalen 
 
Ett samtal med hela klassen, där jag först förklarade anledningen till mitt arbete och sedan 
utvecklade tankar med eleverna kring konstruktioner av studieplatser. Samtalet delades till två 
tillfällen med 8 elever vid vartdera tillfället, detta upplägg var resultatet av en tillfällighet, och 
hade lika gärna kunnat ske med hela klassen. 
   Kvale (1997) beskriver intervjusamtalet som en halvstrukturerad intervjuform, med relevant 
planerade förslag och teman. Han säger också att det under samtalet finns möjlighet till 
förändring angående frågornas form och ordningsföljd för att kunna följa upp svaren och 
berättelser från den intervjuade. 
   Under dialogen/samtalet (brainstorming) med hela klassen, antecknade jag deras tankar och 
idéer på tavlan, vilket tillsammans med mina anteckningar utgjorde basen för det insamlade 
materialet för detta moment.. 
 
4.3.3. Deltagande observationer 
 
En sex veckors period under ca.12 lektions pass, där tre ur klassen frivilligt utvalda elever 
arbetade med tillverkningen av studieplatsen med mig som observerande deltagare 
   För att få ökad kunskap om den konkreta studieplatsens utformande, ville jag undersöka 
vilka upplevelser och erfarenheter elever har med arbeten i anslutning till studieplatser. Ett 
intervjusamtal ger en avsevärd mängd information, men i ett försök att komma till kärnan av 
elevernas upplevelser, så eftersträvade jag att tillsammans med elever konstruera en konkret 
studieplats. Därför har jag också använt aktionsforskning (Action Research) som 
undersökningsform. Aktionsforskningen bestod av att elever, hade fått uppgiften, att med mig 
konstruera en ny konkret studieplats, som skulle kunna användas av kommande elever på 
skolan (se bilaga). I arbetet agerade jag som observerande deltagare i konstruktionsarbetet, 
och antecknade tankar och idéer från de samtal vi hade under processens gång. Lantz (1993) 
skriver ”Att ställa frågor är det lättaste sätt att få information om hur en person uppfattar eller 
känner inför en företeelse vi intresserar oss för” (s.11).  
   Elevernas tankar och idéer kring studieplatsens konstruktion skulle vara så 
förutsättningslösa som möjligt, men givetvis så var konstruktionen tänkt hålla sig inom det 
ramar, som det ursprungliga syftet med studieplatsens användning var avsett för. 
Studieplatsens tillverkning var redan planerad som en del av en förbättring på skolan, men det 
var dock ursprungligen tänkt att lärarna skulle utföra arbetet. Materialet, som bestod av en 
bilmotor med alla detaljer och komponenter som kunde tänkas behövas, hade redan 
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införskaffats tillsammans med tillhörande konstruktions material. Arbets- och tidsmässigt 
ansågs undersökningen som ett positivt tillskott av de ansvariga lärarna. ”Skolan skall sträva 
mot att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning” (Lpo94/Lpf 94, 1994, s.33). Att 
låta elever vara delaktig i studieplatsers utformning var inte heller ett främmande arbetssätt på 
skolan där undersökningen genomfördes. 
   En studieplats ska ju också vara användbar utifrån lärarens arbete, hållas inom skolans 
kostnadsramar och vara ändamåls anpassad till läroplaner och kursplaner. Av den anledningen 
fick de ansvariga lärarna styra projektet i bakgrunden utan att vara synligt aktiva. 
   Under samtalen så noterade jag i en loggbok de olika synpunkter som eleverna gav. 
Loggboken hade skilda sidor med mina ursprungliga frågor och frågor som uppstod under 
processen, så att synpunkterna lätt kunde hänvisas till vilken fråga eller fundering jag hade 
ställt. Samtalen som fördes under arbetet med studieplatsen (vilken innebörden av eleverna 
var medvetna om), fördes i takt med arbetet och tecknades ner av mig i en loggbok, vilket 
utgjorde basen för materialet för detta andra moment 
 
