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Sammanfattning/Abstrakt 
 

Vid utbildning inom karaktärsämnen används bland annat en metod där eleverna löser 
uppgifter självständigt eller i grupp. För att lösa uppgifterna använder eleverna olika 
sorters källor som ibland kräver reflektion över svaren och ibland inte. Detta fick mig 
att undra vilken typ av lärande som sker vid självständigt arbete i arbetsböcker inom 
ämnet fordonsteknik. Inför studien ville jag veta om studiemetoden stöddes av 
styrdokumenten och om det fanns andra liknande metoder. Jag ville också läsa om olika 
forskares och författares syn på bedömning och hur de beskriver begrepp som inlärning 
och förståelse. Metoden jag valde för studien var en kvantitativ undersökning i form av 
en enkät till elever som kompletterades med en kvalitativ undersökning genom att 
intervjua lärare och elever. Resultatet visade att det på aktuell skola i huvudsak 
förekommer ett djupinriktat lärande. Studien visade också att förändringar och andra 
förutsättningar kan behövas inom skolan för att fler elever ska kunna tillgodogöra sig en 
livslång kunskap. 

Nyckelord: självständigt, inlärning, arbetsböcker, bedömning, kunskap 
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råd, tips och kommentarer hon gett under arbetets gång. 
 
Jag har visserligen skrivit uppsatsen själv, men utan stöd från samtliga ovan nämnda 
personer hade jag inte klarat detta. TACK än en gång! 
 
Östersund 
Augusti 2008 
 
Roger Eriksson 



Innehåll  

1 INLEDNING......................................................................................................................... 1 
1.1 Egna erfarenheter...................................................................................................................... 1 
1.2 Bakgrund .................................................................................................................................. 2 

1.2.1 Styrdokument .................................................................................................................. 2 
1.3 Teoretiska utgångspunkter........................................................................................................ 4 

1.3.1 Inlärning och förståelse ................................................................................................... 4 
1.3.2 Pedagogiska processer och metoder................................................................................ 5 
1.3.3 ”Learning by doing”........................................................................................................ 5 
1.3.4 PBL ................................................................................................................................. 6 
1.3.5 Bedömningens betydelse för lärandet ............................................................................. 6 
1.3.6 Utvärdering av fordonsprogrammet år 1999 ................................................................... 7 
1.3.7 Sammanfattning .............................................................................................................. 8 

2 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING................................................................................. 9 
2.1 Syfte.......................................................................................................................................... 9 
2.2 Frågeställningar ........................................................................................................................ 9 

3 METOD ............................................................................................................................... 9 
3.1 Val av metoder.......................................................................................................................... 9 

3.1.1 Enkät ............................................................................................................................... 9 
3.1.2 Intervju .......................................................................................................................... 11 

3.2 Etiska överväganden............................................................................................................... 11 
3.3 Urval/Försökspersoner............................................................................................................ 12 

3.3.1 Bortfall .......................................................................................................................... 13 
3.4 Genomförande ........................................................................................................................ 13 

3.4.1 Enkätgenomförande ...................................................................................................... 13 
3.4.2 Intervjugenomförande ................................................................................................... 14 

3.5 Bearbetning och analys........................................................................................................... 14 
3.6 Utbildningssituationen på aktuell skola .................................................................................. 15 

4 RESULTAT ....................................................................................................................... 16 
4.1 På vilka sätt söker eleverna svar till uppgifterna i arbetsböckerna?........................................ 17 
4.2 I vilken omfattning upplever eleverna att svar till uppgifter leder till förståelse? ..................19 
4.3 Vilken typ av lärande sker enligt lärarna? .............................................................................. 20 
4.4 Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste tillgångarna för förståelse vid självständigt arbete med 
arbetsböcker? ....................................................................................................................................... 21 
4.5 Hur genomförs den formativa bedömningen i undervisningen?.............................................21 
4.6 Vilka förutsättningar tycker lärarna är viktiga för ett djupinriktat lärande vid självständigt 
arbete med hjälp av arbetsböcker? ....................................................................................................... 23 
4.7 Elever och lärares allmänna uppfattningar om metoden......................................................... 24 
4.8 Sammanfattning av resultat .................................................................................................... 26 

5 DISKUSSION.................................................................................................................... 26 
5.1 Källkritik................................................................................................................................. 26 
5.2 Metoddiskussion..................................................................................................................... 26 
5.3 Resultatdiskussion .................................................................................................................. 27 
5.4 Fortsatt forskning.................................................................................................................... 29 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................. 31 

BILAGA 1 – BESKRIVNING AV EN ARBETSBOK..................................................................... 33 

BILAGA 2 – ENKÄT .................................................................................................................... 37 

BILAGA 3 – RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING ............................................................. 42 



BILAGA 4 – LÄRARINTERVJU................................................................................................... 47 

BILAGA 5 – ELEVINTERVJU ..................................................................................................... 51 
 



1 

1 Inledning 

1.1 Egna erfarenheter 

Under min lärarutbildning genomförde jag den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) 
på ett fordonstekniskt gymnasium. Vid dessa perioder fick jag insikt i och var delaktig i 
skolans arbetsformer i karaktärsämnet fordonsteknik. På skolan användes i huvudsak 
arbetsböcker i ämnets olika kurser. 

Arbetsböckerna ger eleven möjlighet till alternativa arbetssätt och reflektioner genom 
att eleverna i viss mån kan välja i vilken ordning och hur olika teori- och 
praktikmoment fullgörs. Teoretiska och praktiska uppgifter ska stärka elevens 
självkänsla genom att verifiera teorin i praktiken eller vice versa om och när eleven 
upplever otydligheter i olika moment. Ett självständigt arbete, så väl individuellt som i 
grupp, gör att eleverna ges möjlighet till att utöva inflytande på sin utbildning. Bredden 
i arbetsböckerna bör kunna ge förutsättning för en balanserad blandning av 
kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Det som väckte mitt intresse för min studie var att jag under Vfu:n upplevde att elever 
forcerar arbetsböckerna utan att reflektera över svaren. En forcering som kunde 
resultera i ett ytinriktat lärande istället för ett djupinriktat. Hedin och Svensson (1997) 
nämner att fakta och begrepp snabbt glöms bort, samtidigt som förståelse skapad i 
meningsfulla sammanhang finns kvar i minst tio år. Detta fick mig fundera på vilken typ 
av lärande som skedde och om arbetsformen främjar ett djupinriktat lärande som leder 
till livslång kunskap. 

Jag har därför valt att i mitt examensarbete beskriva hur elever och lärare upplever hur 
lärandet i karaktärsämnet fordonsteknik sker. Ett lärande som bygger på att eleverna i 
huvudsak arbetar självständigt med hjälp av arbetsböcker. 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. (…) 
Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för ett livslångt lärande. (…) 
Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra  
(Lpf 941, s.6). 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet (2006), 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, (SKOLFS 1994:2) 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Styrdokument  

Fordonsprogrammet 

Fordonsprogrammet syftar till att utveckla grundläggande kunskaper för arbete 
med service och underhåll av fordon och flygmaskiner samt med transporter med 
hjälp av fordon. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i 
arbete och för vidare studier (SKOLFS 1999:12. s. 14). 

Programmets karaktär och uppbyggnad 

En alltmer avancerad teknik, högre miljökrav, bättre arbetarskydd, en föränderlig 
lagstiftning och längre transportsträckor kräver teknisk kunskap från en utbildning som 
präglas av dessa förändringar. En samverkan mellan kärnämnes- och 
karaktärsämnesutbildningen ska förbereda eleven att verka såväl nationellt som 
internationellt. Den arbetsförlagda utbildningen är viktig för att eleven ska få insikt och 
utvecklas i yrkeskrav, yrkeskultur, servicekänsla, kvalitetstänkande och 
entreprenörskap. I fordonsprogrammet ingår fem nationella inriktningar: flygteknik, 
karosseri, maskin- och lastbilsteknik, personbilsteknik samt transport (SKOLFS 
1999:12). 

Ämnet fordonsteknik 

Utbildningen i ämnet fordonsteknik syftar till att ge kunskap om hur ett 
motorfordon och dess komponenter är uppbyggda samt hur de fungerar och 
samverkar i fordonet. Ämnet syftar också till kompetens i att felsöka på och 
åtgärda funktionsstörningar i ett fordon (SKOLFS 2000:45, s. 1). 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Fordon har under årens lopp utvecklats från teknologiskt enkla produkter med blygsam 
el-utrustning och uppbyggd av ett fåtal olika material till tekniskt avancerade produkter 
med digital elektronik, stora mängder olika material, hög säkerhet och miljöanpassning. 
Nya fordon kräver mindre underhåll samtidigt som ny teknologi ställer högre krav på 
den som felsöker i ofta integrerade system. I en konkurrensutsatt omvärld ställs höga 
krav på kommunikativ kompetens samt kvalitets- och servicekänsla hos de personer 
som arbetar inom branschen (SKOLFS 2000:45). 

Av SKOLFS (2000:45) framgår att följande tio kurser ingår i ämnet fordonsteknik: 

- Fordonsel A. 

- Fordonsteknik grundkurs. 

- Fordonsvård och service. 

- Hydraulik och pneumatik. 

- Kursen Fordonsel B. 

- Tunga fordon grundkurs. 

- Dieselmotorer - tunga fordon. 
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- Eldrivna fordon. (kursen är valbar). 

- Grundläggande fordonselektronik (kursen är valbar). 

- Hydraulik – tunga fordon (kursen är valbar). 

Ett exempel på målformulering för en av kurserna inom ämnet fordonsteknik 

Kursen skall ge grundläggande kunskap om hydraulikens och pneumatikens 
principuppbyggnad, funktion och användningsområden. Kursen skall dessutom ge 
kunskap om huvudkomponenter, deras placering och symboler. (SKOLFS 2000:45, 
s. 14) 

Utdrag ur arbetsboken för ovanstående kurs visas i bilaga 1. 

Skollagen och läroplaner 

Skollagen (1985:1100 med ändringar) föreskriver att eleverna ska ha inflytande över 
hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande 
skall anpassas efter deras ålder och mognad (Skollagen, 4 kap., 2 §). Elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter redan i grundskolan att de tar ett allt 
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande 
på utbildningens utformning (Lpo 942). 

I läroplanerna framhålls betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. 
Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och 
innehåll samt förhållandena i skolan. Lärarnas uppgift är att se till att eleverna får ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att 
elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Det finns ett starkt samband 
mellan det skolan kan ge eleverna av delaktighet, meningsfullhet, elevernas motivation 
och kunskapsutveckling. Både skolledningens och lärarnas pedagogiska ledarskap och 
kompetens har stor betydelse för att utveckla läroprocesser där elevernas inflytande över 
det egna lärandet är en grundläggande utgångspunkt (Skolverket, 1998). 

I Lpf 94 finns ett antal mål formulerade som skolan skall sträva mot att uppnå. Skolan 
skall bland annat sträva mot att varje elev: 

Tillägnar sig goda kunskaper som ingår i elevens studieprogram, kan använda sina 
kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
reflektera över erfarenheter, (…) lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, (…) 
samt utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans med 
andra (s. 8). 

Läroplanens (Lpf 94) mål anger inriktningen för skolans arbete och därigenom ställs 
krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation. Genom studierna skall eleverna 
skaffa sig en grund för livslångt lärande. Eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att ta initiativ och ansvar, att arbeta med andra samt att lösa problem både 
självständigt och tillsammans med andra. Eleverna skall också kunna orientera sig i en 
komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt, därför blir 
förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap viktig. Kunskap kan relateras 
                                                 
2 Utbildningsdepartementet (2006), 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, (SKOLFS 1994:1) 
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till olika begrepp och kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får därför inte fokusera på ena eller den andra kunskapsformen utan att 
det ska finnas balans mellan dem. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Inlärning och förståelse 

Inlärning beskrivs av Marton, Dahlgren, Svensson, och Säljö, (1999) som en 
”…aktivitet vars främsta kännetecken är uppkomsten av en kvalitativ förändring av de 
ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss”.(s 23). Lärande är enligt Hedin och 
Svensson (1997) de metoder och processer som bidrar till elevens sätt att tänka, förstå 
och handla. Resultatet av de båda händelserna är en utökad kunskap där inlärning är vad 
som sker kognitivt och lärandet beskriver processen i ett vidare begrepp där vi dessutom 
ska kunna förstå och använda ny information. 

Första anhalten, enligt Newton (2003), till förståelse ligger i det kapacitetsbegränsade 
arbetsminnet, inlärning måste därför ske progressivt. Både läraren och eleven ska 
insistera på att arbeta för förståelse och eleven måste känna till målet. I början på en 
kurs är det mycket viktigt att eleven förstår när han/hon kommer att ha bestående 
värdefull kunskap. Vid visst abstrakt lärande räcker för många elever inte god 
pedagogik och laboratorieutrustning. Metoder kan behöva kompletteras med någon 
form av analogi, till exempel kan elektricitet i ledning betraktas som vatten i rör, för att 
nå förståelse. Undervisningsfaciliteter - till exempel datorer - kan vara till stor hjälp vid 
inlärning, men om läraren helt förlitar sig på faciliteterna finns risk att den sociala 
miljön inskränks på grund av avhumanisering. 

Av Marton et al. (1999) framgår att resultatet av elevers studier varierar mellan olika 
elever vid ett och samma tillfälle, men även att resultatet kan variera för en och samma 
elev vid olika inlärningstillfällen. Till detta belyses vikten av att eleven behandlar texter 
på ett holistiskt sätt, det vill säga där eleven genom djupinriktat lärande försöker förstå 
författarens poäng med texten och förstå sammanhanget mellan olika delar i texten. Om 
eleven i stället memorerar texter genom ytinriktat lärande och på ett atomiskt sätt skapar 
ett faktamässigt sammanhang mellan dessa, gör han eller hon inte det för att få reda på 
något utan för att kunna återge en text eller kunna svara på frågor. Författarna 
konstaterar också att det är möjligt att komma ganska långt med atomisk inriktning, som 
dessutom är ineffektiv och tråkig, beroende på hur bedömningen utformas. Genom att 
klara prov invaggas eleverna i en falsk tro att de har en djupare kunskap. En kunskap 
som kommer att visa sig bristfällig längre fram i utbildningen. 