4.4. Analysmetoden 
 
Undersökningen i studien ämnar att genom en tolkning av elevernas samtal, kunna lägga fram 
idéer/teorier om hur en konkret studieplats kan skapa intresse och förslagsvis utformas genom 
en kvalitativ analys. Glaser (1992) beskriver den kvalitativa analysen som en analys inte 
framtagen ur statistik. ”Qualitative analysis means any kind of analysis that produces findings 
or concepts and hypotheses, as in grounded theory, that are not arrived at by statistical 
methods.” (s.11). Kvale (1997) beskriver analysen som ett verktyg, som är nyttigt för vissa 
syften. Han säger vidare att den kvalitativa forskningens syfte är att beskriva och tolka 
intervjupersonernas livsvärld. 
   Metoden för analysen som jag har använt är meningskoncentration, en process som innebär 
att samtalstexter förkortas till att, enligt Kvale (1997) enbart innehålla väsentlig innebörd 
genom kortare och koncisare formuleringar utan att därför förvandlas till kvantitativa uttryck. 
Detta arbetsmoment gjorde jag under undersökningsprocessen, där jag som delaktig 
observatör hade möjlighet att på plats analysera, förkorta och sortera elevernas tankar i deras 
sammanhang. 
   Jag har i undersökningen samlat data från klassrumssamtalen och från samtalen under 
arbetsprocessen, vilket innebär att analysmetoden blir en triangulering. Ett arbetssätt som 
enligt Svenning (2003) innebär att man inom en och samma metod skall utveckla så många 
olika mått som möjligt, är triangulering inom metoder. Han fortsätter ”flera olika 
infallsvinklar på en frågeställning i en djupintervju etc. ökar tillförlitligheten” (s.93). 
   Triangulering inom aktionsforskningen är enligt Macintyre (2000) då aktionsplanen ger 
tillfälle att samla in data om vissa kategorier av responsen – i motsats till allting som hände. 
Det är detta menar hon som är beviset vilket ger svaren till forskningen. Att göra detta på ett 
effektivt sätt, så måste flera data insamlingsmetoder planeras innan den första aktionen, dessa 
kan då sammanställas för att ge ett ”sant” resultat. Hon beskriver triangulering och säger att 
det är när rådata samlas in från olika källor, olika strategier och olika undersöknings episoder. 
 
 
5. RESULTAT 
 
I följande resultat redovisas sammanfattningar från de två genomföranden, klassrumssamtalen 
och deltagande observationer Avsnitten ges i olika beskrivningar där rubrikerna hänvisar till 
beskrivningarna så som jag har analyserat datamaterialet. 
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5.1. Klassrumssamtalen 
 
5.1.1. Praktiska uppgifter 
 
Eleverna uttryckte att de gärna arbetade praktiskt och fysiskt med bilar, mopeder, skotrar, 
lastbilar och andra mekaniska uppgifter, både på fritiden och i skolan, vilket de uttryckte som 
kul. De menade även att praktiskt arbete på studieplatser gav en grad av tillfredsställelse eller 
var intressant, och kunde komma ihåg från deras första år på utbildningen vilka studieplatser 
som de hade ansett intressanta. 

 
Svetsning var kul. (elev) 
 
Jag kommer ihåg att jag fick hålla på med en axel och greja i den, det var okej, kommer 
inte ihåg så mycket. (elev) 

 
Det åsikter som visade sig tydligt, var att eleverna redan på förhand tyckte sig veta vilka 
studieplatser som de inte ansåg som intressanta och därför helst skulle vilja undvika, eller 
redan tidigare i utbildningen hade undvikit. Det som framstod påtagligast av samtalen var att 
studieplatser som var avsedda för att lära ut elektriska kretsar eller kopplingar, var de som 
skapade största motståndet bland eleverna.  
 

El-vagnen var tråkig. (elev) 
 
En del elever hade undvikit att arbeta med vissa studieplatser som de av någon anledning på 
förhand tyckte var ointressant, hur de hade undvikit studieplatserna gick inte samtalet in på, 
men att det innebar någon form av medveten skolkning var klart.  
 

Det var den där med kopplingen i ettan, där man ska jobba med att byta koppling, jag vet 
inte, men jag tyckte inte att den verkade kul, så jag hoppade över den. (elev)  

 
Eleverna hade även svårigheter att definiera om det berodde på att svårighetsgraden i vissa 
studieplatser var orsak till motstånd, snarare än att skapa nyfikenhet. 
 
Eleverna verkar inte känna något större motstånd till det praktiska arbetet så länge det 
innehöll någon mening eller var intressant för dom, Om en studieplats antingen var för 
abstrakt, meningslös eller ointressant (vilka alla kan innefattas i elevers uttryck av inte kul) så 
kunde eleverna ge upp och försöka undvika dessa. Intressant här är att notera att de ofta 
reflekterade till första året på utbildningen och inte det följande två åren.    
 
5.1.2. Teori kontra praktik 
 
I diskussioner om vad som specifikt kunde tänkas vara orsak till att en del studieplatser var 
bättre och en del sämre, ansåg flertalet av eleverna att de föredrog de gånger då de arbetade 
med teoretiska texter eller instruktioner före ett praktiskt arbete. Det fanns även elever som 
uttryckte tvärt om, att de hellre arbetade och undersökte praktiskt före det teoretiska arbetet. 
 

Teorin först är bra, så man vet lite om vad man ska hålla på med. (elev)   
 
I deras första år hade eleverna arbetat med en studiebok som består av flera mindre uppgifter, 
där uppgifterna var så arrangerade att eleverna arbetar med ett teoretiskt avsnitt, för att sedan 
gå ut i verkstaden och arbeta praktiskt med konkreta uppgifter på studieplatser.  
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Det var bra med en bok, som i ettan, där man jobbade med många stationer. (elev) 

 
Eleverna kände att teorin tillförde något, att det finns ett behov av den, och även här 
reflekterar det till det första året på utbildningen. De var även ganska medvetna om den 
arbetsordning som gynnsammast passade till deras egen person, att arbeta med det teoretisk 
före det praktiska, eller tvärt om.  
 
5.1.3. Studieplatser 
 
I fråga om vad som kännetecknar en bra studieplats, så kom det tydligt fram att det ska vara 
moderna och uppdaterade komponenter. Där var att föredra, menade eleverna, att motorer till 
exempel, ska vara fungerande, alltså att de ska kunna startas och att de ska kunna köras i 
studieplatsen. 
   Att motorer och annat ska vara körbart och modernt var något återkommande, eleverna 
tyckte också att de hellre arbetade med en hel motor eller en hel bil, än enbart komponenter. 
De menade att de hellre skulle arbeta med en kundbil (en bil som är lämnad på skolan för 
reparation), även då de gällde ett helt nytt tema eller ämne. 

 
Motorn ska vara körbar. (elev) 

 
Det är roligast när man får ta in en riktig bil. (elev) 

 
En del studieplatser består av mindre modeller av en konstruktion, som endast visar funktions 
principer och är ofta oproportionellt konstruerade till den verklighet de representerar. Här 
ansåg eleverna att dessa fyllde en funktion och var intressanta ur ett teoretiskt perspektiv, men 
att man inte behövde ägna mycket tid med dessa. Detsamma gällde för en studieplats 
bestående av någon mekanisk detalj som var uppskuren eller delad i komponenter för att 
tydliggöra en funktion. 
   

Dom kan vara bra ibland, om man ska förstå någonting. (elev)  
 
Studieplatser bestående av kompletta fordon eller större fungerande komponenter blir 
oundvikligen komplicerade och därmed abstrakta, vilket eleverna också tyckte. 
 

Det blir som svårt när det är tjorvigt. (elev) 
 
Att eleverna trycker på ordet moderna tyder på att de uppfattar en del utrustning i 
studieplatser som föråldrade. Det är främst på de större studieplatserna t.ex. motorer, som 
eleverna påpekade skulle vara aktuella. Eleverna kritiserade inte mindre studieplatser med 
funktionsprinciper som föråldrade eller inaktuella.  
    Eleverna anser att tidsutrymmet som används till att studera modeller, eller verkliga 
komponenter som visar principer, ska begränsas. Det kan liknas, menar de, med att studera en 
bild.  
 