Ytinriktat lärande kräver, enligt Hedin och Svensson (1997), allteftersom en större och 
större kvantitativ inlärning för att klara högre och högre kunskapskrav, en studiemetod 
som riskerar att göra att eleverna ger upp studierna. De drar även paralleller mellan 
kvantitativ och ytinriktat lärande samt paralleller mellan kvalitativt och djupinriktat 
lärande. Av Marton et al. (1999) framgår att studier visar att det senare lärandet ger 
större förutsättningar för bibehållen kunskap än ytinriktat lärande. Imsen (2000, s.55) 
talar om användbar inlärning ”Inlärning som inhämtas av fakta, arbetssätt etc., som kan 
bevaras och/eller användas i praktiken”. Kunskapen blir värdefull och eleven lär för 
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livet och inte för kommande prov. Viktigt för förståelse är mål och 
förståelsemedvetenhet samt bedömningsförmåga hos både elev och lärare.  

Enligt Hedin och Svensson (1997) sker lärandet sker normalt enligt två mönster. Det 
ena är traditionell undervisning med en förmedlande lärare till ofta passiva elever. 
Utbildningen blir en produkt som ofta resulterar i en kvantitativ ytinlärning med målet 
att eleven ska återge vad någon annan sagt, skrivit eller förevisat. Det andra lärandet 
sker som en kvalitativ djupinriktad process med aktiva elever i centrum där reflektion 
under kunskapssökandet resulterar i ny omvärldsuppfattning. Läraren huvuduppgift blir 
att genom stöd, handledning och uppföljning av lärandeprocessen skapa förutsättningar 
för elevens självständiga lärande. 

1.3.2 Pedagogiska processer och metoder 

I ämnet fordonsteknik utgörs lärandeprocessen av teoretiska och praktiska delar, vilken 
delvis kan kopplas till flera olika metoder, ”learning by doing” (aktivitetspedagogik), 
Problembaserat lärande (PBL), reformpedagogik, progressivism, etc. I Deweys metod 
(Hartman & Lundgren, 1980) talas ofta om barnet, de unga etc., vilket kan ge en känsla 
av att metoderna inte är applicerbar på gymnasieelever, men bland annat Deweys metod 
”Learning by doing” används i vuxenutbildning. Jag begränsar mig till att beskriva 
”Learning by doing” och PBL. 

1.3.3 ”Learning by doing” 

Uttrycket ”Learning by doing” kan ge en antydan om att slänga böcker och göra något 
handgripligt istället. John Deweys synsätt utgår emellertid inte från att avveckla 
teoretiskt lärande, utan att utveckla en integrering mellan teoretisk och praktisk 
inlärning. Dewey låter individens intresse och aktivteter utgöra fokus för händelserna 
där omgivningen hjälper eleven bredda och fördjupa sig. Den kompetente lärarens 
uppgift är enligt Dewey att hjälpa en växande individ att samspela med en föränderlig 
värld (Hartman & Lundgren, 1980). 

Dewey (1985) anser att behovet av struktur, förnyelse och möjlighet till individuell 
social utveckling i undervisning växer med samhällets stegrande komplexitet. Han 
varnar också för splittring mellan formell utbildning i skolan och informellt 
erfarenhetsintagande utanför skolan. Dewey vänder sig mot uppfattningen att 
utbildningsprocessens ”syfte är förberedande, att bli klar eller slutföra något” (s. 93) och 
att det är liten mening att använda framtid som motivation. Han hävdar att barn och 
ungdomars motivationskraft går till spillo, då de har en tendens att leva i nuet. Mål 
påtvingas utifrån och bedömning sker efter standardiserade normer och inte med hänsyn 
till varje enskild individ. Dewey menar att en individuell förståelse här och nu ger 
grunden till kunskap för framtiden. Mål ska enligt Dewey åskådliggöra resultatet av 
processer i en intelligent verksamhet. Tänkande är den bildande erfarenhetens metod. 
Detta genom att låta stoffet ligga i elevens intressesfär, se till att problemlösning ingår i 
lärandet, låta eleven utveckla metodiska lösningar till problem där elevens observationer 
ska bekräfta och se nyttan av kunskapen (Dewey, 1985). 
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1.3.4 PBL 

Problembaserat lärande har sitt ursprung i läkarutbildningen på 1970- och 1980-talen 
och är en metod att planera och genomföra kurser. Läraren är handledare för eleverna 
som står i centrum och som själva ansvarar för vilken information de behöver ta till sig 
för att arbeta med och lösa problem. Problemområden ska vara en källa till ökad 
kunskap. Vanligtvis arbetar eleverna i grupp. PBL struktureras normalt upp i sju steg 
(Egidius, 1999): 

1) Eleverna sätter sig in i problemet och förstår dess grund. 

2) Problem specificeras. 

3) Problemet analyseras genom att brainstormade hypoteser och åtgärder listas. 

4) Hypoteser granskas kritiskt och struktureras. 

5) Kunskapsbehov formuleras för att kunna lösa problemet. 

6) Lärande fås genom olika källor. 

7) Problemet analyseras på nytt med nyvunnen kunskap och åtgärder föreslås. 

PBL grundar sig på demokratiska principer där eleverna ska vänjas att visa ömsesidig 
respekt, kritiskt granska uppgifter och tillåtas ha synpunkter på grupparbetet. Skillnader 
i kursmetoder beskrivs på följande sätt av Egidius (1999). 

PBL-kurs: 

- Uppgifter finns angivna i kursplan. 

- Eleverna väljer undervisnings- och arbetsformer. 

- Formativ och summativ bedömning utförs i samförstånd mellan elev och lärare. 

Traditionell kurs: 

- Kursinnehåll finns angivet i kursplan. 

- Läraren väljer undervisnings- och arbetsformer. 

- Formativ och summativ bedömning utförs med prov på kunskapsbehållning. 

1.3.5 Bedömningens betydelse för lärandet 

Newton (2003) pekar på problemet med felaktig förståelsekunskap - ett fenomen som 
drabbar oss alla titt som tätt. En felaktig kunskap som gör att nya intryck inte kan 
struktureras in i elevens tidigare kunskapsbank – eleven ser inte logiken i omvärlds-
uppfattningen. Författaren poängterar vikten av omsorgsfull vägledning i sådana fall för 
att inte förvärra situationen. Även om kursmål är genomgången i början på en kurs 
måste läraren bedöma eleven under resans gång – förstå om eleven förstår. Virta (2004) 
skriver att bedömning också kan ses som ett verktyg för lärarnas egna professionella 
utveckling för att lättare förstå och se eleverna.  

Långström och Viklund (2006) beskriver ordet utvärdera som granska, fastställa värdet 
av eller bedöma. Även evaluera förekommer som synonym till ordet utvärdera. 
Skillnaden mellan dessa och begreppen prov, kontroll och förhör som använts sedan 
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längre tid tillbaka är att; begreppen utvärdering/bedömning är ett vidare begrepp. 
Bedömning mäter inte bara kunskapsnivån som till exempel ett prov, utan hjälper också 
lärare och elev att se vad som inte fungerar i utbildningen. Björklund Boisturp (2006) 
skriver att beroende på syftet med bedömning används antingen formativ eller 
summativ bedömning, två begrepp som enligt Imsen (1999) myntades av Michael 
Scriven i slutet av 1960-talet. 

Formativ bedömning beskrivs av Imsen (1999) som en ofta informell 
processutvärdering som ligger till grund för förbättringar i undervisningen. Lärarens 
bedömning och även elevens självbedömning ska stödja elevens lärandeprocess. 
Elevens kompetens utgör därmed en ”måttstock” på hur väl undervisningen genomförs 
och vad som eventuellt behöver förändras i undervisningen. 

Den summativa bedömning ska upptäcka/värdera elevens kompetens vid ett specifikt 
tillfälle (Björklund Boistrup, 2006). Långström och Viklund (2006) kallar detta för 
produktutvärdering, en utvärdering som sker i slutet av ett kapitel eller en kurs och som 
bekräftar elevens kunskaper genom omdömen eller betyg. Imsen (1999) menar att i 
samband med betygsättning används den formativa bedömningen ofta som komplement 
till den summativa. 

Enligt Långström och Viklund (2006) har den eller de som utför bedömning ett antal 
etiska krav att ta hänsyn till - då bedömningen påverkar elevens självförtroende, 
självkänsla, studiemotivation och framtidsplaner. 

- En rättvis och jämlik bedömning som passar alla elever. 

- En pålitlig bedömning som är trovärdig för elev, dennes närmaste och läraren. 

- En relevant bedömning som mäter elevens förståelse och det som är väsentligt. 

1.3.6 Utvärdering av fordonsprogrammet år 1999 

I en rapport framtagen av Skolverket (1999) redovisas utvärderingen av de fem sista 
gymnasieprogrammen av totalt 16, ett av dessa fem är fordonsprogrammet. 
Utvärderingen bygger på kvantitativa och kvalitativa studier bland annat genom enkäter, 
fallstudier, samt intervjuer av elever och skolpersonal. I rapporten omnämns att 
karaktärsämneslärare använde kursanpassade läromedel men inte i vilken omfattning 
dessa påverkade lärandet hos eleverna. Däremot tar rapporten upp huruvida 
programmen fungerade enligt uppställda mål när det gällde bredd, valfrihet, flexibilitet, 
elevernas delaktighet och elevernas rätt till hjälp och stöd.  

Enligt rapporten (Skolverket, 1999) var lärarna nöjda med styrdokumenten men 
upplevde att tiden för kärnämnena ökat på bekostnad av tid för karaktärsämnena. 
Tidsbristen kan ses ur två perspektiv dels minskat antal timmar men också beroende på 
en mer avancerad teknik som kräver fler timmar. Karaktärsämnets kurser uppfattades 
som bra, fast dock något otydliga. Även betygskriterier uppfattades som otydliga, men 
dessa klarades dock ut inom skolan. 

Av Skolverket (1999) framgår att en ”normalklass” i karaktärsämnesundervisningen 
bestod av 16 elever. I årskurs ett jobbade eleverna praktiskt i ett stationssystem med till 
exempel laborationsbänkar, medan eleverna i årskurs 2 och 3 arbetade mer mot fordon. 
Under teorilektionerna arbetade eleverna par- eller gruppvis med läraren som 



8 

handledare. Eleverna ville lära sig på skolan och var inte så förtjust i hemläxor. Läraren 
och praktiska moment var viktiga för elevens lärande. Eleverna ansåg sig inte ha 
inflytande på undervisningen i stort, däremot i vardagens detaljer. 

År 1999 hade ”normaleleven” inom fordonsprogrammet inte lyckats särskilt bra i 
grundskolan. Att eleven valde just det här programmet hängde oftast ihop med ett 
motorintresse, men en antydan om att detta var ett bra val även för skoltrötta fanns 
också med som förklaring till valet. 1999 hade eleverna på fordonsprogrammet lägsta 
avgångsbetyget av samtliga nationella program. Eleverna på fordonsprogrammet låg 
strax över G, medan eleverna på naturvetenskapliga programmet, som hade högsta 
avgångsbetyget låg strax under VG. I rapporten framgår att 6 av 10 elever i 
fordonsprogrammet skulle ha slutat skolan om de blivit erbjudna ett jobb under femte 
terminen (Skolverket, 1999). 

1.3.7 Sammanfattning 

Styrdokumenten belyser hur undervisning ska gå till med eleven i centrum. 
Dokumenten talar om elevernas medinflytande och delaktighet i en individuellt 
anpassad undervisning och skolans skyldighet att stödja detta. Vidare påtalas förmågan 
att lösa problem såväl ensam som i grupp. Såväl SKOLFS 1999:12 som läroplanerna 
beskriver vikten av att eleverna kan orientera sig och möta en komplex och snabbt 
föränderlig värld. För ämnet fordonsteknik och dess kurser beskrivs vad eleverna ska 
lära sig. 

Faktakunskap kräver mer minnesutrymme än förståelsekunskap och blir till sist en 
belastning för eleven, detta försvårar progressiv inlärning det vill säga att gå från det 
lättare till det svårare. Istället bör inlärning ske på holistiskt sätt för att ge eleven 
förståelse för ämnet och med det en djup kunskap. Att förstå och använda information 
ger kunskap för livet, men kräver att eleven ger sig tid till ett holistiskt sätt att lära och 
att läraren har rätt förutsättningar till undervisning/handledning. 

I lärarens arbetsuppgifter ingår att bedöma såväl elevens kunskap som sina egna insatser 
i undervisningen. Formativ bedömning under hela kursen är viktigt bland annat för att i 
tid upptäcka felaktig kunskap. Bedömningen ska utgöra grunden för en analys och 
sedermera sannolikt någon form av förändring i lärandet. Bedömning, elevens egen och 
lärarens, är en signifikant del av vägen till förståelse och livslång kunskap 

”Learning by doing” bygger på en princip med integrerad teori och praktik baserad på 
individens intresse och aktiviteter. Deweys måluppfattning ligger i elevens förståelse 
här och nu. I PBL är uppgifterna omfattande till exempel att eleven specificerar, 
motiverar och presenterar ett smörjsystem för en specifik motor(-typ). En kurs består av 
uppgifter som löses av eleverna och bedöms i samråd med läraren. Vidare arbetar 
eleverna i huvudsak i grupp i samband med PBL. 
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2 Syfte och problemställning 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilken typ av lärande som sker vid självständigt 
arbete i arbetsböcker inom karaktärsämnet fordonsteknik. 