5.1.4. Arbetsformen 
 
Arbetssättet omkring studieplatsen spelade däremot en viktig roll, precis som tidigare kom 
fördelarna med teoretisk förkunskap fram, men också att de gärna arbetade i någon form av 
gruppkonstellation, och då menade eleverna att man helst arbetar parvis eller tillsammans med 
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en lärare. När man arbetar med en studieplats, menade de, var dessa alternativ fördelaktigare 
än att arbeta enskilt.   
   

Det är roligare om man får jobba flera, alltså två och två. Det får inte bli för många. 
(elev) 
   
Det är bäst är då någon förklarar, som då läraren är med. (elev) 

 
I klassrumssamtalen utvecklades elevernas åsikter om arbetssättet fram, som ett sidospår till 
hur man rent praktiskt arbetar med studieplatser, där eleverna framhöll grupparbetes former 
som relativt viktiga. 
 
5.2. Deltagande observationer 
 
5.2.1. Verklighetsanknytningen 
 
Eleverna inledde omgående sitt arbete med målet att motorn i studieplatsen skulle vara 
funktionsduglig. Motorn som kom från en bildemontering packades upp och tillsammans med 
tillhörande komponenter så som startmotor, kompressor, turbo, el-härva m.m. Det gjordes en 
uppskattning på storleken av den blivande studieplatsen med alla dess komponenter. Följande 
är ett resonemang mellan mig och en elev om hur studieplatsen skulle utformas, där eleven 
ansåg att motorn skulle vara en fullt fungerande komponent och hänvisade till en befintlig 
studieplats som fanns i skolans verkstad, och som hade en körbar motor.  
 

Elev:  vi måste få den att gå  
Observatör:  är det viktigt att motorn ska fungera? 
Elev: det är ju klart den ska funka, annars är det inget roligt, den där gamla  
          turboinsprutaren där borta skulle inte vara häftig om man inte visste att den gick att  
          starta.  

 
Efter åtta lektionspass, då motorn var monterad i sitt stativ och studieplatsen började ta form, 
så blev utseendet av den slutgiltiga produkten också viktig. Om det skulle bli en attraktiv 
studieplats, förklarade eleverna, så måste utförandet också hålla måtten som en modern 
produkt, så det blev en del funderingar kring det estetiska värdet. 
 

Den ska väl lackas, eller hur? (elev) 
 

Eleverna tyckte att en mindre verktygstavla, av samma typ som normalt sitter på väggar i en 
verkstad, med fördel kunde monteras på studieplatsen. 

 
Vi har funderat, och vi skulle vilja ha en sån där riktig verktygstavla på sidan. (elev) 
 
Vi ska ha en tavla här, och så ska vi ha riktiga krokar till tavlan så att det ser proffsigt ut. 
(elev) 

 
Eleverna håller fram vikten av att motorn i studieplatsen måste vara funktionsduglig, de är 
också mån om att den färdiga studieplatsen ska ha ett professionellt utseende, att utseende inte 
ska ge ett intryck av att vara tillverkad på skolan av elever, och att studieplatsen med sina 
verktyg är avsedd för riktigt arbete. 
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5.2.2. Det verkliga arbetet 
 
Ett resonemang med eleverna, om det verkligen var så viktigt att motorn i studieplatsen skulle 
bli funktionsduglig, kom som en följd av att en elev hade uttryckt, att det hade varit intressant 
att demontera motorn. I det praktiska arbetet med den färdiga studieplatsen så är det svårt att 
kombinera en körbar motor och ett demonterbart objekt. Om det gavs möjlighet för framtida 
elever att demontera och montera motorn, eller förslagsvis några viktigare komponenter av 
motorn blev viktigt för eleverna. 
             

Vi får nästan aldrig plocka isär en motor ordentligt, det är ju som intressant att veta hur 
den ser ut inne. (elev) 

 
Det finns studieplatser med motorer som inte är körbara, där man har skurit hål i motorn för 
att kunna studera olika komponenter och funktioner. Eleverna ställde sig tveksamma till en 
sådan lösning, ifall det nu visade sig att deras studieplats skulle vara en studieplats där elever 
kan arbeta med motorn, men inte kunna köra den. De menade att då skulle man gå miste om 
en så kallad verklighetsfaktor i studieplatsen. Deras tankar var att om det ska utföras riktigt 
arbete på motorn, trots att motorn inte är funktionsduglig, så kan det inte skäras hål i motorn, 
för att då skulle det bli uppenbart att allting är på ”låtsas”. Vidare diskuterades det kring de 
utanpåliggande komponenterna som tillhör en motor, så som motorvärmare, stag, 
anslutningar, generator m.m. och om dessa var nödvändiga. Eleverna menade att det var till 
fördel om dessa fick sitta fast. Kommande elever som arbetar med studieplatsen skulle ha 
nytta av att även montera och demontera dessa komponenter. 
 

Allting ska sitta fast, då kan dom ju få skruva bort det också, och se hur det ser ut när 
allting är där, som på riktigt alltså. (elev) 
 

Det fanns även funderingar på en placering av manualer, verkstadshandböcker eller 
teorihäften som kunde tänkas behövas när studieplatsen skulle vara färdig och användas i 
kommande lektioner. 
 

Vi gör en hylla för pärmar. (elev) 
 
Man kan göra en krok och hänga en pärm här (bredvid verktygstavlan) så är det lätt att 
komma åt den. (elev) 

 
Eleverna håller fast vid verklikhetsanknytningen, och konstaterar att dess mer arbetsmoment 
det finns på studieplatsen, dess större intresse kan det skapa. Det inser också att precis som att 
det bör finnas verktyg, så kan det även finnas behov av någon form av litteratur som 
hjälpmedel för arbete med den färdiga studieplatsen.    
 
 
6. DISKUSSION 
 
6.1. Överensstämmelse och pålitlighet 
 
Innan den utförda undersökning hade jag ett kortare vikariat och en fem veckors 
verksamhetsförlagd utbildning med klassen som deltog i undersökningen. Detta gjorde att jag 
kände eleverna och dom kände mig, vilket jag hoppades skulle underlätta samtalen och 
observationerna. Eleverna som arbetade med mig i den observerande delen med 
konstruktionen av studieplatsen kanske inte var väl förtrogna med det förutsättningslösa 
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arbetssättet. Eftersom jag medvetet undvek att leda arbetet, enligt aktionsforskningen, och 
mitt mål inte var att färdigställa studieplatsen, utan att genom konstruktionsarbetet med 
eleverna komma närmare deras upplevelse av studieplatser, så tog arbetet längre än beräknat. 
Den ursprungligen undersöknings perioden var planerad till fyra veckor men blev därför 
istället sex veckor för att kompensera den oföretagsamhet hos eleverna, som stundvis infann 
sig i undersökningen. I slutskedet av undersökningen blev dock två av eleverna så 
intresserade, att de ville färdigställa studieplatsen och förena arbetet med deras egna 
gymnasieprojektarbeten. Enligt Lantz (1993) har en sådan här undersökning ett subjektiv 
framträdande och giltigheten menar hon ”kan förenklat sägas vara i vilken mån data och 
resultat speglar källan” alltså hur väl de sagda har tolkats och nedtecknats, ”och samtidigt på 
ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersöks” (s.17). I min roll som 
observerande deltagare har jag försökt att vara väldigt konsekvent och inte delgivit mina 
tankar och idéer med eleverna för att verkligen få ut deras egna redogörelser. Jag kan tycka att 
om jag hade ledsagat dem åt ett håll så hade jag kunnat få ut mera rådata, men då existerade 
alltid ovissheten med att mitt deltagande skulle påverka deras reflektioner för mycket. På så 
vis kan den data som undersökningen har givit sägas vara pålitlig. 
   Ett forskningsresultat tillförlitlighet diskuteras enligt Kvale (1997) utifrån dess validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet, om än dessa mått utgör resterna av den kvantitativa 
forskningen. ”I ett postmodernt perspektiv avfärdas frågorna om reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet ibland som rester efter en modernistisk korrespondensteori för sanningen” 
(s.209). För denna undersökning, i form av aktionsforskning, används inte enligt Macintyre 
(2000) det insamlade materialet till att klara prov av validitet efter statistisk analys, särskilt 
inte en småskalig klassrums undersökning. Macintyre råder till att om principer hålls så ger 
det undersökningen en viss validitet, alltså en egenkontroll av frågornas legitimitet.  
   