 

2.2 Frågeställningar 

� I vilken omfattning används olika källor när eleverna söker svar till uppgifterna i 
arbetsböckerna? 

� I vilken omfattning upplever eleverna att svar till uppgifter leder till förståelse? 

� Vilken typ av lärande sker enligt lärarna? 

� Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste tillgångarna för att få förståelse vid 
självständigt arbete med arbetsböcker? 

� Då formativ bedömning utgör en signifikant del av lärandet valde jag att ställa 
frågan hur den formativa bedömningen genomförs i undervisningen. 

� Vilka förutsättningar tycker lärarna är viktiga för ett djupinriktat lärande vid 
självständigt arbete med hjälp av arbetsböcker? 

� Vilken allmän uppfattning har elever och lärare om metoden med självständigt 
arbete i arbetsböcker? 

3 Metod  

3.1 Val av metoder 

Svenning (s. 93, 2003) menar att ”mångsidighet lönar sig ofta” i undersökningar, där 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar bidrar till studien. Av den anledningen 
valde jag att först använda mig av en kvantitativ undersökning bland elever och därefter 
en kvalitativ undersökning bland lärare och elever.  

3.1.1 Enkät 

Orsaken till att jag valde enkät i den kvantitativa undersökningen var Ejlertssons (2005) 
uppfattning om att det är ett snabbt sätt att få svar från många under kort tid och att det 
är lätt för respondenten att svara på känsliga frågor. En annan av fördelarna med enkät 
är att respondenterna inte påverkas av intervjueffekten – det vill säga intervjuarens sätt 
att ställa frågor. Jag valde att dela ut en gruppenkät då Ejlertsson anser detta som en 
lämplig metod med hög svarsfrekvens och att den som undersöker har kontroll på över 
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vilka som svarar och att respondenterna inte diskuterar frågorna under tiden enkäten 
besvaras. Dessutom anser han att det bra att personen som utför undersökningen finns 
tillhands om det skulle uppstå frågor eller tveksamheter. 

Nackdelar med enkät som Ejlertsson tar upp är att bortfallet i respektive frågeformulär 
kan bli stort då den som undersöker inte kan påverka svarsfrekvensen. Vidare tillåter 
enkäten respondenten att endast i begränsad omfattning förklara eller fördjupa sig i 
frågor. Svar från personer med läs- och skrivsvårigheter kanske inte blir rättvisande för 
resultatet. 

Frågorna i enkäten var i hög grad standardiserade och strukturerade då resultatet endast 
skulle ge en bild av elevernas uppfattning i specifika frågor. Rudberg (1993) hävdar att 
det vid mätning av upplevelser inte går att definiera skalsteg/värden mellan de olika 
svarsalternativen Jag lämnade därför ut enkätens frågeformulär bland många elever för 
att erhålla ett typvärde på en relativ svarsfördelningen enligt ordinalskala. 

Ejletsson (2005) rekommenderar att en enkät inte tar längre tid än 30 min att fylla i och 
inte innehåller fler än 40-50 frågor. Jag använde därför så få frågor som möjligt för att 
undvika avogt inställda elever och försökte med detta reducera bortfall och ej relevanta 
svar i slutet av enkäten. I enlighet med Ejlertssons råd försökte jag att skapa frågor som 
balanserar mellan korrekthet och enkelhet samt har ett enkelt vardagsspråk. Eftersom 
jag sökte elevernas uppfattning valde jag attityd- och åsiktsfrågor med samma 
svarsalternativ på samtliga frågor utom en, detta för att ytterligare förenkla för eleverna. 
Trost (2001) varnar visserligen för ett stort antal åsiktsfrågor, men då jag relaterat till 
Ejlertsson (2005) använde relativt få frågor i enkätens frågeformulär ansåg jag att 
antalet åsiktsfrågor var acceptabelt. Vidare följde jag Trosts råd med förklarande text 
inför varje del av enkäten. Efter en avvägning mellan ”variation-omständigt” och 
”enformigt-enkelt” - valde jag ett tjugotal frågor av det sista alternativet. Trost avråder 
även från att använda långa frågor. Jag använde dock i enstaka fall långa frågor, men 
längden orsakades av behovet av korrekthet genom förtydligande text, en text som dock 
är likartad i flera frågor. 

Frågornas funktion 

Enkätens frågor, se bilaga 2, ett(1) – åtta(8) gällande i vilken omfattning elever 
använder olika sätt eller källor för att hämta information till uppgifternas svar, 
underlättar en analys om yt- eller djupinriktat lärande förekommer då olika källor ställer 
olika krav på reflektion. 

Fråga nio (9) ger en allmänbild av hur eleverna upplever svaren som förståeliga, vilket 
visar om det finns diskrepans mellan fråga nio och de fyra efterkommande frågorna. 
Typvärdet för frågorna tio (10) till 14 ger en bild av i vilken omfattningen elevers 
lärande påverkas av olika källor. Typvärdet för frågorna 15 till 16 visar i vilken mån 
eleverna anser att omständigheter bäddar för ett lyckosamt lärande. Sista frågan (17) 
underlättar en analys då eleverna får ange vilka tillgångar eller källor de tycker är 
viktigast för främjandet av förståelse och kunskap. Slutligen får eleverna, under punkten 
18, möjlighet att kommentera arbetet i arbetsböckerna med egna ord eller komplettera 
fråga 17 med andra alternativ som gynnar förståelse. 
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3.1.2 Intervju 

Orsak till att jag valde intervjuer i den kvalitativa undersökningen var att Patel & 
Davidsson (2003) menar att för att få en annan och djupare förståelse för en fråga bör en 
kvalitativ metod användas. Undersökningen skulle utgöra ett komplement till 
enkätundersökningen genom en intervju bland lärare och därefter en bland elever på 
fordonsprogrammet. Delar av enkätresultatet användes som stöd vid utformning av en 
intervjufråga. Anledningen till detta var för att försöka förstå varför det fanns 
diskrepans mellan ofta använda källor och viktigaste källan till svar. 

Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad kvalitativ intervjuform där 
respondenterna fick fördjupa sig i frågor som är intressanta för studiens syfte och 
frågeställningar. De halvstrukturerade intervjuerna möjliggjorde insamlandet av rika 
och förutsättningslösa beskrivningar som senare blev föremål för tolkning i min analys. 
Metoden halvstrukturerade intervjuer valde jag för att ge respondenterna möjlighet att 
fritt berätta om sin erfarenhet av arbete i arbetsböcker (Starrin & Renck, 1996). Genom 
detta förfaringssätt kunde svaren bli mer varierande och tolkningarna bredare. Jag valde 
också att genomföra intervjuerna enskilt i lokaler utan telefon och minimal risk för 
intrång - det vill säga en intervjuare och en respondent, vilket förordas av Lantz (1993). 
En fördel med detta var att den respondenten möjligtvis kunde känna sig en aning mera 
bekväm och öppen. Intervjuerna spelades in, detta för att kunna få ett jämnare tempo 
under intervjun. En annan fördel, enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (2003), 
med inspelning är att intervjuaren kan vara mera aktiv under samtalet, och undvika de 
avbrott som anteckningar kan medföra. Inspelningen skedde med hjälp av en 
mobiltelefon. 

Ejlertsson (2005) beskriver bland annat följande nackdelar med intervjuer: Ofta är det få 
respondenter som intervjuas, undersökningen är tidskrävande för den eller de personer 
som genom för intervjuerna, respondenten har oftast kort tid på sig att formulera ett svar 
och svaren kan förvanskas eller tolkas fel av intervjuaren. 

Frågornas funktion 

Intervjuns frågor enligt bilaga 4 som är riktad till lärarna beskriver bland annat vilken 
typ av inlärning som sker och hur formativ bedömning sker ur ett lärarperspektiv. 
Vidare ger frågorna svar på vad som underlättar och försvårar ett lärande med 
självständigt arbete i arbetsböcker. Lärarnas svar jämförs dels sinsemellan dels med 
elevernas svar från enkäten och visar på samstämmighet eller diskrepans. 

Bilaga 5 visar de frågor som riktades till eleverna. Frågorna är ett komplement till 
enkäten samt lärarintervjun och visar vilken uppfattning tre elever har om: för- och 
nackdelar med studiemetoden, bedömning, delresultatet av enkäten och tänkbara 
förändringar för att främja ett lärande som leder till livslång kunskap. 

3.2 Etiska överväganden 

Grunden till de etiska överväganden som tagits grundar sig på Vetenskapsrådets regler 
och riktlinjer (Vetenskapsrådet 1990) samt de enligt Henriksson & Axelsson (1996) 
allmänt vedertagna etniska principerna: att inte skada någon, rätten till anonymitet och 
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att inte kränka privatlivet. Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav för ett 
grundläggande individskydd i samband med forskning: 

- ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (s. 7). 

- ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”  
(s. 9). 

- ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem” (s. 12). 

- ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (s. 14). 

Jag hade som mål att frågorna och svaren, beroende på frågornas utformning, inte skulle 
kunna upplevas kränkande eller sårande för lärare eller elever på den aktuella skolan. 
Enkäterna genomfördes konfidentiellt, för eventuella eftersläntrare kunde den dock bli 
icke konfidentiell. Jag framförde önskemål om att få klasslistor så jag att jag kunde 
notera vilka elever som saknats under enkätgenomförandet. Efter undersökningen och 
sammanställningen av enkäterna förstördes listorna. Ljudinspelningar och dokument 
lagrades på min privata telefon och dator utan åtkomst för andra. 

3.3 Urval/Försökspersoner 

Att jag valde aktuell skola berodde på att jag gjort min Vfu på skolan och var därför 
bekant med miljö, lärare och elever vilket underlättade undersökningen. Patel och 
Davidsson (1991) belyser bland annat vikten av en personlig relation mellan utfrågare 
och svarande för att få motiverade respondenter. Skolan är för övrigt ortens enda 
gymnasium med fordonsprogram vilket också spelat roll i val av skola. Innan besöket 
på skolan ställde jag en förfrågan till skolans rektor om det skulle finnas möjlighet till 
undersökningen på skolan. Med förfrågan bifogade jag även ett dokument innehållandes 
- syfte, inledning och bakgrund, preliminära intervjufrågor samt ett dokument med 
enkätfrågorna. Tillsammans med skolans rektor kom jag överens om lämpliga veckor 
för enkätundersökningen och intervjuerna. Jag förklarade att intervjufrågorna eventuellt 
skulle kompletteras med frågor kopplad mot enkätresultatet. 

Urvalsgruppen för enkäten utgjordes av skolans klasser i årskurs ett och två med 
inriktning inom fordonsteknik. En av klasserna i årskurs ett respektive två hade 
inriktning transport (fordonsförare), samtliga elever läste dock samma ämnen under 
första året. I varje klass gick ca 20 elever. De elever i årskurs två som valt 
transportinriktning deltog inte i enkätundersökningen. 

Med utgångspunkt från att Kvale (1997) hävdar styrkan i att få flera personers - normalt 
5-15 stycken - uppfattningar av ett ämne, valde jag att intervjua tre lärare och tre elever. 
Detta för att kunna urskilja samstämmighet och diskrepans mellan svaren från de olika 
respondenterna samt till enkätens resultat. 

Ur lärarkåren för karaktärsämnena valde jag fyra potentiella respondenter med olika 
ålder och erfarenhet. Även om jag avsåg intervjua tre lärare valde jag ut fyra lärare med 
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tanke på att någon skulle kunna få förhinder att eller inte vilja ställa upp på intervjun. 
De tre första lärarna jag frågade kunde ställa upp på intervjun under den bestämda 
veckan. I samband med förfrågan informerade jag om syftet med studie och intervju.  

Urvalsgruppen för intervjun bestod av: En lärare som var i 30-årsåldern med cirka tre 
års lärarerfarenhet, en annan var i 40-årsåldern och en tredje i 50 årsåldern vilka hade 
fem resp. sex års lärarerfarenhet inom ämnet fordonsteknik. Alla är av manligt kön, 
detta på grund av att alla yrkeslärare på fordonsprogrammet är män och samtliga lärare 
arbetar med årskurs ett och/eller årskurs två detta läsår. 

I samband med lärarintervjun frågade jag lärarna om de skulle kunna hjälpa mig att hitta 
en elev till elevintervjun ur sina respektive klasser. Villkoren var att eleven skulle: 
tillfrågas, vara frivillig och att intervjun inte skulle störa dennes eller klassens 
utbildning. Urvalsgruppen bland eleverna som intervjuades blev därmed en elev ur 
årskurs ett och två elever ur årskurs två, samtliga pojkar. 

3.3.1 Bortfall 

Enkätens frågeformulär delades ut under två på varandra följande dagar till alla 
närvarande elever, totalt 131 stycken (79 elever i årskurs ett och 52 elever i årskurs två). 
Samtliga elever svarade på enkäten. Eftersom antalet svarandes var så pass stort avstod 
jag att senare lämna ut enkätens frågeformulär till de 23 elever som varit frånvarande, 
dels med tanke på att svaren riskerade att inte bli konfidentiella men också för att 
eftersökning av uteblivna elever och genomförandet skulle ha blivit tidskrävande. 

128-131 elever har svarat på enkätens olika frågor. På fråga 17, där eleverna skulle 
rangordna de viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap, har 19 elever 
(elva stycken i årskurs ett och åtta stycken i årskurs två) inte rangordnat enligt frågan. 
Dessa resultat har inte tagits med i statistiken. En elev i årskurs ett har rangordnat med 
ett och två men inte tre, detta resultat ha dock tagits med. 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Enkätgenomförande 

Enkätens frågeformulär bestod av tre stycken A4-sidor, se bilaga 2, vilka distribuerades 
som gruppenkäter, det vill säga delades ut till elever och besvarades av klass för klass. 
Jag träffade under två dagar samtliga utvalda klasser och lånade ca 15 minuter av resp. 
lärares lektion. Patel och Davidsson (1991) betonar vikten av att respondenterna är 
motiverade och att de är medveten om att deras svar är viktiga för undersökningen som i 
sin tur kan bidra till kommande förändringar. Därför presenterade jag mig inledningsvis 
och berättade därefter om syftet med uppsatsen samt att resultatet kan komma att bli till 
nytta för både elever och lärare. Jag visade även upp två exempel på arbetsböcker, en 
för årskurs ett och en för årskurs två, för att ingen skulle vara tveksam på vilken typ av 
arbetsböcker enkäten gällde. 