 
6.2. Resultat diskussion 
 
6.2.1. Inledning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur konkreta läromedel ska utformas för att skapa 
intresse för att lära hos elever. Nu ger jag mina tolkningar av undersökningsresultaten i 
samband med de tidigare redovisade teorierna och forskningen. Jag hoppas på så sätt skapa en 
förståelse av elevens upplevelse kopplat till teorier, vilket kan ge en bild av hur konkreta 
läromedel ska utformas. 
 
6.2.2. Teori och praktik 
 
Det som framkommer tydligt i undersökningen var att eleverna tycktes göra en klar skillnad 
mellan vad som är praktiskt arbete och vad som är teoretiskt arbete. Precis som i min 
redovisning av Dewey (1910/1991), som framhäver vikten av att teori och praktik måste 
åtföljas, och inte ses som en högre och en lägre tankeform, så gör eleverna denna distinktion 
mellan teoretisk och praktisk kunskap. Där eleverna har en känsla av, att äga kunskap om en 
studieplats är att kunna dess teori. Det praktiska är då en annan kunskap, mera likt en kunskap 
i utförandet av arbete. Eleverna har alltså svårt att se studieplatsen som ett tillfälle för teori, 
vilket kan bero på att kunskap fortfarande, i elevens ögon, presenteras i dessa åtskilda former. 
Det märktes påtagligt när de förklarade fördelarna med teori först och praktik sedan, för att då 
kunde man ”förstå” vad det var som skulle utföras praktiskt. Antingen så tillåter inte 
upplägget av studieplatserna till ett undersökande och upptäckande arbete, eller så är det 
eleverna som inte litar på sig själva att kunna lära sig en teori genom praktiskt arbete. Eklund-
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Myrskog (1996) beskrev också detta fenomen ur hennes studie, där eleverna på en 
fordonsteknisk utbildning tyckte att de hade lärt sig när de kunde de praktiska inslagen och att 
teorin var endast nödvändig för att nå den kunskapen. Denna åtskillnad mellan det teoretiska 
och praktiska kanske var en anledning till att arbetet på studieplatsen delvis stagnerade då 
eleverna inte kunde se motorn i studieplatsen som annat än plats där teoretisk förkunskap 
förutsattes för att kunna arbeta på den färdiga studieplatsen. De tänkte aldrig i de banor att 
kommande elever skulle kunna lära sig teori med att studera och arbeta på motorn i 
studieplatsen.   
   I samtalen med eleverna framkom det att de tycktes föredra arbetsformen från det första 
utbildningsåret på yrkesutbildningen, med teori och följande kortare praktiska inslag. Det 
tolkar jag mer som att det var det strukturerade upplägget som tilltalade eleverna, snarare än 
att de föredrog teori före praktik. I de senare åren av deras yrkesutbildning, som i fallet med 
mina undersökta elever, så förväntas mer eget arbete, och gränsen för när man är färdig med 
ett ämne är otydligare, då olika kurser löper parallellt.    
 
6.2.3. Kunskapsnivån och mötet med kunskapen 
 
Det förekom många situationer då eleverna benämner en verksamhet kring en studieplats som 
”för svårt”, vilket leder till tanken om vad de egentligen menar med ”svårt”. Jag tolkar deras 
bruk av svårt som antingen att någonting är för abstrakt och utanför deras dåvarande 
begreppsnivå eller att det ligger en osäkerhet hos eleven vid det tillfället där dom anser att det 
är svårt eftersom det inte har utfört ett moment och inte har den mentala bilden klar som 
Jernström (2000) beskriver. Distinktionen mellan dessa tolkningar kan exemplifieras som att 
eleven antingen har stött på ett helt nytt problem och inte har en aning om vad det handlar om 
eller att eleven vet vad det handlar om och är osäker om hur man börjar med att attackera 
problemet. När en elev uttrycker att en studieplats är för svår, så kanske det kan vara av 
intresse att se till Vygotskijs (1999) utvecklingszon och till Jenners (2004) beskrivning av 
mötet som påverkande faktorer för eleven. 
   Utvecklingszonen inkluderar elevens kunskaps nivå, men också förstadiet till nästa nivå. 
Uppgifterna och arbetet på en studieplats måste först kunna ligga inom elevens begreppsnivå, 
men sedan måste det fortsatta arbetet vara så lagt att det leder till en ny uppenbarelse. Om 
man sedan använder Jenners resonemang om mötet med pedagogen till handla om ett möte 
med en konkret studieplats, så kan man konstatera att studieplatsen bör vara så utformad så att 
den inte skapar en känsla av misslyckande hos eleven, vilket annars leder till en ond cirkel där 
eleven redan på förhand känner att denne har misslyckats och som för vissa av mina 
intervjuade elever, leder det till ett rent undvikande av fortsatta möten. 
   Eleverna i min undersökning visade att intresset var avhängighet på hur stor del av ämnet, i 
form av kunskap, redan var iordningställt i studieplatsen. Att eleverna ofta förklarade att de 
föredrog en hel motor eller en hel bil, och kanske även behovet av ”moderna saker” kan tolkas 
som elevernas behov att få undersöka själv, och att detta då omedvetet bidrar till ett större 
intresse för studieplatsen. En studieplats bör alltså på ett otvunget sätt ge möjligheter till flera 
studiemoment utan att klart och entydigt vara avsett för ett enstaka ändamål. Resultaten enligt 
undersökningen från Schmidt & Moust (1995) visade en sidoeffekt av lärarens 
ämneskunskaper. Där desto mer läraren använder sina egna erfarenheter om ämnet i 
diskussioner, desto mindre tid använder eleverna till eget självskapande lärande  
  
6.2.4. Samarbete 
 
Att eleverna kände starkt för att arbeta parvis eller med läraren vid studieplatserna var en av 
de aspekterna som jag inte hade gett så mycket tanke åt i början av min undersökning, men 
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aktionsforskningen har den fördelen att sidospår kan och ska följas upp. Jag tolkar denna 
aspekt av samarbetet, med det Vygotskij (2001) beskriver om det sociala samarbetet i 
inlärning, och att det är möjligt att eleverna känner att deras inlärning underlättas i detta 
sociala samspel, vilket då kommer i uttryck som kommentarer att de är roligare att arbeta två 
och två. 
   Att en del också säger att det är roligare att arbeta med läraren kan bero på flera 
anledningar. Dels så kan det sociala samspelet spela en roll här, läraren kan tänkas ersätta den 
ibland ur elevens synpunkt, tråkiga men viktiga teorin. Min tolkning kanske ligger i blandning 
av dessa och närmar sig de synpunkter som jag har redovisat i lärlings och mästare rollerna 
från Jernström (2000), där eleven med observation och andra strategier skapar sig en teoretisk 
konstruktion eller bild av det ett pågående arbete. Att eleven då känner, utan att kunna sätta 
ord till det, att inlärningen flyter bättre då flera strategier får samverka. 
 