I enkätens frågeformulär finns en förklaring av ”förstå”, av den anledningen 
exemplifierade jag skillnaden mellan fakta och förståelse genom att beskriva rattens 
påverkan på de styrbara hjulen. 
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Fakta:  du kan återge att när ratten vrids moturs svänger hjulen åt vänster. 

Förståelse: du kan förklara varför hjulen rör åt ett visst håll när du vrider på ratten åt 
motsvarande håll. 

Jag poängterade också att det förekommer frågor i arbetsböckerna som är av typen 
faktafrågor, till exempel namn på artiklar och att det inte var dessa som avsågs med 
förståelse. 

I enlighet med råden i Patel och Davidsson (1991) informerade jag om anonymiteten 
och vikten av att alternativen kryssas eftertänksamt för att få ett resultat som kan gagna 
lärandet. Vidare berättade jag att enkäten var frivillig samt kort och att jag skulle bocka 
av närvarande elever i klasslistan endast för statistiska ändamål och kontroll av bortfall. 
Frågeformulären samlades in klassvis i separata mappar. 

3.4.2 Intervjugenomförande 

Inför intervjuerna hade jag avtalat tid med respektive lärare och varje lärare fick själv 
bestämma vilken lokal som skulle användas under intervjun. Intervjuerna av lärarna 
skedde under en och samma dag utan störningar. Intervjun av elever skedde några dagar 
senare och även de genomfördes under en och samma dag. Eleverna intervjuades i ett 
tomt klassrum utan störningar. Varje lärarintervju varade i cirka 45 minuter och 
elevintervjuerna i cirka 15 minuter. 

Innan jag startade intervjun informerade jag respondenterna om bakgrunden och att de 
precis när de ville kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på flera frågor. Jag 
informerade dem om att deras identitet inte skulle återfinnas i studien och att läsaren 
med det inte ska kunna förstå vem som svarat på de olika frågorna (Kvale, 1997). 
Vidare berättade jag att de ljudinspelningar som gjordes skulle komma att raderas så 
snart de var dokumenterade i skrift. Efter det att intervjun sammanställts skickade jag 
respektive utskrift från lärarintervjun till respektive respondent, för att de skulle ges 
möjlighet att kontrollera min tolkning av svaren från intervjun och eventuellt ytterligare 
kommentera svaren. Eleverna tillfrågades, men ville inte kontrollera min tolkning av 
deras svar. 

Samtliga tre lärare ville se utskriften från intervjun. En lärare hade en mindre synpunkt 
på ett eget uttalande, som jag också justerade.  

 

3.5 Bearbetning och analys 

Efter att aktuella klasser fyllt i enkätens frågeformulär under en dag numrerade jag 
formulären för varje klass från ett och uppåt, varje siffra representerade då en elev. 
Resultaten från frågeformulären överfördes till en arbetsbok i MS Excel. Varje klass 
fick ett eget kalkylblad, frågornas alternativ grupperades fråga för fråga med en egen 
rad och varje enkätnummer (elev) fick en egen kolumn i respektive kalkylblad. 
Ejlertsson (2005) pekar på vikten av en kontroll efter det att värden förts över från 
enkäter till ett bearbetningsprogram för att minimera risken för felaktigt data. Därför 
återkontrollerade jag att överföringen var korrekt genom att jämföra respektive 
frågeformulär med noteringarna i kalkylbladet. Jag kontrollerade även antalet svar på 
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varje fråga och verifierade eventuella bortfall (antal elever minus antal svar) med en 
extra kontroll av frågeformulären. Proceduren upprepas till dess att alla klasser och 
enkäter överförts till arbetsboken. 

Resultaten för alla klasser i respektive årskurs sammanställdes därefter i ytterligare ett 
kalkylblad, vilket resulterade i Tabell 1 och Tabell 2, se bilaga 3. Slutligen skapades ett 
sista kalkylblad Tabell 3, se bilaga 3, där totala svarsfrekvenserna från båda årskurserna 
sammanställdes. Som komplement till tabellerna skapades diagram där frågorna 
grupperades på ett lämpligt sätt för att bättre åskådliggöra typvärde och resultat. 
Diagrammen återfinns i figurer under rubriken ”Resultat”. Enkätens fråga 18 hade ett 
fritext fält som presenteras i Tabell 1 och Tabell 2. Under rubriken ”Resultat” 
presenteras valda delar av elevernas kommentarer från fråga 18.  

Trost (2005) rekommenderar att en analys av intervjun görs efter intervjun för att 
intervjuaren ska få distans till intervjun och kunna analysera på ett rimligt sätt. Vidare 
anser Trost att det är svårt att analyser under intervjun då intervjuaren har svårt att 
slappna av. Därför valde jag att överföra de digitala filerna till en dator efter 
genomförandet av lärarintervjuerna. Efter överföringen raderades filerna i 
mobiltelefonen. Datorn var försedd med programvara som medgav enkla handgrepp för 
att spela upp, stoppa och återspola inspelningarna. Inspelningarna avlyssnades minst två 
gånger och svaren skrevs in i ett MS Word dokument där respektive intervjuunderlag 
användes som mall. När jag ansåg dokumentationen klar, återkontrollerade jag 
anteckningarna genom att spela upp inspelningarna en sista gång och samtidigt som jag 
jämförde svaren med mina anteckningar. Inspelningarna på datorn raderades efter det att 
dokumentationen slutförts. 

Då Trost (2005) anser att det saknas spelregler för bearbetning, analys och tolkning av 
intervjumaterial och menar att detta blir ett personligt val som görs, valde jag att utföra 
processen enligt följande: Efter att varje respondent fått ett ”eget” återkontrollerat 
dokument, sammanställdes samtliga svar i ett fjärde dokument utifrån samma mall som 
tidigare. Detta för att jag på ett lätt sätt kunde överblicka och jämföra respondenternas 
svar under respektive fråga samt för att underlätta kopplingen till frågorna i 
frågeställningen. Svaren från elevintervjun dokumenterades på exakt samma sätt. Under 
rubriken ”Resultat” presenteras valda delar av svaren från intervjuerna. Till största 
delen svarade respondenterna strukturerat på frågorna vilket medförde att den risk Trost 
beskriver med ”att läsa mellan raderna” och övertolkning minimerades. Tolkning och 
analys utfördes genom att undersöka om det fanns relationer mellan svar i enkäten samt 
intervjuerna och därefter göra en koppling av svaren till frågeställningen. 

3.6 Utbildningssituationen på aktuell skola 

Klasserna utgjordes av 12-16 elever under karaktärsämneslektionerna och elev/lärare 
arbetade normalt fyra pass/dag. Ett pass motsvarade två lektioner om 40 minuter 
inklusive raster Merparten av lektionerna hölls i fordonshallen som uppdelats i 
avdelningar efter kurser. Vid varje avdelning fanns en lektionshörna eller lektionssal 
med 16 platser, skärm, overheadapparat och whiteboardtavla. Dessutom fanns 
utbildningsmateriel och arbetsobjekt i form av laborationsplatser, modeller eller fordon. 
Arbetsböckerna var personliga och övrig litteratur/faktaböcker fanns i fordonshallarna 
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för lån. Eleverna satt normalt tillsammans vid en U-formad skrivplats eller grupper om 
fyra elever. Eleverna arbetade enskilt eller i grupp om upp till fyra elever vid både teori- 
och praktikmomenten. 

Informationskällor för hur lösning av uppgifter skedde på just det här gymnasiet 
beskrivs, från mitt perspektiv, med nedanstående figur. 

 

Lösning av 

uppgifter i 

arbetsbok

Genom att fråga
lärare efter svar 

Genom att söka svar ur 
litteratur, fakta- och 

handböcker

Genom att diskutera

med kamrater

Genom att vara 

passiv under  
praktikmomenten

KOMPETENS

Reflektion

Tillämpning

Kunskap

Förmåga

Fakta

Förståelse

Färdighet

Förtrogenhet

Genom att kopiera

(skriva av) en kamrats 

svar

Genom att vara aktiv

under 

praktikmomenten

Attityd

Genom att söka svar i 
digitala dokument, system 

eller via Internet

Genom att diskutera

med läraren

 
Figur 1 Informationskällor för att lösa uppgifter i arbetsböcker. 

Arbetsböcker - till exempel ”Hydraulik och pneumatik”, ”Fordonsel A”, ”Fordonsvård 
och service”, ”Fordonsteknik grundkurs” etc. - finns till motsvarande kurser inom 
fordonsprogrammet. Böckerna omfattar var för sig upp till 70 sidor och ett femtiotal 
övningsuppgifter, i bilaga 1 beskrivs en typisk arbetsbok. Arbetsböckerna innehåller 
såväl teoretiska som praktiska uppgifter vilka ska hjälpa eleven genom kursen med 
godkänt resultat. Eleverna arbetar individuellt och i grupp under kursen. Till sin hjälp 
ska eleverna ha: läro-/faktaböcker, verkstadshandböcker, övningsobjekt, laborations-
bänkar, tillgång till datorstödda föreskrifter, tillgång till Internet och till sist en lärare. 
Arbetsböckerna kräver inte ett strikt kronologiskt arbete utan eleven kan delvis arbeta 
med kapitlen i valfri ordning. 

4 Resultat  

Under respektive underrubrik, vilka är relaterad till frågeställningen, presenteras i 
förekommande fall enkätresultat samt elevers och lärares svar på intervjufrågorna. 

I figurerna visas resultatet från Tabell 3, det vill säga resultatet från båda årskurserna. 
Jag har i figurerna 1-4 och 6 valt att visa utfallet i procent då utfallet från flera frågor, 
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ibland med skillnader i totalfrekvens, samlats i en och samma figur. I Figur 5 
presenteras frekvens som antal eftersom det gäller en rangordning i tre steg. 

4.1 På vilka sätt söker eleverna svar till uppgifte rna i arbetsböckerna? 

Enligt samtliga intervjuade lärare använder eleverna de informationskällor som 
presenteras i Figur 1, med tillägget att gemensamma genomgångar, uppspelning av 
video samt gissning är ytterligare källor för att finna svar till frågorna i arbetsböckerna. 
Lärare B svarade enligt följande på frågan om vilka källor som eleverna använder. 

Internet används under uppmaning och samma sak med läroböcker. Diskutera med 
läraren försiggår hela tiden och det är bra, det börjar ibland som en fråga efter ett 
svar och då måste man som lärare försöka få igång en diskussion. 

 

 
 Figur 2 Hur elever vanligast söker svar till frågorna i arbetsböckerna 

I Figur 2 har enkätens frågor 1, 3, 4 och 7 sammanställts. Typvärdet för fråga 4 visar att 
eleverna anser att det vanligaste sättet att hitta svar till uppgifterna är att diskutera med 
kamrater. 

Av lärarintervjun framgår att det är vanligt att eleverna frågar läraren efter svaret, 
läraren uppmuntrar då eleven till att läsa sig fram till svaret i faktaböckerna eller så 
diskuterar lärare – elev frågan/svaret. På frågan vilka de vanligaste sätten är svarade 
lärare A: 

Läraren, därför att faktaböcker stämmer dåligt med arbetsböckerna och förklaringar 
kan behövas. Faktaböcker, därför att det är ur dessa som är tänkt som 
informationskälla för självständigt arbete. Att eleverna skriver av eller diskuterar 
med varandra beror ofta på att det finns driftigare elever (motorer) som är snabba 
att hitta rätt svar. 

På samma frågade svarade lärare B: ”De tycker att de är de enklaste (lättaste) sätten.” 



18 

 

 
 Figur 3 Hur elever söker svar till frågorna i arbetsböckerna, -  mindre vanliga sätt 

I Figur 3 har enkätens frågor 2, 5, 6 och 8 sammanställts, vilka enligt eleverna är de 
mindre vanliga sätten. Typvärdena för sätten ”fråga läraren” och ”se på när andra 
praktiserar” visar att cirka hälften av eleverna anser att de ibland använder just de här 
sätten. Typvärdet för alternativet att ”skriva av kamrater” visar att det är mindre vanligt 
att eleverna söker svar genom att skriva av sina kamrater. 64 % av eleverna anser att de 
sällan eller aldrig skriver av svaret från en kamrat medan 9 % av eleverna alltid eller 
ofta skriver av en kamrat. 

Enligt de intervjuade lärarna förekommer det att elever skriver av kamrater, men lärarna 
försöker att stävja det alternativet. Att skriva av kamrater är enligt lärare C ”ett lättsamt 
och enkelt sätt” att lösa uppgifterna. 

En lärare hävdar och en annan nämnde i förbifarten att de sätt eleven använder kan 
relateras till deras intresse för utbildningen enligt följande: 

- Intresserade elever arbetar aktivt såväl teoretiskt som praktiskt samt diskuterar 
frågor och svar. 

- Ointresserade elever söker ofta svar genom att vara inaktiva teoretiskt och 
praktiskt. Inaktiviteten märks genom att eleverna skriva av svar, fråga efter svar 
och/eller tittar på under de praktiska momenten. 

Av enkätens fråga 18 (Övriga synpunkter) framgår att flera elever poängterar vikten av 
att få varva teori med praktiska övningar. Enkäten visar att elever själva utför praktiska 
moment relativt ofta (Figur 2) för att lösa uppgifter, men också att många elever ibland 
tittar på när andra elever jobbar (Figur 3). 
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4.2 I vilken omfattning upplever eleverna att svar till uppgifter leder till 
förståelse? 

 
 Figur 4 I vilken omfattning svar från olika källor leder till förståelse 

I Figur 4 har enkätens frågor 9 till 13 sammanställts. Stapelgrupperna i figuren visar 
från vänster till höger elevernas allmänna uppfattning om förståelse för svar (fråga 9), 
de tre specifika källor som oftast gör att eleverna förstår svaren på frågorna (fråga 10-
12) samt förståelse av svar från IT-källor (fråga 13). Typvärdena i figuren visar att 
många elever ofta förstår svaren förutom när svaret kommer från IT-källor. 

På frågan hur lärarna ser att eleverna reflekterar över svaren, svarade lärarna: 

Den här fördjupningen syns inte så väldigt ofta, däremot i projektarbetena ser man 
att eleverna verkligen fördjupar sig i uppgiften. Sedan diskuterar eleverna 
sinsemellan på lektionerna och då måste man som lärare se till att de håller sig till 
ämnet och att man uppmuntrar eleverna till diskussioner (Lärare A). 

Diskuterar med läraren, jobbar aktivt under praktikmomenten. Eleverna är lyhörd 
på gemensamma genomgångar (Lärare B). 

Det är ungefär som i grundskolans fysik och kemi, de förstår inte varför de måste 
lära sig just de här ämnena. Mycket av elevens energi går åt till att fundera om de 
behöver förstå just det här svaret eller momentet. Därför måste läraren åskådliggöra 
ett nytt moment så att eleverna snabbt känner motivation till varför han eller hon 
ska förstå just det här svaret/momentet i utbildningen. Om man inte motiverar 
eleverna samt inte kombinerar teori och praktik så kommer de att bara läsa inför 
provet och så får de svårt på de praktiska momenten eftersom de inte förstått. Om 
man inte gör en formativ bedömning under lektionstid, forcerar eleverna frågorna 
och hinner inte reflektera över svaren. Om en eller några elever har problem att 
förstå eller lösa en uppgift, då brukar jag samla en grupp som får försöka lösa 
problemet tillsammans och med mitt stöd i de fall det behövs (Lärare C). 
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4.3 Vilken typ av lärande sker enligt lärarna? 

I huvudsak sker ett djupinriktat lärande bland intresserade elever och ett ytinriktat 
lärande bland ointresserade elever. Lärare A svarade: ”Initialt är det ofta faktakunskap, 
sen när de får jobba med arbetsobjekt så övergår faktakunskap till förståelse.” 

Lärarna tycker att den kunskap eleverna har tillgodogjort sig är proportionell mot det 
som beskrivs i målen. Målen kan anses något ”svepande” när det gäller vad som 
förväntas av eleven efter genomförd kurs, till exempel med avseende på hur 
självständigt en elev kan utföra uppgifter. I huvudsak är eleverna godkända efter 
avslutad kurs. En del elever kan dock, som lärare A beskriver nedan, ligga på gränsen 
till att inte vara godkänd. 

Målen är skriven lite svepande. När man köper in böcker så har författaren tolkat 
målen på sitt sätt och utformat uppgifterna efter det, därför är det viktigt att 
författaren verkligen kan sin sak. Då har man ett bra underlag och kan skapa prov 
utifrån kunskapen som när tänkt utifrån arbetsböckerna. Efter en av slutad kurs så 
är eleverna godkänd, en del kan dock ligga på gränsen att falla under G. 

Lärare B har en liknande uppfattning med några tillägg: 

I huvudsak tycker jag att vi når målen, men det krävs både att man kollar 
kunskapsnivåerna på lektionstid och genom prov. Arbetsböckerna räcker oftast inte 
till för att nå målen utan man måste komplettera med annan information och andra 
uppgifter till eleverna. 

Lärare C kommenterade betygskriterierna enligt följande: 

Jag tycker att det är så och de flesta eleverna klarar godkänt som ofta handlar om 
att eleven självständigt med handledning ska kunna utföra ett arbete. Elever med 
Mvg som kan jobba på egen hand med det stöd som till exempel 
verkstadshandböcker ger, de här eleverna är också de som uppskattas mest av 
branschen. 
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4.4 Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste tillgå ngarna för förståelse vid 
självständigt arbete med arbetsböcker? 

Eleverna har i enkätfråga 17 fått rangordna vad de anser vara de tre viktigaste 
tillgångarna för att främja förståelse. I Figur 5 har resultatet sammanställts. 

 

 
Figur 5 Viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap. 

Av resultatet framgår att eleverna tycker att de fyra översta tillgångarna är viktiga. 
Eleverna tycker dock att lärarens stöd och arbetsobjekten är viktigast för främjandet av 
förståelse. 

4.5 Hur genomförs den formativa bedömningen i under visningen? 

I elevintervjun framkommer att samtliga tre elever alltid bedömer sina svar själva och 
att det är vanligt att eleverna diskuterar sinsemellan, vid osäkerhet diskuterar eleverna 
med en lärare. Om flera elever känner sig osäkra går lärarna igenom uppgiften i en 
gemensam genomgång. I vilken omfattning svaren ”kontrolleras” av läraren varierar 
mellan de intervjuade eleverna – någon säger alltid och en annan inte alltid. Den elev 
som inte alltid får sina svar kontrollerad menar att detta beror på att det är svårt att få tid 
med läraren då det är många elever i klassen. På frågan när det är viktigast att bedöma 
elevens kunskaper svarade elev A: ”Då man ska lära sig”. 

Elev B svarade; ”Under lektionstid” och eleven C att; ” Jag tycker man ska göra små 
prov hela tiden”. 

Eleverna beskriver bedömningsprocessen så här: 

Genomgångar, lärarna går runt och frågar oss elever om svaren. Sen diskuterar vi 
elever sinsemellan också då vet man ju när man svarat rätt. Är man osäker då pratar 
man med läraren. Sen har vi prov efter kursen. Har man gjort alla uppgifter i boken 
då behöver man inte plugga inför provet, för då har man lärt sig så väl så det sitter. 
Vissa skriver bara ner svaren och då sitter de där på provet och då har det 
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försvunnit. Det där är upp till var och en hur man lär sig. Lyssnar man på lärarna 
och följer med som de har lagt upp lektionerna är det inga problem (Elev A). 

Man tänker igenom frågorna och då vet man att man svarat rätt. Det händer att 
läraren kommer och kollar ens svar. Om jag är osäker på svaret ber jag om hjälp 
från läraren (Elev B). 

Man får gå på känsla om svaret är rätt, om jag är osäker pratar jag med läraren 
(Elev C). 

Av, bilaga 3, tabell 3 och fråga 14 - ”Jag tror att den lärare jag har när jag löser en 
uppgift känner till i vilken mån jag förstått svaret till en uppgift”, framgår att många 
eleverna tror att läraren alltid eller ofta känner till elevens förståelse för svaren till 
uppgifterna. Nedan presenteras svarsfrekvensen på ovanstående fråga. 

Alltid 9% 
Ofta 53% 
Ibland 30% 
Sällan 8% 
Aldrig 0% 

Relaterat till lärarintervjuerna sker formativ bedömning genom att läraren går runt bland 
eleverna, har gemensamma genomgångar eller låter elever presentera och förklara 
lösningar för de andra i gruppen. Lärare C beskriver sitt sätt att bedöma på följande vis: 

Jag går runt, kontrollerar och frågar. Jag låter ibland eleverna vara lärare genom att 
visa för andra elever hur saker görs eller fungerar. Poängen är att de förklarar på 
deras eget språk och att de känner att de måste förstå för att kunna förklara för 
andra elever. Under teorin hinner jag göra formell bedömning på 16 elever, under 
praktik skeden är vi i regel två lärare med vardera åtta elever. Det här är dock lite 
beroende på vilka elever som går i klassen, behöver flera elever extra hjälp så kan 
det bli knappt om tid även på teorilektionerna. Ibland har jag ett diagnosiskt prov. 

För den summativa bedömningen använder lärarna diagnosiska prov och prov i slutet på 
en kurs. 

Att eleverna reflekterar över svaren ser lärarna genom att: 

- eleverna diskuterar med läraren och/eller kamrater. 

- eleverna är lyhörda på genomgångar. 

- eleverna är motiverade. 

- frågorna inte forceras. 

Lärarintervjuns fråga 18 och elevintervjuns fråga 13 avser respondenterna åsikt om 
varför elevdiskussioner är oftast förekommande samtidigt som lärarstödet är mycket 
viktigare än elevstödet. Samtliga tre lärare och en elev tror att tidsbrist för läraren kan 
vara en orsak. En annan elev har ingen uppfattning. Den tredje eleven (A) svarade enligt 
följande på frågan: 

Det är mycket gruppdiskussion mellan eleverna. Resultatet i fråga 17 är lite 
konstigt. Det händer aldrig att en lärare bara ger ett svar utan att diskutera. Lärarens 
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stöd är viktigt, men jag tror om du skulle förklara frågan igen för eleverna skulle 
elevernas stöd hamna högre. Om vi elever har diskuterat oss fram till ett svar så 
dubbelkollar vi alltid med läraren ändå. 

Nedan citeras lärare B gällande lärarintervjuns fråga 18. Författarens kommentarer 
avser frågor/figurer i bilaga 4. 

Fråga till läraren blir oftast en start till diskussionen, därför skulle man kunna slå 
ihop de här två diagrammen (författarens kommentar: fråga 1 och 2). De som 
svarat ”alltid” är de passiva elever som jag beskrev tidigare. Det är samma sak med 
de elever som svarat ”alltid” när det gäller att diskutera med kamraterna 
(författarens kommentar: fråga 4). Det är enklast att fråga kompisen efter svar. 
Tittar man på hur viktig eleverna tycker att lärare, arbetsobjekt och utrustning är 
(författarens kommentar: fråga 17) så har eleverna tänkt till, här visar de hur de 
egentligen skulle vilja göra. När inte lärarens tid räcker till så blir det också att 
eleverna diskuterar med varandra. 

 

4.6 Vilka förutsättningar tycker lärarna är viktiga  för ett djupinriktat 
lärande vid självständigt arbete med hjälp av arbet sböcker? 

Nedan redovisas de förutsättningar lärarna ansåg viktiga. Siffrorna inom parantes visar 
antal lärare som nämnt förutsättningen som främjande för ett djupinriktat lärande. 

- Entusiastiska och engagerade lärare (2) 

- Eleverna har med sig tillräckliga kärnämneskunskaper från grundskolan. (1) 

- Teoretiska och praktiska moment görs i en lagom mängd. (1) 

- Stegen – åskådliggöra, läsa och praktisera genomförs. (1) 

- Närhet mellan plats för teori och praktik. (2) 

- Läraren uppmuntrar till diskussioner och hjälpsamhet. (2) 

- Det ska finnas tillräckligt med utbildningstid för en kurs. (1) 

- Eleverna ska ges möjlighet till att repetera och bygga på kunskapen. 

- Arbetsböckerna ska vara skrivna av duktiga författare som förstått kursmålen. (1) 

- De ska finnas bra/relevanta arbetsobjekt. (1) 

- Det ska vara lagom storlek på klassen. (2) 

- Elevgrupper ska innehålla både starka och svaga elever. (1) 

- Arbetsböckerna ska vara anpassade till skolans förutsättningar (faktaböcker, 
arbetsobjekt och utrustning). (1) 
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- Studierna ska ske i en trygg och lugn miljö. (1) 

- Låta eleverna välja inriktning redan i årskurs 1. (1) 

4.7 Elever och lärares allmänna uppfattningar om me toden 

De intervjuade eleverna tycker att det är en fördel att få lära sig både teoretiskt och 
praktiskt. Eleven A svarade: 

Det är mycket blanda skriva och gå ut och göra praktiskt vilket leder till att man 
inte bara lär sig en sak utan att man ser skillnader och lär sig mer om själva saken. 
Jag tror dom (författarens kommentar, ”arbetsböckerna”) är väldigt bra för dom 
som inte har jobbat med bilar och motorer innan skolan. En del elever behöver läsa 
mer och andra jobba mer praktiskt och det funkar bra med böckerna. 

En av eleverna tycker att mängden av teori- och praktikuppgifter i vissa kurser är 
obalanserad för hans del. En elev tycker att arbetsböckerna ibland kan kännas 
långtråkiga, en annan att de ibland inte överensstämmer med befintliga arbetsobjekt och 
den tredje att böckerna i sin helhet är bra. Vid en senare fråga nämner dock samme elev 
att det kan förekomma skillnader i böcker och arbetsobjekt, men att det inte är ett 
problem för honom. 

 

 
Figur 6 Omfattning av arbete i valfri ordningsfölj och takt 

I Figur 6 har enkätens frågor 15 och 16 sammanställts. 

Samtliga tre elever tycker att friheten att lägga upp sina studier är viktig. Enligt 
typvärdena i Figur 6 arbetar eleverna ofta i egen takt men något mindre ofta med att ta 
kapitel och uppgifter i valfri ordningsföljd. Eleverna tycker, se Figur 5, att det är 
viktigare att få arbeta i egen takt än att arbeta i egen ordningsföljd. På frågan om 
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fördelar med arbetsböckerna svarade elev B: ”Det är lätt att förstå och att man kan 
skriva direkt i böckerna. Man kan jobba lite i egen takt” 

På samma fråga svarade elev C: ”Man lär sig på ett annat sätt. Det blir fritt och man får 
göra i egen takt.” 

I lärarintervjuerna framkommer att ingen av lärarna har tidigare arbetat med lärarledd 
utbildning, däremot har två av lärarna arbetat utan inköpta arbetsböcker. Som alternativ 
till inköpta arbetsböcker har lärarna använt eget underlag som metodiskt är snarlikt 
arbetsböckerna. Nedan beskrivs de synpunkter lärarna nämnt om de två alternativen. 