6.2.5. Materialet 
 
Jag har redovisat hur Dewey (1938/1998) förklarar, hur valet av det subjektiva materialet i en 
traditionell undervisning är baserat på det förgångna. Carlgren (1999) beskriver detta som ett 
fenomen, där läraren frågar saker som denne redan vet svaren till, alltså på vad den vuxne 
eller pedagogen anser nyttigt. Men det är just precis detta val som kan begränsa upptäckterna, 
där materialet istället borde inbjuda till mer spontanitet. Jag tycker att detta kommer fram i 
min undersökning bland eleverna i uttryck som att det får inte vara på ”låtsas” eller att 
eleverna företrädesvis arbetar med kundobjekt. Sjöberg (1997) beskriver hur det är mer 
inspirerande att som elev få arbeta med egna idéer och uppslag och hur eleven då får en 
egenkontroll över situationen. 
   Eleverna ansåg inte att modeller var ointressanta, då de användes i förklarningssyfte, men 
eleverna antydde också att man inte kan använda för mycket tid åt en modell. Ellington 
(1993) beskriver också modeller som att spela en god roll som instruktions media, men 
poängterar vikten av hur de används och säger att den idealiska modellen är den som är 
konstruerad av riktiga detaljer ur verkligheten. Melezinek (1977), tar också upp modeller som 
en länk mellan verklighet och teori, och han beskriver hur resultat med större fördel kan 
uppnås om elever själva får konstruera eller medverka i modellers konstruktion. Han varnar 
dock för ett didaktiskt överflöde då modeller används för att ersätta eller förklara allting kring 
ett fenomen eller en princip. Jag tolkar utformningen av modeller, så som jag också har 
diskuterat det med eleverna, att det kan vara en principmodell eller också en riktig detalj, 
demonterad eller uppskuren för att visa principer, och dessa har alltså en begränsning. 
     
6.2.6. Slutdiskussion 
   
Hur upplever eleverna studieplatserna och vilka erfarenheter gör det? Eleverna upplever 
givetvis studieplatserna olika, då de är individer och då studieplatser förekommer med stor 
variation av utformanden. Men gemensamt anser eleverna studieplatserna avsedda för 
praktiskt arbete där teori ska omsättas i praktik. Deras upplevelse blir då ofta begränsad till en 
imitation av någon specifik förutbestämd uppgift, vilket inte ger den erfarenheten som för 
individen kan leda till den inre bild och ge förutsättningarna för en egen vidare utveckling. 
Eleverna ser också på studieplatserna som de ser på modeller, vilka ska förklara ett fenomen 
eller en funktion genom deras fysiska existens. Elevernas upplevelser blir att de får 
erfarenheter men endast då dessa upplevelser är i ett förutbestämt sammanhang. Eleverna 
åtskiljer praktisk och teoretisk kunskap, där deras upplevelse av studieplatsen är den av 
praktisk kunskap. Det som undersökningen också visade var att elevers upplevelser vid 
studieplatserna förstärks när det sociala samspelet får en roll, och att läraren som 

 23



lärlingsmästare kan bidra till att upplevelserna blir mer än enbart imitation, utan också 
observation och teori. 
 
6.3. Fortsatt forskning 
 
En betydande aspekt som jag inte har tagit med i min undersökning är genusaspekten. Det 
finns forskning och litteratur ur feministiska och jämställdhets perspektiv i de tekniska 
utbildningarna, där diskussioner och forskning undersöker skillnader i hur teknik, material, 
problem m.m. kan tolkas olika ur olika genusperspektiv. Rotshild (1988) skriver om det 
feministiska perspektivet, och Wright (1999) om jämställdhet i fysikläromedel.  
   Den yrkesutbildning jag har undersökt är köns dominerad, men det finns önskemål från 
Skolverket och branschorganisationer att öka jämställdheten. 
 

1.4 Förslag till förändringar utifrån inventerade problemområden 
Ingångskunskaperna till inriktningarna ändras till att mer motsvara de allmänna 
kompetenser som alla elever har behov av oavsett om de skall underhålla eller använda 
fordon för transportändamål. 
• Förändringar med sikte på att rekrytera rätt målgrupp av elever och rekrytera 
flickor till utbildningen. (Skolverket, 2005b, s.5) 

 
Att ta med genusperspektivet i den här undersökningen skulle ha blivit för omfattande, men 
jag är medveten om att det finns ett behov av sådan forskning. 
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