Fördelen med inköpta arbetsböcker är att det är arbetstidsbesparande för läraren, centralt 
framtagna böcker kan också bli standardiserande för lärare inom en skola. Nackdelar 
som nämns är resultatskillnader mellan skolor vid centrala prov beroende på vilken typ 
av arbetsbok som respektive skola använt. Böckernas krav på faktaböcker, utrustning 
och arbetsobjekt motsvarar inte alltid skolans förutsättningar. Inköp av böcker är 
ansträngande för skolans budget. Lärarna kan med sin tolkning av kursmålen tycka att 
en inköpt arbetsbok inte fullt ut täcker målen. 

Fördelen med eget skapat undervisningsmaterial - byggt på samma princip som 
arbetsböckerna - är att det är bättre anpassat till skolans faktaböcker, utrustning och 
arbetsobjekt. Samtliga tre lärare är överens om att med duktiga och engagerade lärare 
kan man få till ett för skolan bra anpassat undervisningsmaterial. Nackdelar som lärarna 
tar upp är att det kräver stort engagemang, de tar mycket tid av lärarna och att ett eget 
felaktigt underlag kan resultera i att målen inte nås. Lärare inom en och samma skola 
kan ha olika uppfattning om kursmål och hur materialet ska utformas utifrån målen, 
vilket kan bli problematiskt då lärarna övertar elever/klasser från varandra. 

Lärarna nämner ett antal hinder (utan prioritering) för djupinriktat lärande med den i 
studien beskrivna metoden: 

- Olika nivåer på eleverna. Mycket tid går åt till att hjälpa de elever som inte hänger 
med. Alla har enligt styrdokumenten rätt till ett G, det begränsar möjligheten att 
hinna med och höja nivån för alla elever. Vissa elever har brister i 
kärnämneskunskapen från grundskolan, detta gör att elever kan tappa 
motivationen därför de tycker att det blir övermäktigt att lära sig vissa delar av 
karaktärsämnet då bristen på kärnämneskunskapen är hindrande. 

- Resursbrist - för många elever på för få lärare. Elever som har svårt att tillgodo 
göra sig svar behöver extra lärartid och det begränsar möjligheten att ta sig framåt 
med hela klassen. 

- Böckerna är inte anpassade för vår verksamhet och skola. 

- Det är för många elever i klasserna, bara att gå från 16 till tolv elever gör stor 
skillnad. 

Nedan visas förslag från lärarna på förändringar inom skola och utbildning för att 
främja möjligheterna till livslång kunskap för eleverna. 

- Anpassa utbildningen mot skolans förutsättningar. 

- Färre elever per lärare 
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- Mer tid till karaktärsämnena då tiden för karaktärsämnen krymper samtidigt som 
fordonstekniken blivit mer avancerad. 

- Inriktning väljs redan i årskurs ett, med möjlighet att ångra sig i årskurs två 

- Infärgning, ”väva in” kärnämnesundervisningen i karaktärsundervisningen. 

- Färre elever per lärare. 

- Bra och flera arbetsobjekt. 

- Minska skillnaden mellan lärare elev, behandla varandra som vuxna människor. 

4.8 Sammanfattning av resultat 

Eleverna anser att kamratdiskussioner är vanligast och att de undviker att skriva av 
varandra. Cirka 80% av eleverna anser att de ofta eller alltid förstår svaren och lärarna 
anser att det i huvudsak sker ett djupinriktat lärande. Eleverna anser att läraren, 
arbetsobjekt och utrustning tillsammans med formativ bedömning är viktiga för 
förståelse. Metoden ses som positiv av eleverna, lärarna anser att ett antal 
förutsättningar krävs för att metoden ska främja ett djupinriktat lärande. 

5 Diskussion  

5.1 Källkritik 

Jag har inte påträffat litteratur eller rapporter gällande det jag velat undersöka. Detta 
visar på sparsam forskning kring vilken typ av lärande som sker med hjälp av 
arbetsböcker till exempel inom fordonsprogrammet. En del av det underlag jag använt 
mig av är ålderstiget, vilket möjliggör att områden kan ha utvecklats och moderniserats. 
Jag betraktar ändå att de källor jag använt mig av som tillförlitlig då de är skrivna av, 
inom området, kända forskare/författare. Jag har försökt att läsa flera författare som 
behandlat ett och samma ämne för att söka samstämmighet. 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens resultat baseras i huvudsak på en enkät bland många elever. Att jag valde detta 
tillvägagångssätt beror dels på att jag ville ha mångas åsikter, men också för att risken 
för felaktiga tolkningar av frågor och svar minskar (Ejlertsson, 2005). Intervjuerna 
valde jag som komplement till enkätresultatet för att bättre förstå resultatet av 
enkäterna. Då jag är en ovan intervjuare valde jag att göra relativt korta intervjuer med 
relativt få respondenter även detta för att minska risken för misstolkningar från båda 
håll. Varken lärare eller elever har fått läsa frågorna innan intervjun, däremot har 
samtliga respondenter i god tid fått reda på vad intervjun ska handla om. Eleverna hade 
dessutom cirka fyra månader tidigare fyllt i enkäten och med det både förstått ämnet 
samt fått distans till sina svar i enkäten.  

Påståenden och frågeställningar som ”När jag löst en uppgift förstår jag innebörden i 
svaret” och ” Vilken typ av lärande (djupinriktat eller ytinriktat) bedömer du i huvudsak 
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sker hos eleverna när de jobbar med arbetsböckerna?” kan ge missledande resultat 
beroende på respondentens vilja att vara självkritisk. 

Reliabiliteten gällande enkäten kan ses som god då resultatet vid en jämförelse mellan 
årskurs 1 och 2 är likvärdigt. Dessutom hade endast relativt få elever hoppat över någon 
enstaka fråga och ingen fråga hade flera alternativ ikryssad, vilket enligt Patel och 
Davidsson (1991) kan tyda på att resultatet är reliabelt. Det finns en risk att elevernas 
svar på fråga 9 ”färgat” av sig på kommande frågor, det som möjligtvis talar emot detta 
är att fråga 13 (höger stapelgrupp i Figur 5) skiljer sig från de övriga. Vidare kräver inte 
heller alla frågor i arbetsböckerna att eleven ska förstå svaret i de fall frågorna är av 
faktatyp, till exempel där namn på verktyg efterfrågas. Detta kan ha, trots påpekandet 
om detta inför enkäten, påverkat frekvensen med en förskjutning mot ”alltid och ”ofta”. 
På fråga 17 angående rangordning har 16 % av eleverna inte rangordnat eller avstått att 
svara. Med avseende på antalet svarande (110 stycken elever) på denna fråga anser jag 
ändå att reliabiliteten är tillfredställande. När det gäller elevintervjun har respektive 
läraren frågat eleven om denne vill ställa upp på en intervju, lärarens urvalsprocess kan 
dock ha påverka reliabiliteten.  

I Trost (2005) delas reliabiliteten upp i fyra begrepp: kongruens, precision, objektivitet 
och konstans. Respondenterna har gruppvis, lärare och elever, fått samma frågor 
(kongruens) vilkas svar har registrerats på samma sätt (precision), vilket bör ge 
intervjusvaren trovärdig reliabilitet. Objektiviteten kan ifrågasättas då endast en person 
intervjuat personerna. Konstansen (samma svar över tiden) är enligt Trost ett problem 
då samhälle och skola hela tiden deltar i föränderliga processer. 

Validiteten för enkätresultaten kan ses som godtagbar, visserligen kan tolknings-
utrymme finnas för till exempel begrepp och frågor, men samtidigt styrker lärarnas 
åsikter en del av elevernas svar i enkäten. Gällande lärarintervjuerna och i enlighet med 
Kvales (1997) syn på kommunikativ validering, har respondenterna fått läsa min 
tolkning och utskriften av sina svar utan nämnvärda synpunkter. Detta borde styrka att 
validiteten för lärarintervjun är tillfredställande. 

Med fler intervjuer och/eller en motsvarande undersökning på en annan skola, som 
arbetar med motsvarande metod, skulle kanske resultatet se något annorlunda ut. Trots 
risk för misstolkningar och en ovan intervjuare, anser jag dock resultatet som trovärdigt 
relaterat till den bedömda validiteten och reliabiliteten. Då enkäter och intervjuer 
genomförts isolerat på en skola är resultatet inte representativt för en större population 
och behöver alltså inte heller spegla förhållanden på andra skolor. Studiens resultat kan 
dock ses som representativt för just den här skolan och eleverna i årskurs 1 och delar av 
årskurs 2 under läsåret 2007/2008. 

5.3 Resultatdiskussion 

Genom enkäter bland elever och intervjuer bland lärare framgår att det i huvudsak sker 
ett djupinriktat lärande med förståelsekunskap som resultat. 

Eleverna använder många olika källor för att lösa uppgifterna. De källor de vanligtvis 
använder är källor som ger utrymme för reflektion. I huvudsak löser eleverna 
uppgifterna själva och verifierar samt diskuterar svaren med läraren. Många elever 
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använder ofta kamratdiskussioner som informationskälla. En lärare nämner att 
kamratdiskussioner blir ett alternativ till diskussion med läraren då denne inta har tid. 
Av elevernas svar i enkäten framgår att kamratdiskussioner inte anses som viktiga för 
förståelse. Lärarna och en av de intervjuade eleverna anser dock att kamratdiskussioner 
är en viktig källa till svar för uppgifterna. En av de intervjuade eleverna (A) hävdade, 
angående vikten av kamratdiskussioner, att ”Med en annan frågeställning hade du nog 
fått ett annat resultat i enkäten”. Därav kan det vara frestande att dra slutsatsen att; efter 
det att eleverna i en kamratdiskussion kommit fram till rätt svar vill de ha en bekräftelse 
från läraren att de svarat rätt och förstått svaret. Med andra ord att kamratdiskussioner i 
kombination med lärarbekräftelse är viktigt. 

Av frågorna gällande i vilken omfattning eleverna förstår svar från olika källor framgår 
det att eleverna i huvudsak förstår svaren när de löser en uppgift. Det är ingen större 
skillnad mellan resultatet att förstå svaren i allmänhet och att förstå svar från specifika 
källor. Många elever tittar ibland på när andra kamrater utför praktiska moment vilket 
kan vara en källa till utebliven reflektion. Den största förståelsen får eleverna genom 
praktiska moment och lärarens stöd. Att detta förmodligen är korrekt styrks av elevernas 
värdering av praktik samt att lärarens stöd och arbetsobjekt är de viktigaste källorna till 
förståelse. Jämförs detta resultat med studien som gjordes av Skolverket 1999 är 
likheterna klart synbar. Vikten av kopplingen mellan teori och praktik stöds även av 
Deweys (Hartman & Lundgren, 1980) synsätt och teorier. 

Lärarna ser en koppling mellan förståelsekunskap och intresserade elever och en annan 
koppling mellan faktakunskap och ointresserade elever. De elever som ligger på 
gränsen att klara G kan vara de som beskrivs som ointresserade och samlar på sig en för 
stor mängd faktakunskap. Det kan också vara elever som inte bedöms eller inte hinner 
bedömas under lektionstid. En egen fundering är att blyga elever eller elever med ett 
utanförskap skulle kunna tillhöra kategorin som inte hinner reflektera över svaren då till 
exempel kamratdiskussioner ofta används för att lösa uppgifterna. Viktiga ingredienser 
för att få fler elever som arbetar med ett djupinriktat lärande är att kunna motivera de 
elever som känner ointresse och stötta de som begränsas av brister i 
grundskolekompetens genom att använda till exempel infärgning. Infärgning kanske 
även delvis skulle kunna lösa problemet med kärnämnesundervisningen som ”stjäl” tid 
från karaktärsundervisningen. Samtliga tre intervjuade elever poängterar vikten av att 
förstå eller veta att de förstått i samband med inlärningstillfället. Med det självständiga 
arbetet följer även en stor andel självbedömning från elevens sida och där eleven vid 
osäkerhet söker stöd från kamrater men helst lärare. Dewey (Hartman & Lundgren, 
1980) trycker på vikten av att läraren hjälper eleverna att samspela med en föränderlig 
värld och Newton (2003) hur viktigt det är att rätta till missförstånd tidigt i 
utbildningen. Marton et al. (1999) varnar för att ett ytinriktat lärande i kombination med 
godkända prov kan invagga eleverna i en tro att de har en djup kunskap, detta är 
ytterligare en anledning till att den formativa bedömningen sker kontinuerligt. Av lärare 
och elever framgår att elever behöver ett viktigt stöd – som kanske inte alla gånger kan 
levereras - av en lärare.  

Studien utgick från självständigt arbete med hjälp av arbetsböcker. I samband med 
intervjuerna framkom att arbetsböckerna förekommer i två skepnader – dels som 
inköpta och dels som lärarskapat underlag. De inköpta böckerna är bra men passar inte 
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för skolans alla kurser då böckernas krav på litteratur, arbetsobjekt och utrustning inte 
alltid motsvarar de förutsättningar som skolan har. I de fall inköpta arbetsböcker inte 
passar skolans förutsättningar är eget underlag ett bättre alternativ. Antalet elever per 
lärare med nuvarande förutsättningar är stort och kan medföra att lärare har svårt att 
hinna med den formativa bedömningen som av eleverna anses särskilt viktig. I vissa 
praktiska moment där det finns risk för person- eller materialskador kan lärarens 
möjlighet till formativ bedömning begränsas för de elever som sysslar med annat. Detta 
eftersom läraren hela tiden övervakar/bedömer den elev eller grupp elever som är 
involverad i själva riskmomentet. 

Under arbetet med rapporten har jag inte någon gång hört, från elever eller lärare, att 
metoden att lösa uppgifter genom självständigt arbete är felaktig eller dålig. Metoden 
stöds av styrdokumenten och forskning inom pedagogiken som delvis beskrivs under 
studiens rubriker ”Teoretiska utgångspunkter” och ”Inlärning och förståelse”. I ett fall 
nämns otydlighet i kursplanerna på ett negativt sätt. Samtidigt ger det lärare och elever 
möjlighet att själva mer precist formulera målen i en kurs. Lärarnas synpunkter om att 
införa förändringar med utgångspunkt från vad som hindrar ett djupinriktat lärande och 
främjar en väg livslång kunskap kanske skulle fånga upp en del av de elever som inte 
reflekterar över eller inte förstår svaren. Imsen (1999) skriver att elevens kompetens 
utgör en ”måttstock” på undervisningens kvalitet och detta kan kräva förändringar i 
processer. 

Med erfarenhet från min vfu-period och denna studie kommer jag att i en eventuell 
framtida yrkesutövning försöka fånga in de elever som inte får tillräcklig förståelse-
kunskap bland annat genom att: 

o Lära känna elevers förmågor och motivation tidigt för att ge rätt stöd till rätt elev. 

o Förespråka infärgning för att i första hand hjälpa de elever som har bristande 
kunskap från grundskolan. 

o Bedöma tidigt och ofta för att ge eleverna möjlighet till livslång kunskap, själv-
känsla och självförtroende. 

o Anpassa/välja studieunderlag (arbetsböcker) så de överensstämmer med de 
förutsättningar (faktaböcker, arbetsobjekt och utrustning) som skolan har. 

o Se till att alla elever ”hänger med” och är aktiv i de praktiska momenten. 

 

Att eleverna tillgodogör sig en livslång kunskap är viktigt för eleven, samhället, 
nuvarande och kommande generationer. 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 
som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet (Lpf 94, s. 8). 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Skulle en studie på ett annat fordonstekniskt gymnasium ge motsvarande resultat? 
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Ett syfte med en fortsatt studie kan vara att se vilka möjligheter det finns att öka antalet 
elever som går ut fordonsprogrammet med förståelsekunskap efter att ha bedrivit 
självständigt arbete. 
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Bilaga 1 – Beskrivning av en arbetsbok  

Allmänt 

Arbetsböckernas omfattning och struktur möjliggör en saklig undervisning samt klargör 
mål, innehåll och arbetsformer. Uppgifterna i arbetsböckerna utgör en typ av 
problemformulering som eleverna ska lösa enskilt eller i grupp, svaren kan fås ur 
facklitteratur, handböcker, genom arbeten på utbildningsobjekt eller med hjälp av 
läraren. Detta ska hjälpa eleverna att utveckla förmågan att utforska olika alternativa 
kunskapskällor samt att arbeta och tänka mer vetenskapligt. Målet framgår direkt i 
aktuell arbetsbok och efter genomgångna uppgifter ska eleven ha uppnått minst betyget 
G. 
 
Nedan beskrivs en arbetsboks omfattning och struktur  

Titel:  Hydraulik och Pneumatik (Holm, 2006) 

Kurskod FOR1209 

 

Avsnitt: 1) Grundläggande begrepp och definitioner 

 2) Hydraulikens grunder 

 3) Hydrauliska system 

 4) Pneumatiska grunder 

 5) Tryckluftsteknik 

 6) Tryckluftssystem i fordon 

 7) Schemasymboler och läsning 

 
Antal sidor:   57 

Antal uppgifter: 35 
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Utdrag ur förord 

Kursen omfattar 50p och avser ge elever i årskurs ett (1) en grundkunskap i ämnet. 
Arbetsbokens avsnitt kan läsas i valfri ordning. Boken bygger på praktiska och 
teoretiska uppgifter. För praktiska moment ska finnas arbetsobjekt och för de teoretiska 
ska finnas faktaböcker i fordonsteknik, verkstadshandböcker och databaser. 

Eleverna ska arbeta i egen takt, individuellt eller i mindre grupper. Kunskap för att lösa 
uppgifterna inhämtas ur tillgängliga källor och i samband med arbete på arbetsobjekt. 

Efter varje avsnitt kontaktar eleven läraren och går igenom svaren samt diskuterar olika 
uppgifter och moment. 

I boken finns ett avsnitt ”Till Eleven” som utgör valda delar av förordet, men är mer en 
förmaning till eleven. 

Vidare finns ett avsnitt ”Till Läraren” som även det är ett förklarande utdrag ur 
”Förord”. Texten förordar även att ”vissa avsnitt kan göras gemensamt med 
lärarhandledning”. (Holm, 2005, s. 5) 

 

I boken anges skolverkets fastställda kursmål och betygskriterier enl. nedan. 
 

Mål 

Mål för kursen: 
Kursen skall ge grundläggande kunskap om hydraulikens och pneumatikens 
principuppbyggnad, funktion och användningsområden. Kursen skall dessutom ge kunskap 
om huvudkomponenter, deras placering och symboler.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall: 
förstå hydrauliska och pneumatiska grundprinciper, 
förstå uppbyggnad och funktion av hydrauliska och pneumatiska system i ett fordon,  
förstå hydraulik och pneumatik som medel för kraftförstärkning, 
kunna identifiera huvudkomponenter och avläsa komponentschema, 
kunna utföra tryck och flödesmätning,  
känna till oljors egenskaper och inverkan på miljön, 
kunna arbeta kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet. 

Betygskriterier  

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven utför med stöd av instruktioner och handledning enkla och vanliga monterings- och 
demonteringsarbeten inom hydraulik respektive pneumatik. 
Eleven redogör för uppbyggnad, funktionsprincip och användningsområden hos 
huvudkomponenter inom hydraulik och pneumatik med stöd av informationsmaterial. 
Eleven utför arbetsuppgifterna på ett arbetsmiljömedvetet sätt.  

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven utför med stöd av instruktioner monterings- och demonteringsarbeten inom 
hydraulik och pneumatik. 
Eleven redogör för huvudkomponenters uppbyggnad, funktionsprincip och 
användningsområden inom hydraulik och pneumatik.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven redogör för hur olika huvudkomponenter samverkar inom hydraulik och pneumatik.  
Eleven genomför arbetsuppgifterna ansvarsfullt och noggrant med skälig tidsåtgång. 
 

(Holm, 2005, s. 4) 
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Exempel på ett avsnitt i boken med tillhörande uppgifter: 

 

 

 
(Holm, 2005, s. 23)



 
 
(Holm, 2005, s. 24) 
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Bilaga 2 – Enkät  

 
 
 
 
 
 
Jag, Roger Eriksson, studerar vid Luleå tekniska universitet och skriver i mitt 
examensarbete om vilken typ av lärande som sker i karaktärsämnet fordonsteknik. Ett 
lärande som ofta bygger på att Du som elev arbetar självständigt med hjälp av 
arbetsböcker. Jag skulle behöva Din hjälp med att svara på 18 påståenden/frågor i detta 
ämne. 
 
 
 
Enkäten är ANONYM , så ingen kommer att få reda på hur just Du svarade på frågorna.  
 
 
 

Jag är mycket tacksam för att Du ställer upp och att 
 

Du svarar eftertänksamt på varje påstående! 
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Vänd till sidan 2 
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JAG GÅR I ÅRSKURS  ____ 
 
 
I många av frågorna används begreppet förstå/förståelse, med det menar jag att Du ska 
kunna återge dina intryck och kunna förklara - svara på frågan varför - vad du sett eller 
hört. 
 
Genom att svara på nedanstående påståenden hjälper Du oss att förstå i vilken omfattning 
elever använder olika sätt/källor att hämta information till uppgifterna i arbetsböckerna.  
 
 
RINGA IN det alternativ som Du tycker passar frågan bästycken 
 
 
Jag söker svar för att lösa en uppgift i en arbetsbok genom att: 
 
 alltid ofta ibland sällan aldrig 
 
1. diskutera med läraren X X X X X 

2. fråga läraren efter svaret X X X X X 

3. söka i läro- och faktaböcker X X X X X 

4. diskutera med en kamrat(-er) X X X X X 

5. skriva av en kamrat X X X X X 

6. se hur en kamrat utför ett praktiskt moment X X X X X 

7. själv utföra ett praktiskt moment X X X X X 

8. söka med hjälp av IT till exempel Internet X X X X X 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. När jag löst en uppgift förstår jag 

innebörden i svaret  X X X X X 
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Genom att svara på nedanstående påståenden hjälper Du oss att förstå i vilken omfattning 
elevers lärande påverkas av olika källor när Ni jobbar med svaren till arbetsböckernas 
uppgifter. 
 
 
RINGA IN det bäst passande alternativet. 
 
 
 alltid ofta ibland sällan aldrig  

Fråga 10 

När jag hämtar information ur böcker (läro- , 
faktaböcker) förstår jag svaren. 

X X X X X 

Fråga 11 

När läraren hjälper mig förstår jag svaren. X X X X X 

Fråga 12 

När jag använder arbetsobjekt (till exempel bilar, 
laborationsbänkar, bromsriggar) vid de praktiska 
momenten förstår jag svaren 

X X X X X  

Fråga 13 

När jag hämtar information från Internet förstår 
jag svaren. 

X X X X X 

Fråga 14 

Jag tror att den lärare jag har när jag löser en 
uppgift känner till i vilken mån jag förstått svaret 
till en uppgift. 

X X X X X 

 
Genom att svara på nedanstående påståenden hjälper Du oss att förstå om omständigheter 
fyller sin funktion för ett lyckosamt lärande genom sätt att lösa uppgifterna i 
arbetsböckerna. 
 
 
RINGA IN det bäst passande alternativet. 
 
 
 alltid ofta ibland sällan aldrig  

Fråga 15 

Jag arbetar med arbetsböckernas kapitel och 
uppgifterna i en valfri ordningsföljd som passar 
mitt lärande. 

X X X X X 

Fråga 16 

Jag löser arbetsböckernas uppgifterna i en egen 
takt som passar mitt lärande. 

X X X X X 

 
 

Vänd till sidan 4 
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Fråga 17 
Vilka tre (3) nedanstående tillgångar tycker Du är viktigast för att främja Din förståelse och kunskap 
när du arbetar självständigt med uppgifter i arbetsböckerna? 
 
Markera det du tycker är viktigast med 1, näst viktigaste med 2 och tredje viktigast med 3. 
 
Tycker du att något annat är mer viktigt, kan du skriva och rangordna det under punkten 18. 
 
Läro- och faktaböcker  

Lärarens stöd  

Arbetsobjekt (till exempel bilar, laborationsbänkar, bromsriggar) som jag använder .  

Den utrustning (till exempel verktyg, lyftanordningar, mätutrustning) som jag använder  

Den miljö (ibland klassrum, oftast fordonshallarna) som jag studerar/arbetar i.  

Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen ordningsföljd  

Att få arbeta med kapitel eller uppgifter  i egen takt  

Kamraters stöd  

 
 
 
Fråga 18 
Är det någon eller några synpunkter om att arbeta med arbetsböcker du vill lägga till, så har du 
möjlighet att göra det med egna ord!! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TACK så jättemycket för Din hjälp!! 
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Bilaga 3 – Resultat av enkätundersökning  

Tabell 1, enkäter för årskurs 1. 
 

Fråga Variabler               Värden: Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig n 
1  Söker svar genom diskussion med läraren  6 28 35 9 0 78 
2  Söker svar genom att fråga läraren efter svaret 2 15 38 22 1 78 
3  Söker svar i läro-/faktaböcker  7 38 26 6 1 78 
4  Söker svar genom diskussion med kamrater 10 42 23 1 0 76 
5  Söker svar genom att skriva av kamrat  3 3 23 35 13 77 
6  Söker svar genom att se hur en kamrat utför ett praktiskt moment 2 12 41 18 4 77 
7  Söker svar genom att själv utföra ett praktiskt moment  12 33 25 7 0 77 
8  Söker svar med hjälp av IT, t.ex. Internet. 1 15 31 24 7 78 
9  När jag löst en uppgift förstår jag innebörden i svaret  15 48 13 2 0 78 

         
10  Jag förstår svaren när jag hämtar dem ur läro-/faktaböcker  6 52 19 2 0 79 
11  Jag förstår svaren när läraren hjälper mig 17 48 13 1 0 79 
12  Jag förstår svaren när jag använder arbetsobjekt vid de praktiska momenten  22 47 10 0 0 79 
13  Jag förstår svaren när jag hämtar dem från Internet 3 38 29 5 2 77 
14  Jag tror att den lärare jag har när jag löser en uppgift känner till i vilken mån jag förstått 

svaret 10 40 25 4 0 79 
         

15  Jag arbetar med kapitel och uppgifter i valfri ordningsföljd 16 32 23 5 2 78 
16  Jag arbetar med kapitel och uppgifter i egen takt   22 41 11 4 1 79 

         
  Rangordna de viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap       1 2 3 Σ   

17  Läro- och faktaböcker    7 6 12 25   
  Lärarens stöd    23 13 10 46   
  Arbetsobjekt    19 12 12 43   
  Den utrustning (verktyg, laborationsbänkar, bromsriggar) som jag använder.    6 15 8 29   
  Den miljö (ibland klassrum, oftst fordonshallar) som jag studerar/arbetar i    3 3 7 13   
  Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen ordningsföljd    2 5 5 12   
  Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen takt    5 6 6 17   
  Kamraters stöd       3 8 7 18   
           n 68 68 67    
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18  Jobba i sin egen takt  

  Om det är bra böcker som följer med arbetsboken (kommentar till fråga 17 och läro-/faktaböcker)  
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Tabell 2, enkäter för årskurs 2. 
 

Fråga Variabler               Värden: Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig n 
1  Söker svar genom diskussion med läraren  2 27 20 3 0 52 
2  Söker svar genom att fråga läraren efter svaret 1 10 26 13 2 52 
3  Söker svar i läro-/faktaböcker  4 23 18 7 0 52 
4  Söker svar genom diskussion med kamrater 3 28 15 5 1 52 
5  Söker svar genom att skriva av kamrat  1 5 11 29 5 51 
6  Söker svar genom att se hur en kamrat utför ett praktiskt moment 0 6 32 14 0 52 
7  Söker svar genom att själv utföra ett praktiskt moment  6 28 17 1 0 52 
8  Söker svar med hjälp av IT, t.ex. Internet. 0 15 20 15 2 52 
9  När jag löst en uppgift förstår jag innebörden i svaret  4 35 10 1 0 50 

         
10  Jag förstår svaren när jag hämtar dem ur läro-/faktaböcker  1 38 12 1 0 52 
11  Jag förstår svaren när läraren hjälper mig 7 33 11 1 0 52 
12  Jag förstår svaren när jag använder arbetsobjekt vid de praktiska momenten  10 37 4 1 0 52 
13  Jag förstår svaren när jag hämtar dem från Internet 5 17 28 2 0 52 
14  Jag tror att den lärare jag har när jag löser en uppgift känner till i vilken mån jag förstått 

svaret 2 30 14 6 0 52 
         

15  Jag arbetar med kapitel och uppgifter i valfri ordningsföljd 5 19 17 9 2 52 
16  Jag arbetar med kapitel och uppgifter i egen takt   9 29 11 3 0 52 

         
  Rangordna de viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap       1 2 3 Σ   

17  Läro- och faktaböcker    4 2 2 8   
  Lärarens stöd    10 11 10 31   
  Arbetsobjekt    20 6 5 31   
  Den utrustning (verktyg, laborationsbänkar, bromsriggar) som jag använder.    3 12 9 24   
  Den miljö (ibland klassrum, oftst fordonshallar) som jag studerar/arbetar i    4 5 7 16   
  Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen ordningsföljd    0 0 0 0   
  Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen takt    1 3 2 6   
  Kamraters stöd       0 3 7 10   
           n 42 42 42    
                  

18  Arbetsboken är bra men det kan vara lite svåra ord och man skulle kunna förklara lite bättre.  
  Jag tycker man ska jobba mer på bilar än i böckerna  
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  Jag hatar att bli pressad till att jobba kapitel efter kapitel när man lär sig mycket bättre genom att göra saker samtidigt som någon 
förklarar hur saker funkar etc 

 

  Lärarna vet ibland knappt va de pratar om själv, och man blir ibland inte ett dugg klokare av att fråga någon av dem.  
  Det kan bli lite långtråkigt med arbetsböckerna. Det är roligast med praktiken och i alla fall jag lär mig mer av praktiken när man ser 

hur det ser ut och är byggt, men samtidigt bra med böckerna och värkstads böcker är väl bäst när man också kan förstå lättarehur 
det är uppbyggt. 

 

  Arbetsböcker ska vara lättläst och lättförståliga och så skall man varava med mycket praktik, viktigt! Dom böcker vi hade i fjol var 
bra att jobba i och vi gjorde mycket praktiskt 

 

  att bara låsa i en bok är inte bra det fastnar inte för mig ska vara praktiskt också.  
  Jag tycker dom fungerat bra. Relativt lättlästa och med viktigt innehåll.  
  böckerna är väl bra men första året på fordon tyckte jag att det var alldeles för lite praktiska övningar det borde vara midre läsning 

och 
mer praktiska övningar  

  Det är bra om man får göra en praktiska övning till att läsa(lösa?) svaren. Och att man varierar den/(dan?) inte bara sitter och stirar i 
boken  

  Det är bra. Ett bra sätt att lära sig grunderna.  
  Det är oftast lättare att förstå det i böckerna om man får pröva i praktiken och om någon förklarar.  
  Ja vissa har ju lite svårt att läsa när de är massa ljud och svårt att förstå alltså mer praktiskt.  
  Att vissa svar kan vara svåra att hitta eftersom sakerna man söker efter kan ha andra namn än i fakta böckerna.  
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Tabell 3, sammanställning av enkäter i årskurs1 och årskurs 2 
 

Fråga Variabler               Värden: Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig n 
1  Söker svar genom diskussion med läraren  8 55 55 12 0 130 
2  Söker svar genom att fråga läraren efter svaret 3 25 64 35 3 130 
3  Söker svar i läro-/faktaböcker  11 61 44 13 1 130 
4  Söker svar genom diskussion med kamrater 13 70 38 6 1 128 
5  Söker svar genom att skriva av kamrat  4 8 34 64 18 128 
6  Söker svar genom att se hur en kamrat utför ett praktiskt moment 2 18 73 32 4 129 
7  Söker svar genom att själv utföra ett praktiskt moment  18 61 42 8 0 129 
8  Söker svar med hjälp av IT, t.ex. Internet. 1 30 51 39 9 130 
9  När jag löst en uppgift förstår jag innebörden i svaret  19 83 23 3 0 128 

         
10  Jag förstår svaren när jag hämtar dem ur läro-/faktaböcker  7 90 31 3 0 131 
11  Jag förstår svaren när läraren hjälper mig 24 81 24 2 0 131 
12  Jag förstår svaren när jag använder arbetsobjekt vid de praktiska momenten  32 84 14 1 0 131 
13  Jag förstår svaren när jag hämtar dem från Internet 8 55 57 7 2 129 
14  Jag tror att den lärare jag har när jag löser en uppgift känner till i vilken mån jag förstått 

svaret 12 70 39 10 0 131 
         

15  Jag arbetar med kapitel och uppgifter i valfri ordningsföljd 21 51 40 14 4 130 
16  Jag arbetar med kapitel och uppgifter i egen takt   31 70 22 7 1 131 

         
  Rangordna de viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap       1 2 3 Σ   

17  Läro- och faktaböcker    11 8 14 33   
  Lärarens stöd    33 24 20 77   
  Arbetsobjekt    39 18 17 74   
  Den utrustning (verktyg, laborationsbänkar, bromsriggar) som jag använder.    9 27 17 53   
  Den miljö (ibland klassrum, oftst fordonshallar) som jag studerar/arbetar i    7 8 14 29   
  Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen ordningsföljd    2 5 5 12   
  Att få arbeta med kapitel eller uppgifter i egen takt    6 9 8 23   
  Kamraters stöd       3 11 14 28   
           n 110 110 109    
                  

18  Se respektive årskurs  
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Bilaga 4 – Lärarintervju  

Syfte och frågor 

Den här intervjun kommer att handla om vilken typ av lärande som sker vid självständigt 
arbete i arbetsböcker inom karaktärsämnet fordonsteknik. Med förståelse och djupinriktat 
lärande avses att efter det att en fråga besvarats så kan eleven inte bara återge svaret utan 
även att reflexionen över svaret bidrar till elevens sätt att tänka, förstå och handla. Ett 
ytinriktat lärande avses fakta kunskap det vill säga att eleven memorerar ett svar och kan 
återge svaret vid en fråga. 
 
Inledningsfrågor till läraren: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare inom fordonsteknik? 

2. Inom vilka karaktärsämneskurser undervisar du? 

3. Vilka årskurser har du i kurserna läsåret 2007-2008? 

4. Hur många elever har du under lektionstid i en ”normalklass”? 
 

Huvudfrågor till läraren: 

5. Vad har du för uppfattning om vilka sätt eleverna använder när de söker svar till 
frågorna i arbetsböckerna. 

6.  (Om läraren inte tar med någon av de i Figur 1 beskrivna informationskällorna 
komplettera med): De här sätten har du inte omnämnt, används något av dessa? 

7. Vilket eller vilka sätt bedömer du är vanligast att eleverna använder? [Jag visar 
Figur 1 med de eventuellt tillägg/strykningar som läraren haft.] 

8. Varför tror du att eleverna vanligtvis använder just det sättet/de sätten? 

9. Vilka metoder använder du för att under lektionstid bedöma att elevernas svar på 
frågorna leder till rätt typ av kunskap det vill säga 
fakta/förståelse/färdighet/förtrogenhet? 

10. Vill du beskriva elevernas reflektioner över de svar de finner (funderingar, 
diskussioner, praktiskt experiment, söker kunskap i fler källor)? 

11. Vilken typ av lärande (djupinriktat eller ytinriktat) bedömer du i huvudsak sker hos 
eleverna när de jobbar med arbetsböckerna? 

12. Efter en genomförd kurs har ofta eleverna tillgodogjort sig både faktakunskap och 
förståelsekunskap. Hur upplever du att resp. mängd av dessa kunskapstyper står sig 
i proportion till målen som beskrivs i kursplanen? 

13. Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att främja ett djupinriktat lärande vid 
självständigt arbete med hjälp av arbetsböcker? 

14. Upplever du något som direkt hindrar ett djupinriktat lärande? 

15. På vilka sätt skiljer sig utbildningsmetoden med arbetsböcker mot andra metoder 
som du eventuellt upplevt tidigare? 

16. Kan du beskriva några för- och nackdelar med respektive metod? 
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17. Vilken är din uppfattning om hur skolan eller utbildningen borde förändras för att 
främja ett lärande som leder till livslång kunskap? 

Fråga relaterad till elevenkäten. 

På frågorna i vilken omfattning eleven diskuterar med läraren eller frågar läraren efter svar 
på en fråga, har en stor del av eleverna svarat ofta-ibland. Slås resultatet ihop från båda 
frågorna hamnar typvärdet på ”ibland”. På en motsvarande fråga i vilken omfattning 
eleverna diskuterar med kamraterna om svaret till en fråga, har många elever svarat ofta. I 
en annan fråga har eleverna fått rangordna betydelsen av olika källor för att lösa 
uppgifterna, resultatet visar att lärarens stöd har mycket större betydelse än kamraternas. 
[Jag visar läraren diagrammet från fråga 1,2 och 4 samt visar siffrorna på lärar- och 
elevstöd från enkätens fråga 17.] 

18. Vad är din kommentar till de här resultaten? 

19. Är det något annat som du skulle vilja berätta angående användandet av 
arbetsböcker i undervisningen som vi inte tagit upp under intervjun? 
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20. Olika sätt att söka svar till arbetsuppgifter i arbetsboken. 

 
 

Lösning av 

uppgifter i 

arbetsbok

Genom att fråga

lärare efter svar 

Genom att söka svar ur 
litteratur, fakta- och 

handböcker

Genom att diskutera
med kamrater

Genom att vara 

passiv under  

praktikmomenten

KOMPETENS

Reflektion

Tillämpning

Kunskap

Förmåga

Fakta

Förståelse
Färdighet

Förtrogenhet

Genom att kopiera
(skriva av) en kamrats 

svar

Genom att vara aktiv
under 

praktikmomenten

Attityd

Genom att söka svar i 
digitala dokument, system 

eller via Internet

Genom att diskutera
med läraren

 
Figur 1 Informationskällor för att lösa uppgifter. 
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Fråga 1 söker svar genom diskussion med 

läraren 

 
 
Fråga 2, söker svar genom att fråga läraren efter 

svaret 
 

 
 
Fråga 4, söker svar genom diskussion med 

kamrater 
 

 
Fråga 17 Viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap. 
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Bilaga 5 – Elevintervju  

Syfte och frågor 

Den här intervjun kommer att handla om vilken typ av lärande som sker vid självständigt 
arbete i arbetsböcker inom karaktärsämnet fordonsteknik. Med förståelse och djupinriktat 
lärande avses att efter det att en fråga besvarats så kan du inte bara återge svaret utan även 
att reflexionen över svaret bidrar till ditt sätt att tänka, förstå och handla. Ett ytinriktat 
lärande avses fakta kunskap det vill säga att du memorerar ett svar (till exempel namn på 
saker)och att du kan återge svaret vid en fråga. 

Inför intervjun visade jag en typisk arbetsbok och informerade respondenten att jag gjort 
en enkät bland eleverna och att jag veckan innan intervjuat tre lärare om studiemetoden. 
 
Svaren från respektive elev visas under respektive fråga utan inbördes ordning. Elevernas 
svar till inledningsfrågorna presenteras inte i rapporten. 
 
Inledningsfrågor till eleven: 

1. Vilken årskurs går du i? 

2. Varför sökte du just den här utbildningen? 

3. Hur ser du på ditt val av utbildningen nu? 

4. Kan du beskriva hur det är att gå på den här skolan? 

5. Kan du beskriva ditt förhållande till kamraterna och skolpersonalen? 

 

Huvudfrågor till eleven: 

6. Vad tycker du är största fördelen med att använda arbetsböcker i undervisningen? 

7. Vilka är de största nackdelarna? 

8. Hur skulle du beskriva dig själv när det gäller ditt behov av teori och praktik i 
utbildningen för att få förståelse? 

9. Vilka metoder används för att under lektionstid bedöma att dina svar på frågorna är 
rätt och att du förstår svaren? 

10. När under en kurs tycker du att det är viktigast att bedöma/pröva dina kunskaper? 

11. Varför tycker du så? 

12. Vilken är din uppfattning om hur skolan eller utbildningen borde förändras för att 
främja ett lärande som leder till livslång kunskap? 

 
På frågorna i vilken omfattning eleven diskuterar med läraren eller frågar läraren efter svar 
på en fråga, har en stor del av eleverna svarat ofta-ibland. Slås resultatet ihop från båda 
frågorna hamnar typvärdet på ”ibland”. På en motsvarande fråga i vilken omfattning 
eleverna diskuterar med kamraterna om svaret till en fråga, har många elever svarat ofta. I 
en annan fråga har eleverna fått rangordna betydelsen av olika källor för att lösa 
uppgifterna, resultatet visar att lärarens stöd har mycket större betydelse än kamraternas. 
[Jag visar eleven diagrammet från fråga 1,2 och 4 samt visar siffrorna på lärar- och 
elevstöd från enkätens fråga 17.] 

13. Vad är din kommentar till de här resultaten? 
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Fråga 1 söker svar genom diskussion med 

läraren 

 
 
Fråga 2, söker svar genom att fråga läraren efter 

svaret 
 

 
 
Fråga 4, söker svar genom diskussion med 

kamrater 
 

 
Fråga 17 Viktigaste tillgångarna för att främja förståelse och kunskap. 


